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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise do perfil do 

imigrante sírio que optou pelo município de Curitiba-PR para promover sua migração. 

No entanto, tal análise busca se esquivar do lugar comum no qual reincidem 

classificações genéricas de indivídios procedentes de países abalados por tragédias 

humanas, como aquela que abate a Síria na última década. Após uma detalhada 

revisão bibliográfica, restou elaborada uma pesquisa em critérios objetivos, que foi 

aplicada pelo próprio investigador, junto às famílias sírias vindas na última leva 

migratória para o Brasil. Como se observa, há indivíduos que foram levados, por conta 

de um severo estado de vulnerabilidade, a abandonar seu país natal e a buscar uma 

morada segura para dar sequência em sua vida, pessoas que de fato demandam 

políticas públicas de acolhimento em países receptores. É fato, no entanto, que há 

entre esses, também, um percentual de migrantes que não são alcançados 

diretamente pela guerra, e que, consideradas as condições favoráveis oferecidas por 

países estrangeiros, conscientemente optam pela migração como insturmento de 

busca de melhores oportunidades fora de seu país e de se protegerem de ameaças 

indiretas. As entrevistas buscaram identificar de maneira objetiva a condição financeira 

de cada entrevistado, o nível de escolaridade e a formação acadêmico-profissional na 

qual estavam inseridos na Síria, bem como questões inerentes à sua atual condição 

socioeconômica em Curitiba. O primeiro e o segundo capítulo são dedicados à revisão 

bibliográfica, à definição de refugiados, à migração forçada e a enquadramentos, bem 

como a legislação internacional e nacional aplicável .O capítulo terceiro apresenta os 

dados levantados na pesquisa e uma discussão sobre temas como trabalho, moradia, 

educação, gastronomia, religião, além das dificuldades e das facilidades encontradas 

por esses refugiados na cidade aqui analisada. Por fim, são realizadas as 

considerações finais.  

 

Palavras-chave: Migração; Refugiados; Enquadramento; Políticas Públicas de 

Acolhimento. 

 

 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 
This paper aims to analyze the profile of Syrian immigrants who chose the city of 

Curitiba-PR to promote their migration.However, such an analysis seeks to evade the 

commonplace in which they repress generic classifications of individuals from countries 

shocked by humanitarian tragedies, such as the one that slaughtered Syria in the last 

decade. After a detailed bibliographical review, a research on objective criteria was 

developed, which was applied by the investigator himself, to the Syrian families who 

had come in the last wave of migration to Brazil, in which, of course, there are 

individuals who have been driven, due to a severe state of vulnerability, to abandon 

their native country and seek a safe stay, people who in fact demand public policies of 

reception from receiving countries. However, it is a fact that among these, also, a 

percentage of migrants are not directly reached by the war, and, considering the 

favorable conditions offered by foreign countries, they consciously opt for migration as 

an instinct to seek better opportunities outside their Country and also as a means to 

seek protection from indirect threats.Therefore, the interviews sought to identify, in an 

objective way, the economic and financial conditions of each interviewee, as well as the 

level of education and academic-professional formation in which they were inserted in 

Syria, as well as issues inherent to their current socioeconomic status in Curitiba. The 

first and second chapters were devoted, to the bibliographic revision, definition of 

refugees, forced migration and frameworks, as well as the applicable international and 

national legislation. The third chapter presents the data collected in the survey, as well 

as discusses topics such as  

work, housing, education, gastronomy, religion, besides the difficulties and facilities 

faced by these refugees in the city analyzed here.  

 

Key Words: Migration; Refugees; Framework; Public Policies of Reception. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os primeiros movimentos institucionais referentes à criação de políticas 

internacionais públicas para o recebimento de refugiados ocorreram após o fim da II 

Guerra Mundial na Europa, entre outubro de 1945 e final de 1947. Atenuadas as 

hostilidades do pós-guerra, era latente o fluxo migratório de cerca de 11 (onze) milhões 

de alemães, sejam fugindo ou expulsos, em especial, da Pomerânia, da Silésia e da 

Prússia Oriental.  

Dados disponibilizados pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

indicam que mais de um milhão desses indivíduos morreram durante a fuga ou a 

expulsão de seus países de origem. Entre 1939 e 1948, durante e pós-guerra, o 

número de pessoas em fluxo migratório, tanto por expulsão quanto por fuga ou 

deslocamento, na condição de prisioneiros de guerra, pode ter superado os 46 

(quarenta e seis) milhões de pessoas. 

Diante desses dados, os países envolvidos no conflito, mesmo que pela via 

transversa, ou seja, ainda que não envolvidos diretamente em tais conflitos, em 

impulso conjunto, uma vez que visavam ao mesmo ideal (qual seja, a proteção dos 

refugiados), impulsionaram a institucionalização da Organização das Nações Unidas, o 

que mais tarde veio a originar a Administração para a Assistência e a Reabilitação das 

Nações Unidas (UNRWA), fundada em Novembro de 1943.  

Em 1946, foi criada a Organização Internacional dos Refugiados (IRO), na 

sigla em inglês —, a qual atuou, em especial, na Alemanha e na Áustria. A criação de 

tais organizações foi de suma importância para a proteção dos migrantes e refugiados, 

uma vez que os campos de refugiados dirigidos por essas organizações conduziram o 

destino de cerca de 7 milhões de alemães, 2 milhões de franceses, 1,6 milhão de 

poloneses, 700 mil italianos e mais de 300 mil tchecos, holandeses e belgas; além de 

números expressivos de outras nacionalidades. 

Em 1951, diante do problema migratório que persistia, bem como a 

preocupação com a resolução de tal problema, a Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos formalizou a proteção a que tais estrangeiros deslocados teriam direito e, 

por fim, colocou-os ao abrigo de regressos forçados. Da mesma forma, no mesmo ano, 

a Assembleia Geral da ONU, convocada em Genebra, através da Convenção das 

Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, estabeleceu os princípios básicos 

para o tratamento de refugiados. No entanto, esta restou restrita aos eventos ocorridos 
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anteriormente a 1º de Janeiro de 1951. 

Ocorre que, mesmo que se considere o fato de que após essa data não 

tenha ocorrido nenhum outro grande conflito global, indubitavelmente surgiriam outros 

conflitos ao redor do mundo, com os consequentes refugiados e deslocados. Desta 

forma, tornou-se imperioso estender as garantias da Convenção das Nações Unidas 

sobre o Estatuto dos Refugiados a eventos posteriores a 1º de Janeiro de 1951, tais 

como os esforços na aplicação da Convenção de 1951 a todos os refugiados 

enquadrados na definição da referida Convenção, qualquer que fosse a data dos 

eventos que lhe deram causa. Tal necessidade fora atendida a partir do Protocolo de 

1967. 

Há que se salientar que, de acordo com as atribuições conferidas aos 

países membros da ONU, que atualmente somam um total de 193 (cento e noventa e 

três) países membros, é competência do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

os Refugiados (ACNUR) promover instrumentos internacionais para a proteção dos 

refugiados e supervisionar a sua aplicação. Logo, qualquer Estado que tenha ratificado 

a Convenção de 1951 ou o Protocolo de 1967 está obrigado a cooperar com o ACNUR 

no desenvolvimento das suas atribuições e a respeitar o Estatuto do Refugiado, ou 

seja, cumprir as normas básicas da Convenção de 1951, como por exemplo:  

 
[...] Não discriminar ninguém em virtude da sua raça, religião, sexo e 
país de origem e respeitar o principio do ―non refoulement‖, ou seja, 

não poder ―devolver" ao país de origem, alguém que no mesmo possa 
vir a ser vítima de perseguição. [...]. 1 

 

O presente trabalho versará sobre a temática dos refugiados, que, com a 

crescente onda de migração, passou a ser de extrema relevância no plano das 

relações internacionais, trazendo as principais características e modalidades 

pertinentes ao Instituto Jurídico do Refúgio. O instituto supracitado será analisado 

desde sua evolução histórica até a forma de concessão atualmente utilizada, visando 

conceituar refugiados, com enfoque na situação dos sírios, haja visto o influxo maciço  

de pessoas com essa nacionalidade no país, em busca de uma nova perspectiva de 

vida após o início da Guerra Civil que vem devastando a Síria desde 2011. 

Parte-se dessa análise, uma vez que, com o fluir da Guerra Civil2 na Síria, 

                                                
1 Convenção   de    1951,    relativa    ao    estatuto    dos    refugiados.    Disponível      em: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatu
to_dos_Refugiados.pdf>. Acesso em 8 set. 2018. 
2 Guerra civil é caracterizada por ser um conflito armado entre grupos organizados dentro de 
um mesmo Estado. Em raras ocasiões, uma guerra civil também pode acontecer entre dois 
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os árabes desse país passaram a procurar o Brasil, que concedeu o status de 

refugiado aos mesmos, fazendo com que o Conselho Nacional de Imigração, em 

meados de 2013, expandisse o denominado Visto Humanitário, o qual fora elaborado, 

anteriormente, para os haitianos que procuraram o Brasil após a catástrofe ambiental 

ocorrida no Haiti, para o acolhimento dos sírios. 

Os sírios representam o maior número acumulado de concessões de refúgio no 

Brasil3, com 39% dos refugiados reconhecidos. Em 2017, foi a nacionalidade que teve 

maior reconhecimento por parte do CONARE. Dessa forma, ante a expressividade 

internacional do fluxo migratório de sírios e de sua presença expressiva no Brasil, 

justifica-se a delimitação desse grupo para o desenvolvimento do presente trabalho. 

O objetivo principal desta pesquisa é traçar um perfil dos refugiados sírios 

que buscaram o Brasil como destino de sua fuga e estudar a situação desses 

refugiados, tomando como objeto, para fins de levantamento e grupo de estudo, 

aqueles que optaram por residir no município de Curitiba, capital do Estado do Paraná.  

Pretende-se traçar um panorama completo desse grupo a fim de 

estabelecer uma análise do perfil desses refugiados e de sua integração na sociedade 

e nos sistemas públicos em distintas esferas. Para tanto, um breve histórico acerca do 

tema será necessário, traçando um referencial de migrações populacionais, analisando 

como estas foram recebidas em seus destinos e como vieram a influenciar tais 

regiões. 

Nesses termos, portanto, no aspecto doutrinário, serão definidos e 

referenciados os conceitos de refugiados e imigrantes, passando por suas implicações 

na massa migratória e nas nações receptoras. Estabeleceremos ainda um perfil mais 

detalhado desse fluxo migratório, passando pela compreensão de aspectos culturais, 

questões religiosas e características dos refugiados quanto à escolaridade, à 

densidade demográfica, à ocupação urbana e às suas perspectivas. 

Como o Brasil pretendia ser um receptor desse tipo de migração (como se 

observa na Resolução Normativa do CONARE número 17 de 21/09/2015, prorrogada 

até 20 de setembro de 2019, por meio da Resolução Normativa nº 25/2017, emitido 

pelo CONARE, que visam facilitar o procedimento de pedido de refúgio aos sírios, ante 

os laços históricos entre os dois países e ante a guerra e situação de crise que ocorre 

                                                                                                                                                       
países que foram criados a partir da divisão de um único Estado.Por norma, o principal 
objetivo das guerras civis é o de assumir o controle de determinada região ou de toda uma 
nação, conseguindo sua independência ou a alteração das políticas do governo. 
3 Acúmulo de 2007 a 2017. Dados disponíveis em: https://www.acnur.org/portugues/wp-
content/uploads/2018/04/refugio-em-numeros_1104.pdf, acesso em 13/11/2018. 
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em território sírio na atualidade), é importante que se estude o referido fluxo migratório 

para haver condições de implementar políticas públicas que facilitem a integração 

dessa população síria com os  habitantes deste país, a fim de minimizar os conflitos 

que poderiam surgir com a recepção e, posterior, convivência entre tais povos. A 

compreensão desse fluxo migratório também permite que se adotem medidas, 

especialmente no campo educacional, para evitar a xenofobia, a intolerância religiosa 

e o preconceito. 

Como explica o Professor Paulo Daniel Elias Farah, ―o fluxo migratório de 

refugiados no Brasil, além de trazer novos desafios estruturais, tem incentivado o país 

a repensar mitos como o da ‗democracia racial‘ e o de que no país ‗todos são bem-

vindos‘ sem distinção de origem, cor, religião, gênero, identidade de gênero, 

orientação sexual, etc. De fato, bastam alguns números4 para pulverizar a idealizada 

autoimagem do Brasil‖. 5  

Como argumenta Farah, ―com efeito, a repulsa ao estrangeiro, a xenofobia, 

revela-se o traço comum a discriminações que incluem, de acordo com o grupo, 

racismo (no caso de africanos e haitianos) e intolerância religiosa (especialmente no 

caso de muçulmanos e adeptos de religiões de matriz africana)‖. 6 

A maior іnѕеrçãо internacional brаѕіlеіrа соlосou o раíѕ соmо dеѕtіnо 

crescente de rеfugіаdоѕ, tеndо em vіѕtа que diferentes populações enxergaram 

соndіçõеѕ соnсrеtаѕ dе рrоtеçãо no Brasil e consideraram o fato de que o país vinha 

aceitando permitir a entrada de refugiados em território nacional.  

Chеgаndо аԛuі, porém, a rеаlіdаdе não é tãо fáсіl. Para conseguir o asilo, é 

рrесіѕо еѕреrаr o аtеndіmеntо dа Polícia Federal, quе pode levar mеѕеѕ роr саuѕа dа 

ԛuаntіdаdе dе pedidos. Dероіѕ da solicitação, o refugiado recebe um documento  

рrоvіѕórіo e pode solicitar uma carteira de trabalho a fim de que possa trаbаlhаr para 

ѕе manter. É um grаndе desafio соnѕеguіr um еmрrеgо fаlаndо роuсо ou ԛuаѕе nаdа 

de роrtuguêѕ.  

Até соnѕеguіr, o rеfugіаdо sírio рrесіѕа соntаr com a bоа vontade dоѕ 

                                                
4 Como aponta artigo de Farah na Revista da USP, ―em 2012, 56.000 pessoas foram 
assassinadas no Brasil. Dessas, 30.000 (mais da metade, portanto) são jovens entre 15 e 29 
anos e, desse total, 77% são negros. A maioria dos homicídios envolve armas de fogo, e 
menos de 8% dos casos chegam a ser julgados. Apesar dos altíssimos índices de homicídio 
de jovens negros, normalmente o tema é tratado com indiferença na agenda pública nacional. 
Discriminação na distribuição da justiça e da renda e no acesso à educação e ao trabalho são 
apenas algumas das múltiplas faces vergonhosas desse quadro de racismo no Brasil‖. 
5 FARAH, Paulo. ―Combates à xenofobia, ao racismo e a intolerâncias‖ . REVISTA USP, v. 
114, 2017, p. 13. 
6 Ibdem. p. 14. 
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brаѕіlеіrоѕ. A mаіоrіа асаbа раѕѕаndо por іnѕtіtuіçõеѕ de саrіdаdе, que аjudаm nо 

рrосеѕѕо dа dосumеntаçãо, na educação (incluindo com destaque o ensino da língua 

portuguesa e da cultura brasileira), mаѕ que na maioria das vezes não têm соndіçõеѕ 

dе оfеrесеr саѕа e соmіdа.  

Em Sãо Pаulо, оndе mаіѕ 30% dos pedidos dе rеfúgіо fоrаm fеіtоѕ, uma 

аjudа importante vem dа própria соmunіdаdе ѕírіа. Muіtаѕ vеzеѕ, еѕѕе соntаtо 

асоntесе аtrаvéѕ dе mesquitas оu іgrеjаѕ оrtоdоxаѕ cristãs. A mеѕԛuіtа do Brаѕіl, роr 

еxеmрlо, еnсаmіnhоu 20 ѕírіоѕ ԛuе сhеgаrаm аté eles a apartаmеntоѕ cedidos ou 

еmрrеgоѕ temporários. Em São Paulo ainda, observa-se a atuação importante de 

instituições dedicadas à formação de refugiados e que muitas vezes também buscam 

oferecer alimentação, vestimentas, transporte e apoio para encontrar empregos. Um 

exemplo destacado refere-se à atuação da Bibli-ASPA, instituição que promove 

programas educacionais, culturais e sociais para refugiados e que possui especialistas 

que falam diversos idiomas, incluindo o árabe. 

Pеlоѕ dаdоѕ e fаtоѕ que se apresentam, depreende-se uma аtеnçãо 

еѕресіаl dо gоvеrnо brasileiro com o tema ante аѕ novas nесеѕѕіdаdеѕ аdvіndаѕ dо 

асоlhіmеntо dеѕѕе сrеѕсеntе número dе rеfugіаdоѕ sírios. Podem ser еlеnсаdаѕ 

аlgumаѕ mеdіdаѕ nо іntuіtо de ԛuе o аumеntо da presença de ѕírіоѕ nаѕ сіdаdеѕ 

brаѕіlеіrаѕ ԛuе rесеbem esses rеfugіаdоѕ geralmente representa alteração nas 

аtіvіdаdеѕ dа sociedade lосаl. Visualizam-se:  

1) Pontos dе acolhida e cadastro de refugiados, rеѕроnѕávеіѕ реlо 

acolhimento, identificação, саdаѕtrаmеntо, оrіеntаçõеѕ iniciais, еntrе оutrаѕ tаrеfаѕ;  

2) Aumеntо dа capacidade dа rеdе dе ѕаúdе lосаl para аtеndіmеntо dos 

rеfugіаdоѕ, еm tоdаѕ аѕ formas, quais ѕеjаm, profiláticas, dіаgnóѕtісо, 

mеdісаmеntоѕаѕ, іmunіzаtórіаѕ, apoio médісо dе mаnеіrа gеrаl;   

3) Aumеntо dа capacidade das escolas dе proverem educação, ԛuе 

еnglоbа o conhecimento dа línguа portuguesa. Pаrа tаl, é nесеѕѕárіо аbѕоrvеr 

рrоfіѕѕіоnаіѕ que tenham dоmínіо da línguа árаbе;  

4) Aumеntо da сарасіdаdе dе oferecimento de рrоgrаmаçãо cultural;  

5) Aumento dа oferta de еmрrеgо раrа absorção dеѕѕа mãо-dе-оbrа 

рrоdutіvа;  

6) Agіlіdаdе e otimização dо trаbаlhо da Pоlíсіа Fеdеrаl a fim de rеduzіr o 

tеmро dе еѕреrа na entrada no раíѕ e na regularização dos documentos e do 

processamento da solicitação de refúgio.  

As rеѕtrіçõеѕ оrçаmеntárіаѕ e a fаltа dе роlítісаѕ рúblісаѕ constituem-se nоѕ 
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рrіnсіраіѕ obstáculos раrа a іmрlеmеntаçãо dеѕѕаѕ mеdіdаѕ. O Brasil precisa ѕе 

аdеԛuаr àѕ dеmаndаѕ ԛuе esse fluxо pode impor. 

Em relação à metodologia desta pesquisa, inicialmente, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica, devidamente seguida da leitura e da análise das obras. Da 

mesma forma, foram acompanhados encontros de discussão, debates e palestras 

sobre a questão da migração e do refúgio.  

Em seguida, realizou-se uma pesquisa participativa que foi feita em duas 

etapas. A princípio, realizou-se um levantamento de locais de concentração de 

refugiados sírios na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, tais como albergues, 

mesquitas e igrejas que lidam com esses refugiados.  

A segunda fase da pesquisa participativa consistiu em entrevistas de 

história oral temática com refugiados sírios que vivem em Curitiba. 

Para que o estudo fosse mais completo, identificou-se como necessária, 

portanto, a diversificação das fontes de pesquisa. Realizaram-se assim a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa participativa, com destaque para a realização de entrevistas 

de história oral com refugiados sírios que moram em Curitiba.  De acordo com Paul 

Thompson, a entrevista pode trazer elementos para a construção da realidade 

analisada: 

 

A entrevista pode revelar a verdade que existe por trás do registro 
oficial. Ou, então, a divergência poderá representar dois relatos 
perfeitamente válidos a partir de dois pontos de vista diferentes, os 
quais, em conjunto, proporcionam pistas essenciais para a 

interpretação verdadeira. 7 
 

Desse modo, é possível concluir que os pontos de vista diferentes, sejam os 

dados oficiais, a atuação da sociedade civil e até mesmo os relatos dos refugiados 

podem ser analisados de forma conjunta para a construção de uma interpretação que 

se aproxima da realidade em questão.  

Essa interpretação pode se dar por diversas formas, dentre elas, a 

comparação das informações obtidas pela fonte oral e as demais informações 

documentais existentes, a contraposição dos fatos relatados pela fonte oral e os dados 

oficiais divulgados, entre outras. Assim continua Thompson: ―Para começar, um grupo 

de entrevistas pode ser testado para ver de que modo as informações básicas que 

                                                
7 THOMPSON, Paul. A voz do Passado: história oral. Tradução Lólio Lourenço de Oliveira. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 307. 
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contem se comparam com as que se conhecem por meio de outras fontes‖. 8 

Nesse sentido, cada fonte (oral, documental, teórica), mesmo que 

contrapostas, divergentes ou complementares, será tratada como elemento integrante 

de um contexto mais amplo, ora colocado sob análise – o refugiado sírio e sua 

presença na cidade de Curitiba. Assim, a partir dos dados apresentados, é possível 

extrair determinadas problemáticas que poderão ser contrapostas, comparadas ou 

confirmadas pelos discursos dos entrevistados. 

De forma complementar, somente a expressão oral poderia enfatizar o 

sentimento do refugiado sírio ao se deparar com os desafios de integração local e ao 

dialogar com uma ação governamental voltada para ele. Apenas os relatos 

conseguiriam alcançar esse enfoque. 

Ainda, os estudos migratórios no geral têm, de forma frequente, a tendência 

de explorar fontes orais como elementos importantes da pesquisa. Em artigo publicado 

em 2015, apresentou-se parte dos resultados de um estudo financiado pelo CNPq 

entre 2010 e 2012, cujo projeto era intitulado de História Oral e Imigração: abordagem 

histórico-crítica da produção Brasileira. Nele após o mapeamento da produção 

acadêmica sobre a migração, chegou-se a conclusão de que as entrevistas são 

recursos utilizados de diversas formas para a construção dos estudos brasileiros: 9 

 

Ao mesmo tempo, percebemos, pela análise qualitativa, que as 
entrevistas têm sido usadas nos estudos migratório das mais diversas 
formas e seguindo as mais diferentes orientações metodológicas: como 
histórias de vida, como entrevistas semiestruturadas ou estruturadas, 
como entrevistas em grupo, como fontes primárias ou secundárias, e 
seguindo ou não a metodologia da história oral. Têm sido combinadas 
ou não com fontes heterogêneas e, quando associadas à história oral, 

têm partido de vertentes múltiplas. 
10 

  

Nesse cenário, optou- se pela utilização de algumas técnicas da História 

Oral, 11 especialmente durante as fases de organização e formulação do projeto e do 

                                                
8 Ibdem, p. 315. 
9 O mesmo pode-se dizer para estudos internacionais. Thomson Alistair fez pesquisa similar 
nos estudos migratórios publicados na Austrália e Grã-Bretanha por um período de 25 anos e 
também afirmou a tendência crescente na utilização da fonte oral. THOMSON, Alistair. 
Histórias (co) movedoras: História Oral e Estudos de Migração. In Revista Brasileira de 
História. São Paulo. v. 22. nº 44, 2002. Pp.341-364. 
10 MAGALHÃES, Valeria Barbosa; SANTHIAGO, Ricardo. Japoneses, Brasileiro e Judeus: A 
história oral nos estudos de imigração no Brasil in Tempos Históricos. v. 19. 1º Semestre de 
2015.. p. 504 
11 ―A expressão ‗história oral‘ é uma abreviação comum para aquilo que descreveríamos, de 
maneira mais articulada, como o uso de fontes orais na História ou nas Ciências Sociais‖. 
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roteiro das entrevistas e; de técnicas provenientes da Análise de Conteúdo 

especialmente na fase de análise do conteúdo obtido após a realização dos encontros 

com os entrevistados e na categorização temática dos discursos.  

Como, além de pesquisador, tenho atuado nos últimos anos com 

refugiados, especialmente sírios, essa característica facilitou o contato com os 

refugiados que constituem o objeto de pesquisa aqui. Além dos refugiados, foi também 

objeto de pesquisa a rede da sociedade civil que trabalha com refugiados na cidade 

paranaense.  

No primeiro capítulo desta dissertação, abordam-se temas como o conceito 

de refugiado, procedimentos de recepção de refugiados no Brasil, e outros conceitos e 

fundamentações teóricas.  

O segundo capítulo versa sobre a presença de refugiados em Curitiba, 

cidade localizada no Estado do Paraná, de modo que se apresentam dados 

quantitativos e qualitativos sobre esses refugiados, locais de concentração, atividades 

mais exercidas. 

O terceiro capitulo apresenta a visão de refugiados sírios sobre a vida no 

Brasil, mais especificamente em Curitiba, no que diz respeito a temas como trabalho, 

moradia, educação, gastronomia, religião, além das dificuldades e das facilidades 

encontradas por esses refugiados na cidade aqui analisada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
PORTELLI, Alessandro. História oral como arte da escuta/[tradução Ricardo Santhiago]. São 
Paulo: Letra e Voz, 2016. p. 9. 
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CAPÍTULO 1 - A RECEPÇÃO E O TRATAMENTO DE REFUGIADOS NO BRASIL 

 

Neste capítulo será realizada uma breve introdução histórica do direito 

dos refugiados, abordando o seu conceito, bem como os procedimentos de 

recepção adotados pelo Brasil, a tutela dos refugiados, sua evolução histórica, 

bem como dados referentes à última década de recepção, até a criação do visto por 

questões humanitárias. 

 

1.1 O CONCEITO DE REFUGIADO 

 

As migrações no Brasil e no mundo ocorrem desde os tempos antigos, 

com maior frequência em alguns períodos históricos pelos mais diversos motivos, 

tais como desastres naturais, fome, guerras, perseguições ou simplesmente pela 

busca por uma vida melhor em um local diferente. 12 Para tanto, pode-se utilizar a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) como referência histórica no tocante aos 

refugiados, uma vez que a mesma gerou o deslocamento forçado de milhões de 

pessoas. 13 Para Julia Bertino Moreira ―[...] Cabe destacar que os países da América 

Latina se inseriram nesse contexto internacional, haja vista que, durante o pós-

guerra, nos anos de 1947 a 1952, acolheram 100 mil refugiados europeus em seus 

territórios‖. 14 

Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade da criação de 

um instrumento que elaborasse a definição de refugiados, assim, em 1951 a ONU 

adotou a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, passando a vigorar a partir 

do dia 21 de abril de 1954. Ainda neste mesmo ano, a ONU criou o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), que tem, dentre suas 

inúmeras funções, a de garantir a proteção internacional dos refugiados. 15 

                                                
12 CAVARZERE, Thelma Thais. Direito Internacional da Pessoa Humana: a circulação 
internacional de pessoas. 2. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 8. 
13 MOREIRA, Julia Bertino. A problemática dos refugiados na América Latina e no Brasil. p. 59. 
Disponível em: <http://www.usp.br/prolam/downloads/2005_2_3.pdf>. Acesso em: 5 de jun de 
2017. 
14 De ARAÚJO, Nadia; de ALMEIDA, Guilherme Assis. O Direito Internacional dos refugiados: 
Uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p.212 e 213. 
15 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos  
Humanos. V. I, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1997, p. 270. 
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Para Cançado Trindade, três vertentes são de suma importância para a 

proteção internacional da pessoa humana, quais sejam: os Direitos Humanos, o 

Direito Humanitário  e  o  Direito  dos  Refugiados.  O  Direito  dos  Refugiados  é  o  

campo responsável pela recuperação dos Direitos Humanos daqueles que tiveram 

seus Direitos Humanos violados no país de origem. 16 

Ocorre que, muitas vezes, o instituto do refúgio é confundido com o asilo, 

haja vista que ambos são utilizados por pessoas que buscam proteção de outro país 

em razão de perseguição, por isso é importante destacar as principais diferenças 

entre os dois institutos. Os asilados políticos são, num conceito amplo, pessoas que 

são perseguidas por motivos políticos e que, devido a isso, não podem permanecer 

ou retornar ao seu país de origem ou residência e encontram respaldo na 

Declaração Universal  dos  Direitos  Humanos  de  10  de  dezembro  de  1948,6  bem  

como  na Constituição Federal Brasileira de 19887 e, ainda, no Estatuto do 

Estrangeiro (Lei 6.815/80). 17 

O instituto do asilo pode ser dividido em duas categorias: asilo territorial e 

asilo diplomático. 18 O asilo territorial está positivado na Convenção sobre Asilo 

Territorial (Decreto nº 55.929/65), que dispõe sobre os direitos pertinentes a 

perseguidos políticos ao buscar asilo em outro território, bem como os deveres do 

Estado e as garantias após a concessão de tal instituto. 19 Segundo André de 

Carvalho Ramos et al., o asilo diplomático ―consolidou-se, em tratados e no costume 

regional latino-americano [...]‖, e consiste em acolher o perseguido no local da Missão 

Diplomática. ―O Estado de acolhida [...] do perseguido político exige o chamado salvo 

conduto ao Estado Acreditado [...] para assegurar a saída protegida do perseguido 

do seu território. O Estado Acreditado é obrigado, então, a conceder o salvo 

                                                
16 Art. 4.º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios: [...] X – concessão de asilo político. BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 7 de 
ago de 2017. 
17 Art. 28. O estrangeiro admitido no território nacional na condição de asilado político ficará 
sujeito, além dos deveres que lhe forem impostos pelo Direito Internacional, a cumprir as 
disposições da legislação vigente e as que o Governo brasileiro lhe fixar. BRASIL. Estatuto do 
Estrangeiro. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815.htm>. Acesso 

em: 7 de ago de 2017. 
18 RAMOS, André de Carvalho; RODRIGUES, Gilberto; ALMEIDA, Guilherme Assis de. 60 
anos de ACNUR: perspectiva de futuro. São Paulo: Editora CL-A Cultural, 2011. p. 16. 
19 BRASIL. Convenção sobre Asilo Territorial. Decreto nº 55.929 de 19 de abril de 1965. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D55929.htm>. Acesso 
em: 8 de ago de 2017. 
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conduto‖ 20  e encontra respaldo na Convenção sobre Asilo Diplomático (Decreto nº 

42.628/57). 21 

Já refugiados são definidos consoante a Convenção de 1951, como todas 

as pessoas 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.22

 

 

A forma como a Convenção de 1951 traz o conceito de refugiado 

transparece os critérios preponderantes à época em que foi criada, considerando o 

meio racial e pátrio ―[...] como fatores determinantes da perseguição como no período 

da definição grupal e considera o acontecimento ou evento desencadeador da 

perseguição como parte integrante da definição da condição de refugiado‖. 23 

Tem-se, dentro da convenção de 1951, cinco modalidades de refúgio, 

quais sejam: refugiados de guerra e religiosos, refugiados étnicos, refugiados de 

nacionalidades, refugiados de grupos sociais e refugiados políticos. Refugiados de 

guerra e religiosos são aqueles que tiveram que deixar seu país de origem para fugir 

de perseguição, ou por medo de ser perseguido, por motivos discriminatórios de 

religião, como nos casos de violação em massa de direitos humanos individuais.15 Já 

os refugiados étnicos são todas as pessoas que tiverem que fugir de seu país por 

motivos discriminatórios de raça, ou seja, os pertencentes às etnias minoritárias 

naquele local. 24  

São considerados refugiados de nacionalidade os que deixam seu país 

por perseguição ou fundado temor de perseguição por motivos de nacionalidade; 

cabe destacar  a  forte  procura  desta  modalidade  de refugiados no Brasil. 25 Os 

refugiados de grupos sociais são todas as pessoas que tiverem que fugir do seu 

                                                
20 RAMOS, André de Carvalho et al., 2011. p.22. 
21 BRASIL. Convenção         sobre         Asilo         Diplomático.         Disponível         em:  

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-42628-13-novembro-1957-
381360- publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 8 de ago de 2017. 
 
22 SILVA, César Augusto S. Direitos Humanos e Refugiados. Ed. UFGD, 2012. p.17. 
23 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. CONARE: Balanço dos seus 14 anos de existência. In: 
RAMOS, André de Carvalho et al. Asilo e Refúgio: semelhanças, diferenças e perspectivas. 60 
anos de ACNUR Perspectiva de futuro. São Paulo: CL-A, 2011. p. 74. 
24 Ibidem, p. 74. 
25 Ibidem, p. 74. 
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país por perseguição, ou por temor de perseguição, devido a discriminação por 

pertencer a grupos sociais minoritários 26 e, por fim, refugiados políticos, que, 

apesar de ter a mesma finalidade, é distinto do asilo político, pois tem um alcance 

universal, por ser um instituto internacional, e é de caráter humanitário e não apenas 

político. 27 

Em 1967 a criação do protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados 

mantém a mesma definição trazida pela Convenção de Genebra de 1951, porém 

extingue a limitação geográfica e temporal nela contida. Assim dispõe o Protocolo de 

67: 

 

§1. Os Estados Membros no presente Protocolo comprometer-se-
ão a aplicar os artigos 2 a 34, inclusive, da Convenção aos 
refugiados, definidos a seguir. 
§2. Para os fins do presente Protocolo, o termo "refugiado", salvo 
no que diz respeito à aplicação do §3 do presente artigo, significa 
qualquer pessoa que se enquadre na definição dada no artigo 
primeiro da Convenção, como se as palavras "em decorrência 
dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 
e..." e as palavras "...como consequência de tais 
acontecimentos" não figurassem do §2 da seção A do artigo 
primeiro. O presente Protocolo será aplicado pelos Estados 
Membros sem nenhuma limitação geográfica; entretanto, as 
declarações já feitas em virtude da alínea ―a‖ do §1 da seção B do 
artigo1 da Convenção aplicar-se-ão, também, no regime do 
presente Protocolo, a menos que as obrigações do Estado 
declarante tenham sido ampliadas de conformidade com o §2 da 
seção B do artigo 1 da Convenção. 

28
 

 

Portanto, para a Convenção de Genebra de 1951, bem como para o 

protocolo de 67, são refugiadas todas as pessoas que se encontrem em fundado 

temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política 

ou que pertençam a determinados grupos sociais e estejam fora, a qualquer tempo, 

de seu país de origem e não possam a ele retornar. Trouxe também o protocolo de 

1967, de forma expressa, a possibilidade do surgimento de novas categorias de 

refugiados, bem como retirou a limitação temporal e geográfica. Assim dispõe o 

protocolo de 1967: 

 

 

                                                
26 PIOVESAN. Flávia. Temas de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2003. p. 

123. 
27 ONU. Protocolo de 1967, relativo ao estatuto dos refugiados. 1967. Art. 1. 
28 RAMOS, André de Carvalho et al.. Op. Cit. p. 28. 
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[...] Considerando que, desde que a Convenção foi adotada, 
surgiram novas categorias de refugiados e que os refugiados em 
causa podem não cair no âmbito da Convenção, Considerando 
que é desejável que todos os refugiados abrangidos na 
definição da Convenção, independentemente do prazo de 1 de 
Janeiro de 1951, possam gozar de igual estatuto [...]. 29

 
 
 

Para André de Carvalho Ramos, as pessoas vítimas de violações de 

direitos civis e políticos, em algumas determinadas circunstâncias, encontram 

amparo no Estatuto dos Refugiados, porém, as pessoas que sofressem violações 

de direitos básicos como educação, saúde e alimentação não poderiam encontrar 

respaldo no estatuto, devendo ser classificados apenas como migrantes econômicos 

e, portanto, sujeitos à deportação, caso estivessem ilegais ou ingressado de forma 

irregular no Estado. 30 

No ano de 1969 foi adotada a Convenção da Organização de Unidade 

Africana, que trata sobre a problemática específica dos refugiados africanos. 

Segundo Liliana Lyra Jubilut e Silvia Menicucci. O. S. Apolinário: 

 

[...] Ela constitui o único tratado regional a respeito de refugiados 
legalmente vinculante, tendo sido adotada no contexto dos 
conflitos que acompanharam o fim da era colonial na África e 
levaram a uma sucessão de movimentações de pessoas em larga 
escala. Esse instrumento inclui entre os refugiados qualquer 
pessoa que, em razão de uma agressão, ocupação externa, 
dominação estrangeira, ou de acontecimento que perturbe 
gravemente a ordem pública, em uma parte ou na totalidade do 
seu país de origem ou do país de que tem nacionalidade, seja 
obrigada a deixar seu país. Deste modo, não se exige dessas 
pessoas o receio fundado de perseguição. 

31
 

 

No ano de 1984 surge a Declaração de Cartagena, visando resolver o 

drama vivido pela população, gerado pelas revoltas que ocorriam na América 

Central, afetando de maneira direta a Guatemala, a Nicarágua e El Salvador, assim os 

                                                
29 Ibidem. p. 28. 
30 BRASIL. Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados. Disponível      
em:<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_
Legal/Instru mentos_Internacionais/Protocolo_de_1967>. Acesso em: 8 de ago de 2018. 
31 JUBILLUT, Liliana Lyra; APOLINÁRIO, Silvia Menicucci O. S. A necessidade de proteção 
internacional no âmbito da migração. Rev. direito GV vol.6 no.1 São Paulo Jan./Jun 2010. 

Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322010000100013>. 
Acesso em: 8 set. 2018. 
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países do grupo de Contadora 32 reuniram-se, a pedido do governo da Colômbia, na 

cidade de Cartagena para reformular o que até então se entendia como refugiado, 

introduzindo  a  este  conceito  a  grave  violação  de  Direitos  Humanos. 33   Para  a 

Declaração de Cartagena, refugiados são todas as pessoas: 

 

TERCEIRA - [...] que tenham fugido dos seus países porque 
sua vida, segurança ou liberdade 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. 34

 

 

Desta forma, pode-se dizer que ―o referido conceito é norteado 

fundamentalmente pelos direitos fundamentais da pessoa humana, com proteção ao 

direito à vida, a segurança e a liberdade [...]‖ 35 e com isso ampliou o conceito 

de refugiados para que se adequasse às necessidades que se tinha 

regionalmente naquele momento. Para César Augusto S. da Silva, o conceito por ela 

trazido: 

 

[...] é construído a partir dos direitos fundamentais da pessoa 
humana, protegendo-os a vida, a segurança e a liberdade; logo 
se completa a partir da realidade objetiva que ameaça esses 
direitos, seguindo implicitamente o critério convencional do 
fundado temor, apenas que aqui o fundado temor se constrói a 
partir da realidade local que afeta a pessoa do refugiado. Ou seja, 
primeiro se generaliza para depois individualizar. 36

 

 

No presente há duas classificações basilares para as migrações 

ocorridas: estas podem ser espontâneas ou involuntárias, 37 dentro ou fora do 

                                                
32 O Grupo Contadora foi criado em 1983 para lidar com a situação de guerra na América 
Central  e para acabar com o terrível sofrimento povos causados pelos conflitos militares em 
seus países, defender o direito de cada um à independência e contribuir para a solução de 
uma crise cuja repercussão acarretou sérios riscos para a paz no mundo. Portal UNESCO. 

1985 – El Grupo de Contadora. Disponível em: <http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php- 
URL_ID=9374&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. Acesso em: 8 de ago de 
2018. 
33 CARNEIRO, Wellington Pereira. A Declaração de Cartagena de 1984 e os desafios da 
proteção internacional dos refugiados, 20 anos depois. In: SILVA, Cesar Augusto S. da et al. 
Direitos humanos e refugiados. Dourados: UFGD, 2012. p. 18. 

17 34 Declaração de Cartagena sobre os Refugiados de 1984. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Leg
al/Instru mentos_Internacionais/Declaracao_de_Cartagena> Acesso em: 8 de set. 2018. 
35 CARNEIRO, Wellington Pereira. Op. Cit. p. 19. 
36 SILVA, César Augusto S. Direitos Humanos e Refugiados. Ed. UFGD, 2012. p.19. 
37 Os  deslocados  internos,  pessoas  deslocadas  dentro  de  seu  próprio  país,  muitas  
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país.
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 Dessa forma, é importante ressaltar que migração é, conforme os 

ensinamentos de Thelma Thais Cavarzere: 

 

[...] o movimento em si, ou seja, a circulação de pessoas, seja 
dentro do território, constituindo assim o movimento migratório 
interior, seja para fora dele, caracterizando o movimento 
migratório exterior ou internacional. E por imigração, a ação de vir 
estabelecer-se num país estrangeiro, antônimo de emigração. 38

 

 

Ou seja, as imigrações espontâneas são aquelas em que o migrante ao 

sentir-se insatisfeito com seu país de origem busca, por vontade própria, novas 

perspectivas de vida em outro país. Já as migrações forçadas, conforme dispõe 

Cristiane Feldmann Dutra, ―[...] referem-se a quando o ser humano se vê obrigado a 

se deslocar do local de origem e isto pode acontecer em função de efeitos 

devastadores da natureza, causados pelo homem ou híbridos, que é a junção dos 

dois casos, o humano e o natural‖. 39 

No mesmo sentido, em seu texto Survival Migration: A New Protection 

Framework, Alexander Betts traz que ―no Haiti, Iraque, Coréia do Norte e Mianmar, 

por exemplo, um número significativo de pessoas fugiram para os países vizinhos 

não por um fundado temor de perseguição individualizada, mas com mais frequência 

por causa de graves privações dos direitos socioeconômicos relacionados com a 

situação politica subjacente‖, 40 desta forma, tal matéria encontra regulamentação no 

Brasil pelo disposto na Lei nº 9.474/97: 

 
                                                                                                                                                       
vezes  sãomerroneamente chamadas de refugiadas. Ao contrário dos refugiados, os 
deslocados internos (IPDs em seu acrônimo inglês) não atravessaram uma fronteira 
internacional para encontrar segurança mas permaneceram em seu país natal. Mesmo se 
fugiram por razões semelhantes às dos refugiados (conflito armado, violência generalizada, 
violações de direitos humanos), legalmente os deslocados internos permanecem sob a 
proteção de seu próprio governo, ainda que este governo possa ser a causa da fuga. Como 
cidadãos, elas mantêm todos os seus direitos e são protegidos pelo direito dos direitos 
humanos e o direito internacional humanitário. ACNUR. Fugindo em sua própria terra. 
Disponível em: < http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/deslocados-internos/>. 
Acesso em: 8 de ago de 2018. 
38 CAVARZERE, Thelma Thais. Op. Cit., p. 10. 
39 DUTRA, Cristiane Feldmann. Além do Haiti: Uma Análise da Imigração Haitiana Para o 
Brasil.  p.28. 1 Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumem Juris. 2016. p.28. 
40 BETTS, Alexander. Survival Migration: A New Protection Framework. ―In Haiti, Iraq, North 

Korea, and Myanmar, for example, significant numbers of people have fled to neighboring 
countries not because of a well-founded fear of individualized persecution, but more often 
because of serious deprivations of socioeconomic rights related to the underlying political 
situation.‖ (tradução livre). Disponível                                                                                                                          
em:<http://siteresources.worldbank.org/INTRANETSOCIALDEVELOPMENT/Resources/24432
91255462486411/Betts_Survival_Migration.pdf>. Acesso em: 10 set. 2016. p. 362. 
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Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: I - 
devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas 
encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou 
não queira acolher-se à proteção de tal país; II - não tendo 
nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua 
residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em 
função das circunstâncias descritas no inciso anterior; III - devido 
a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a 
deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro 
país. 

41
 

 

Como pode-se perceber ao analisar o artigo da Lei supramencionada, a 

mesma traz para o ordenamento jurídico brasileiro um conceito mais amplo no que 

tange aos refugiados, considerando como tal todas as pessoas que abandonarem o 

seu país de origem motivados por conflitos armados, violência generalizada e 

violação aos Direitos Humanos, 42 alinhando-se à Declaração de Cartagena de 1984. 

Por meio do texto acima, o Brasil adotou uma definição ampla, classificando 

pessoas fugitivas de ―graves e generalizadas violações de direitos humanos‖ também 

como sujeitas à proteção na qualidade de refugiadas. Essa definição é mais 

abrangente se comparada com a definição da Convenção de Genebra de 51. Essa 

definição legal foi importante para distinguir esse fluxo migratório dos demais 

encontrados no Brasil. Até então (1997), a política migratória brasileira era regida pelo 

Estatuto do Estrangeiro (1980) que fazia menção ao refugiado, porém não o definia.43 

Além disso, todos os demais destinatários do Estatuto do Estrangeiro – imigrante 

permanente, turista, em trânsito, etc. – não eram definidos de forma precisa como o 

refugiado o foi.  

A legislação optou por definir condições para que o indivíduo pudesse se 

enquadrar em algum tipo de visto. 44 Assim, ao turista seria concedido o visto de 

turismo se viesse ao Brasil em caráter recreativo, 45 o visto temporário poderia ser 

concedido às pessoas que viessem ao Brasil por um motivo jornalístico, acadêmico ou 

                                                
41 BRASIL.    Lei     nº     9.474,     de     22     de     julho     de     1997.     Disponível       
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 10 set. 2016. 
42 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no 

ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007. p. 49-50. 
43 Artigo 55, I, c do Estatuto do Estrangeiro (Lei n° 6.815/1980).  
44 De fato, a Nova Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) adotou uma redação com formato 
similar ao Estatuto dos Refugiados, pois em seu artigo 1º também se ocupou em definir os 
destinatários da lei – apátridas, emigrantes, imigrantes, etc. 
45 Artigo 9º do Estatuto do Estrangeiro (Lei n° 6.815/1980) 
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esportivo específico, 46 o visto permanente seria concedido à pessoa que pretendesse 

se fixar definitivamente no Brasil desde que cumprisse determinados requisitos, 47 eis 

uma modalidade de imigrante stricto sensu. 

Ante o exposto, vale ressaltar que as principais causas para o 

reconhecimento e concessão do refúgio, atualmente, são as crescentes violações a 

direitos humanos no país de origem do solicitante, fazendo com que cada vez mais 

pessoas migrem de um país a outro, incluindo o Brasil. Desse modo, faz-se 

necessário falar sobre o procedimento de recepção a essas pessoas adotado pelo 

Governo brasileiro. 

 

1.2 PROCEDIMENTO DE RECEPÇÃO 

 

Anteriormente à criação da Lei n. 9.474/97, o procedimento adotado pelo 

Brasil para a declaração do status de refugiado era realizado nos seguintes moldes: 

funcionários do ACNUR deslocavam-se até São Paulo e Rio de Janeiro e realizavam 

entrevista com os solicitantes de refúgio. Se os funcionários do ACNUR se 

mostrassem favoráveis à concessão, esta era transmitida ao Ministro das Relações 

Exteriores, que a confirmava e informava ao Ministro da Justiça. Após esta fase, o 

departamento   da   Polícia   Federal   emitia   documentos   que   lhes garantiam a 

permanência no país e, assim, estes estavam amparados pela legislação brasileira. 48 

Com a aprovação da referida Lei, ―houve uma grande mudança na 

determinação do status de refugiado no Brasil: a transferência da responsabilidade 

para o governo brasileiro juntamente com o Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados (ACNUR), que desempenha o papel de supervisão‖, 49 mas ―Cáritas 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro e Cáritas Arquidiocesana de São Paulo 

continuaram fazendo parte da nova estrutura, mantendo o papel de recepcionar, dar 

assistência e orientação aos requerentes de asilo e refugiados‖. 50 

                                                
46 Artigo 13 do Estatuto do Estrangeiro (Lei n° 6.815/1980) 
47 Artigos 16 e seguintes do Estatuto do Estrangeiro (Lei n° 6.815/1980) 
48 SPRANDEL, Márcia Anita e MILESI, Rosita. O acolhimento a Refugiados no Brasil: 
Histórico, Dados e Reflexões. São Paulo: Loyola, 2003. p. 130. 
49 With the approval of the National Refugee Act, there was a substantial change in RSD in 
Brazil: the transfer of RSD responsibility to the Brazilian government with UNHCR maintaining 
a supervisory role.‖ (tradução livre). JUBILLUT, Liliana  Lyra; APOLINÁRIO, Silvia  Menicucci 
O. S. Refugee  Status Determination in Brazil: A Tripartite Enterprise. p. 31. 
50 ―Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro and Cáritas Arquidiocesana de São Paulo 
continued to be part of the new structure, keeping the role of providing reception, assistance, 
and orientation to asylum seekers and refugees. With the beginning of the resettlement 
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Antes de adentrar efetivamente no procedimento de recepção utilizado 

no Brasil, é importante destacar os momentos em que a proteção dos refugiados 

é dividida. São eles: 

 

O primeiro momento é o anterior ao refúgio, em que a ameaça de 
violação ou a efetiva violação a direitos fundamentais resultam na 
busca de asilo. [...] O segundo momento ocorre quando a pessoa 
vê-se obrigada a abandonar seu país de origem, devido a 
fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, por pertencer a um determinado grupo social, ou 
mesmo por opiniões políticas. Ao deixarem seus país de origem na 
busca de proteção aos seus direitos humanos, os refugiados são 
expostos a violações de direitos humanos não apenas no país 
do qual saem, como também no país a que chegam. [...] O 
terceiro momento é o período do refúgio, em que os direitos dos 
refugiados devem ser protegidos pelo país que os acolheu. [...]. 
Por fim, o quarto momento é aquele no qual há a solução quanto 
ao problema dos refugiados. 51

 

 

Com a criação do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), tal 

procedimento foi alterado, passando a ser regulado pelos artigos 17, 18, 19 e 20, do 

capítulo IV da Lei 9.474/97. O artigo 17 da referida Lei trata da representação do 

estrangeiro à autoridade, como forma de revelação de vontade em solicitar refúgio no 

país, já o artigo 18 traz a notificação dada pela autoridade competente, que demarca 

a abertura dos procedimentos de solicitação de refúgio, bem como, a comunicação ao 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) sobre a 

existência do processo de solicitação, podendo eles facilitarem tal procedimento. 

Posteriormente, conforme dispõe o artigo 19, deverá o migrante preencher a 

solicitação para ser reconhecido como refugiado, a qual deve conter seu nível de 

escolaridade, a qualificação dos membros de sua família e os motivos e 

circunstâncias que o levaram a solicitar refúgio, juntamente com material probatório e, 

por fim, lhe é resguardada a garantia de sigilo de informações, conforme o previsto no 

artigo 20 do mesmo dispositivo legal. 52 

                                                                                                                                                       
program in Brazil, there was an increase in the number of NGOs working with refugees in 
Brazil.‖ (tradução livre). JUBILLUT, Liliana Lyra; APOLINÁRIO, Silvia Menicucci O. S. Refugee 
Status Determination in Brazil: A Tripartite Enterprise. Op. Cit. p.31. 
51 DE ARAÚJO, Nadia; de ALMEIDA, Guilherme Assis. Op. Cit. p. 44-6 e 48. 
 
52 Art.17. O estrangeiro deverá apresentar-se à autoridade competente e externa vontade de 
solicitar o reconhecimento da condição de refugiado; Art. 18. A autoridade competente 
notificará o solicitante para prestar declarações, ato que marcará a data de abertura dos 
procedimentos; Parágrafo único. A autoridade competente informará o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados – ACNUR sobre a existência do processo de solicitação de 
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Realizadas estas formalidades, o passo seguinte é o encaminhamento dos 

refugiados ao Setor de Registro de Estrangeiros da Polícia Federal, onde um termo de 

declaração será assinado, ocorrendo a formalização do processo e duas vias de 

documentos como CPF e Carteira de Trabalho são entregues ao solicitante do refúgio 

e possuem prazo prorrogável de maneira correspondente com a validade do protocolo 

– que possui validade de um ano, prorrogável por igual período de maneira sucessiva 

até finalizar o processo. 53 Uma das vias é assinada pela Cáritas e é utilizada como 

documento legal no país, e a outra via é direcionada ao CONARE, acompanhada de 

um questionário de solicitação de refúgio, onde seguirá para o trâmite do processo em 

si, que é tratado no capítulo II, artigo 21 da Lei 9.474: 

 
Art. 21. Recebida a solicitação de refúgio, o Departamento de 
Polícia Federal emitirá protocolo em favor do solicitante e de 
seu grupo familiar que se encontre no território nacional, o qual 
autorizará a estada até a decisão final do processo. § 1º O 
protocolo permitirá ao Ministério do Trabalho expedir carteira de 
trabalho provisória, para o exercício de atividade remunerada no 
País. § 2º No protocolo do solicitante de refúgio serão 
mencionados, por averbamento, os menores de quatorze anos. 
Art. 22. Enquanto estiver pendente o processo relativo à 
solicitação de refúgio, ao peticionário será aplicável a  legislação  
sobre  estrangeiros,  respeitadas  as  disposições específicas 
contidas nesta Lei. 54

 

 

Conforme a resolução normativa nº. 18 do CONARE, a Polícia Federal 

tem prazo de 15 dias para o encaminhamento do processo original à Coordenação 

Geral de Assuntos para Refugiados (CGARE), que tem o prazo de 05 dias úteis 

para informar o ACNUR e dar seguimento ao processo. 

                                                                                                                                                       
refúgio e facultará a esse organismo a possibilidade de oferecer sugestões que facilitem seu 
andamento; Art. 19. Além das declarações, prestadas se necessário com a ajuda de intérprete, 
deverá o estrangeiro preencher a solicitação de reconhecimento como refugiado, a qual 
deverá conter identificação completa, qualificação profissional, grau de escolaridade do 
solicitante e membros do seu grupo familiar, bem como relato das circunstâncias e fatos que 
fundamentem o pedido de refúgio, indicando os elementos de prova pertinentes; Art. 20. O 
registro  de  declaração  e  a  supervisão  do  preenchimento  da  solicitação  do  refúgio  
devem  ser efetuados por funcionários qualificados e em condições que garantam o sigilo das 
informações. BRASIL. Lei nº      9.474, de 22 de julho de 1997. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 15 set. 2018. 
53 Art. 2º [...] §3º O protocolo dará ao solicitante de refúgio o direito de obter o CPF, bem como 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, tendo esta prazo de validade prorrogável sempre 
em correspondência com a validade do mencionado protocolo. §5º O prazo de validade do 
protocolo será de um ano, prorrogável por igual período de forma sucessiva até a decisão final 
do processo. Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014 do Comitê Nacional para os 
Refugiados (CONARE). Disponível em: < http://www.justica.gov.br/seus-
direitos/migracoes/refugio/anexos/resolucao-18-dou-pdf.pdf>. Acesso em: 15 de ago de 2017. 
54 BRASIL. Lei nº. 9.474, de 22 de julho de 1997. Op. Cit. 
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Posteriormente, os advogados da Cáritas entrevistam os solicitantes de 

refúgio, elaboram um parecer que deve ser encaminhado ao CONARE. Logo após, o 

CONARE envia seu próprio entrevistador para conversar com o solicitante, emitindo 

um novo parecer que deve ser anexado ao processo. O CONARE então analisa o 

pedido e, em plenário, decide pela concessão ou não-concessão do refúgio, 

conforme o disposto nos artigos 26 e 27 da mesma Lei supramencionada. 55 

Caso a decisão seja favorável à concessão do refúgio, o refugiado é 

registrado no Departamento da Polícia Federal, oportunidade em que assina um 

termo de responsabilidade, bem como faz a solicitação de um documento de 

identificação permanente e um documento de viagem, conforme trata o artigo 28 da 

Lei 9.474, o qual estipula que ―[...] no caso de decisão positiva, o refugiado será 

registrado junto ao Departamento  de  Polícia  Federal,  devendo  assinar  termo  de  

responsabilidade  e solicitar cédula de identidade pertinente.‖ 56 

No entanto, há casos em que a decisão do CONARE é desfavorável; caso 

isso ocorra, poderá o solicitante interpor recurso ao Ministro da Justiça no prazo de 

15 dias, podendo, para isso, utilizar-se de um advogado contratado pela Cáritas, 

que deverá apresentar as razões pelas quais o solicitante encontra-se inconformado 

com tal decisão. 57 O último momento é o da decisão proferida pelo Ministro da 

Justiça, que é irrecorrível. 58 Caso seja mantida a decisão de negativa, o solicitante 

que se encontrar em situação de risco possui um prazo de 30 dias para legalizar 

sua situação, após este decurso de tempo, se o mesmo permanecer ilegal, poderá 

                                                
55 Art. 3º Entregue o Termo de Solicitação de Refúgio preenchido, a Polícia Federal, após 
cumpridas as formalidades necessárias, encaminhará, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
onprocesso original devidamente autuado à Coordenação Geral de Assuntos para Refugiados 
-CGARE para que seja processado e instruído para análise pelo plenário do CONARE. Art. 4º 
Recebido o processo, a CGARE: I - no prazo de 05 (cinco) dias úteis, informará ao Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados - ACNUR, aos representantes da 
sociedade civil colaboradores do CONARE que guardem relação com o caso, bem como à 
Defensoria Pública da União acerca da solicitação e decisões tomadas no âmbito do processo; 
Resolução Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014      do      Comitê      Nacional      para      os      
Refugiados      (CONARE).       
56 BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Op. Cit. Art. 26. A decisão pelo 
reconhecimento da condição de refugiado será considerada ato declaratório e deverá estar 
devidamente fundamentada; Art. 27. Proferida a decisão, o CONARE notificará o solicitante e 
o Departamento de Polícia Federal, para as medidas administrativas cabíveis. 
57 BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Op. Cit. 
58 BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Op. Cit. Art. 29. No caso de decisão negativa, 
esta deverá ser fundamentada na notificação ao solicitante, cabendo direito de recurso ao 
Ministro de Estado da Justiça, no prazo de quinze dias, contados do recebimento da 
notificação; Art. 30. Durante a avaliação do recurso, será permitido ao solicitante de refúgio e 
aos seus familiares permanecer no território nacional, sendo observado o disposto nos §§ 1º e  
2º  do  art.  21  desta  Lei. 
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ser deportado nos termos  do  artigo  57  do  Estatuto  do  Estrangeiro, 59  todavia,  o  

mesmo  não  será transferido de volta ao seu país de origem, em razão do non 

refoulement.  

Dito isso, resta evidente que a proteção dos refugiados começa antes 

mesmo do Estado conceder-lhes efetivamente o instituto do refúgio. Afinal, o 

solicitante goza de direitos como se refugiado fosse, até que seu pedido seja 

analisado pelo CONARE e, posteriormente, pelo Ministro da Justiça. Com o 

aumento do número de refugiados no Brasil, faz-se necessária uma análise 

minuciosa dos institutos utilizados para a garantia dos seus direitos no território 

nacional. 

 

1.3 A TUTELA DOS REFUGIADOS NO BRASIL 

 

Antes da criação do ACNUR, questões relativas a refúgio eram de 

responsabilidade total do governo do Estado que o concedesse, porém, com  o passar 

do tempo, tal política foi revisitada e sua coordenação direta passada ao ACNUR. 

60 

No dia 3 de dezembro de 1949, a Assembleia Geral da ONU criou, na 

sua resolução de nº 319 A (IV) o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR), que foi instituído no dia 1 de janeiro de 1951 com um mandato 

inicial de três anos e que, desde sua instituição, tem sido prorrogado a cada 

cinco anos. 61 Assim dispõe o Estatuto do Alto Comissariado das Nações Unidas: 

 

                                                
59 Art. 57. Nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este não se retirar 
voluntariamente do território nacional no prazo fixado em Regulamento, será promovida sua 
deportação. BRASIL. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815.htm>. Acesso em: 15 de ago de 2018. 
60 SCHUBERT, Bruna S.M.M.; SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. O 
papel dos tribunais regionais federais brasileiros no reconhecimento da condição de refugiado. 
In: WAGNER MENEZES, Clodoaldo Silva da Anunciação, Gustavo Menezes Vieira (org.). 
Direito Internacional Em Expansão, v.4. Belo Horizonte – MG, ARRAES EDITORES p. 69-89, 
2014. 
61 Art. 31. A decisão do Ministro de Estado da Justiça não será passível de recurso, devendo  
ser notificada ao CONARE, para ciência do solicitante, e ao Departamento de Polícia Federal, 
para as providências devidas; Art. 32. No caso de recusa definitiva de refúgio, ficará o 
solicitante sujeito à legislação de estrangeiros, não devendo ocorrer sua transferência para o 
seu país de nacionalidade ou de residência habitual, enquanto permanecerem as 
circunstâncias que põem em risco sua vida, integridade física e liberdade, salvo nas situações 
determinadas nos incisos III e IV do art. 3º desta Lei.     BRASIL.     Lei     nº     9.474,     de     
22     de     julho     de     1997.     Disponível     em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 15 set. 2018. 



32 
 

1. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, 
atuando sob a autoridade  da  Assembléia  Geral,  assumirá  a  
função  de  proporcionar proteção internacional, sob os auspícios 
das Nações Unidas, aos refugiados que se enquadrem nas 
condições previstas no presente Estatuto, e de encontrar 
soluções permanentes para o problema dos refugiados, prestando 
assistência aos governos e, com o consentimento de tais 
governos, prestando assistência também a organizações 
privadas, a fim de facilitar a repatriação voluntária de tais 
refugiados ou a sua integração no seio de novas comunidades 
nacionais. No exercício de suas funções, especialmente se surgir 
alguma dificuldade - por exemplo, qualquer controvérsia relativa 
ao status internacional dessas pessoas - o Alto Comissariado 
solicitará a opinião de um Comitê consultivo em assuntos de 
refugiados, se tal Comitê for criado. 2. O trabalho do Alto 
Comissariado terá um caráter totalmente apolítico; será 
humanitário e social e, como regra geral, estará relacionadocom 
grupos e categorias de refugiados. 62

 
 

 

A partir da década de 1990, há uma forte sintonia entre violação de 

direitos humanos e refúgio sendo tratada pelo ACNUR, segundo Thais Silva 

Menezes e Rossana Rocha Reis: 

 

[...] A Agência sustenta que uma ameaça à vida ou à liberdade 
por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou 
pertencimento a grupo social é sempre perseguição. Outras sérias 
violações de direitos humanos – pelas mesmas razões – também 
constituiriam perseguição, a depender das circunstâncias 
específicas [...]. Ademais, segundo o Escritório, decidir que um 
indivíduo tem ―fundado temor de perseguição‖ é, de fato, concluir 
que um (ou mais) de seus direitos humanos não está sendo 
respeitado [...]. Em alguns textos, o ACNUR não somente 
declarou que a violação de direitos humanos leva ao fluxo de 
refugiados, como sustentou que essa é a maior causa desses  
movimentos  [...]  e  se  definiu  como  uma  organização  de 
direitos humanos [...]. 63 

 

Entre as atribuições do ACNUR estão a conclusão e ratificação de 

convenções internacionais no tocante à proteção de refugiados, a promoção de 

medidas que visem à melhora da situação dos refugiados, assim, diminuindo o 

número dos que necessitam de proteção, auxiliar na repatriação voluntária e 

integração de refugiados em novas comunidades, promover a facilidade de 

                                                
62 FICHA INFORMATIVA. Direitos Humanos e Refugiados. Direitos Humanos. Gabinete de 
Documentação e Direito Comparado. Ficha informativa nº 20. Década das Nações Unidas para 
a Educação em matéria de Direitos Humanos 1995|2004. Disponível em: 
<http://www.gddc.pt/direitos- humanos/Ficha_Informativa_20.pdf>. Acesso em: 16 set. 2018. 
p.7. 
63 Estatuto do ACNUR, de 14 de dezembro de 1950. 
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transferência de bens dos mesmos e obter juntamente aos Governos informações 

referentes a situação dos refugiados, bem como as legislações pertinentes, obter 

juntamente aos Governos informações referentes a situação dos refugiados e fazer 

contato com organizações privadas 64 que se envolvem na temática dos refugiados.  

Inicialmente, o ACNUR limitava-se a atender apenas refugiados, 

conforme descrito no seu estatuto. Porém, com o aumento dos deslocamentos 

forçados não previstos na convenção, passou-se a designar também ao referido 

órgão pessoas denominadas ―de interesse do ACNUR‖, que se encontram em 

situações similares ao refúgio, 65 como os deslocados internos, migrantes forçados, 

apátridas, entre outros. 

A proteção aos refugiados, para o ACNUR, deve estar interligada aos 

direitos humanos não somente pelo fato de ter ocorrido uma determinada 

violação, mas também, para Thais Silva Menezes e Rossana Rocha Reis, por outros 

três motivos, quais sejam: 

 
a) O refugiado é, antes de qualquer condição, um ser 
humano, ao qual diversos direitos foram reconhecidos 
internacionalmente. Os requerentes de refúgio e os refugiados se 
―beneficiam dos direitos e liberdades fundamentais reconhecidos 
nos instrumentos internacionais de direitos humanos. A protecção 
do refugiado deve, nessa medida, ser vista no contexto mais 
vasto da protecção dos direitos humanos.‖ (ACNUR e ONU 
2002, 14). 
b) A Convenção de 1951, que estabelece o conceito de 
refugiado e é a principal referência para o regime, tem como 
fundamento a afirmação internacional de direitos humanos. A 
Agência declara que os direitos humanos são a fonte primária 
dos princípios e estruturas existentes para a proteção dos 
refugiados (UNHCR 1998). Ademais, o ACNUR entende que, 
como uma agência das Nações Unidas, deve assegurar que 
os direitos humanos de seus beneficiários sejam mantidos 
(UNHCR 1997, 1995). 
c) A própria Convenção enuncia direitos a serem observados em 
relação aos refugiados. Ressalta-se que a proteção aos refugiados 
opera dentro de uma estrutura de direitos e deveres individuais e 
responsabilidades estatais (UNHCR 1998). Sustenta-se que, 
quando reconhecidos como refugiados, há a aplicação a esses 
indivíduos de um regime legal especial que estabelece direitos e 
determina assistência e medidas de proteção, os quais, em 
conjunto, constituem o que é conhecido como ―proteção 
internacional ao refugiado‖(UNHCR 2005b). 66 

                                                
64 Cabe ressaltar aqui que esse contato do Acnur com instituições civis que apoiam os 
refugiados é bastante falho.  
65 Estatuto do ACNUR, de 14 de dezembro de 1950. 
66 MENEZES, Thais Silva; REIS, Rossana Rocha. Direitos humanos e refúgio: uma análise 
sobre o momento pós determinação do status de refugiado. Revista Brasileira de Política 
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Para Guido Fernando S. Soares, a Convenção de 1951 é tida como ―a 

carta magna dos refugiados‖, 67 pois nela encontramos a definição do status de 

refugiado, bem como seus Direitos e Deveres, designando obrigações aos Estados-

membros; centraliza no ACNUR as atribuições que dizem respeito à eficácia das 

normas estabelecidas na Convenção supramencionada. 

Além do Estatuto do ACNUR que trata sobre a sua atuação no tocante 

a proteção dos direitos previstos, há institutos que tratam da proteção aos 

Direitos dos Refugiados, tais como a Convenção das Nações Unidas relativa ao 

Estatuto dos Refugiados, o Protocolo Adicional relativo ao Estatuto dos Refugiados, 

bem como, no âmbito nacional, a Lei 9.474 de 1997. 

Juntamente com a Convenção de 1951, a legislação nacional traz a 

não penalização do solicitante de refúgio pela entrada irregular no país enquanto  o 

pedido de refúgio ainda estiver em fase de apreciação, o direito à liberdade religiosa, 

a emissão de documentos, tais como documento de identidade e carteira de trabalho, 

livre tramitação pelo território nacional, direito a saúde, educação, residência 

permanente, não-discriminação, propriedade móvel e imóvel, propriedade intelectual 

e industrial, direitos de associação, direito de estar em juízo, alojamento, assistência 

pública, profissão, assistência administrativa, liberdade de movimento, documentos 

de viagem, transferências de bens e a não-expulsão. 68 

Com a edição da lei, o governo brasileiro iniciou a instituição de 

políticas públicas para refugiados, dessa forma, os refugiados que, ao chegarem 

no país, estejam passando por dificuldades poderão receber, durante alguns 

meses, uma espécie de auxilio financeiro, de forma que sejam incluídos nos 

programas brasileiros de apoio a famílias de baixa renda, cabendo ao governo facilitar 

o seu acesso.  

No Brasil, os refugiados têm também o direito à reunião familiar, ou 

seja, o refúgio é estendido aos membros da sua família, desde que estes estejam 

no país. No caso de o familiar não se encontrar no Brasil, poderá ser feita uma 

                                                                                                                                                       
Internacional, 56 (1): 144-162. 2013. p. 146. 
67 SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Atlas, 
2002. p. 396. 
68 BRASIL. Resolução Normativa n. 97 do Conselho Nacional de Imigração de 12 de janeiro  
de 
2012. Disponível em: < https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=116083>. Acesso em: 27 
de ago de 2018. 
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solicitação ao CONARE para que este informe ao Consulado brasileiro do país em 

que o familiar está residindo; tal medida facilita o procedimento utilizado para que 

uma pessoa seja reconhecida como refugiada no Brasil. Apesar disso, é importante 

ressaltar que o governo brasileiro não possui um programa de financiamento para o 

deslocamento de familiares dos refugiados, que podem vir a receber auxilio financeiro 

do ACNUR. 69 

A partir dos anos 2000, houve uma melhora na economia brasileira, 

fazendo com que aumentasse o número de pedidos de refúgio no território nacional, 

por conta disso, torna-se importante traçar um panorama brasileiro de recepção pelo 

menos nos últimos 10 anos, tema que será abordado no próximo tópico. 

 

1.4 OS REFUGIADOS NO BRASIL: PANORAMA DA RECEPÇÃO NA ÚLTIMA 

DÉCADA 

 

O governo brasileiro ratificou e recepcionou tanto a Convenção de 1951, 

em 28 de janeiro de 1961, quanto o Protocolo de 1967, em 07 de agosto de 1972. 

Sabendo da magnitude necessária à proteção dos refugiados, tornou-se uma das 

referências legislativas no tocante aos refugiados com a criação da Lei 9.474/97 - 

utilizada para regimentar o Decreto que internalizou a Convenção de Genebra de 

1951- tendo sido fortemente influenciado pela Declaração de Cartagena de 1984. 70 

O Brasil foi um país receptor no passado, e é possível observar, desde os 

anos 2000, uma onda crescente de imigração no país. Por tal motivo, o Governo 

Federal passou a dar mais atenção a essa questão. Entre as justificativas que 

trouxeram o forte movimento migratório ao país, pode-se destacar que, no ano 

2000, houve um crescimento significativo na economia brasileira, sendo este um 

componente relevante. No interregno do ano de 2002 a 2012, foi registrado no Brasil 

um crescimento de 86,7% no número de migrantes. 71 

                                                
69 BRASIL. Decreto    nº     70.946     de     7     de     Agosto     de     1972.     Disponível     em:  
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/1970-1979/D70946.htm>. Acesso em: 22 de 
ago de 2018. 
70 KIM, Rosana de Souza. O direito internacional dos refugiados: A lei nacional atende  aos 
reclamos da legislação internacional?. 2006. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Bacharelado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Curso de Direito. Porto 
Alegre, 2006.p. 06. 
71 RIBEIRO, Angélica; LIMA, Gleison; RODRIGUES, Jéssica; SARAU, Lennon; RIBEIRO,  
Stephanie; MAGALHÃES, Vaneide; PIMENTEL, Victor. Relatório: A Coordenação de Políticas 
para Migrantes da Prefeitura de São Paulo. Inter-Relações / Ano 15 - Nº 41 / 1º semestre 2015 
/ p. 80-84. p. 83. 
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Entre os anos de 2010 e 2014, as solicitações de refúgio aumentaram 

cerca de 1.240%, ou seja, o que antes girava em torno de 150 deferimentos passou 

a ser 2.032 deferimentos até o mês de outubro de 2014. Nesses quatro anos, 

o número de refugiados no Brasil cresceu 82% -anteriormente eram cerca de 

4.000 pessoas e, até 2014, somavam 7.289 refugiados- sem levar em conta a 

população haitiana, que está sob o regime de visto humanitário. 72 

Até 2010 havia somente 3.904 refugiados reconhecidos no Brasil e, ao final 

do ano de 2017, eram 10.145 refugiados de mais de 80 nacionalidades. 73 Além disso, 

há 86.007 solicitações de reconhecimento de refúgio em trâmite atualmente no Brasil, 

segundo a Polícia Federal (dados de 2017). Observa-se uma mudança significativa 

nos números e dados relacionados ao refúgio a partir de 2010, emitidos por 

agências/autoridades governamentais e organismos internacionais que lidam com a 

matéria, a saber: Ministério da Justiça, Polícia Federal, Comitê Nacional para os 

Refugiados (CONARE), Agência do ACNUR no Brasil, dentre outros.  

A nacionalidade com o maior número de refugiados reconhecidos é a síria 

(39%); no contexto mundial, também são os sírios a maioria (31%). Os sírios 

representam a nacionalidade com um dos maiores números de solicitação de refúgio 

no Brasil e compõem o maior número de refugiados e deslocados internos no 

mundo.74 

Ao adentrar o território brasileiro, muitos refugiados encontram 

dificuldades, dentre elas, pode-se destacar a dificuldade de inclusão, conforme 

informações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Em reportagem veiculada 

pelo Agora Notícias, o Presidente do Conselho Nacional de Imigração (CNIG), Paulo 

Sérgio de Almeida diz que: ―muitas vezes as pessoas nem sabem o que é refúgio, 

acham que é um criminoso, um fugitivo internacional‖. Além disso, destacou que o 

idioma português e a falta de documentação que comprove escolaridade também 

estão entre as dificuldades por eles encontradas. 

Em reportagem veiculada pela BBC Notícias, alguns refugiados falam 

sobre outras dificuldades por eles encontradas, tais como o preconceito para exercer 

uma profissão, pois, ao apresentarem documentação demonstrando que são 

refugiados, muitas vezes lhes é negado o emprego, argumentando desconhecer 

                                                
72 Ibidem, p. 83. 
73 ACNUR. Refugiados em números. 2018. disponíveis em: 
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/04/refugio-em-numeros_1104.pdf, 
acesso em 13/11/2018. 
74 ACNUR. Op. Cit. Online. 
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sobre a situação dos refugiados no Brasil. Relatam, inclusive, que os potenciais 

empregadores entendem por refugiados alguém que cometeu algum crime em seu 

país de origem e fugiu para outro lugar. Além disso, sofrem com racismo, por serem, 

em sua maioria, negros e por atuarem no comércio informal, por exemplo como 

vendedores ambulantes. 75 

Segundo o porta-voz do ACNUR, Luiz Fernando Godinho, é sabido que 

os recursos direcionados aos refugiados não são suficientes, e o ACNUR está 

atuando com sua capacidade máxima. Ocorre que o Ministério da Justiça afirmou, 

segundo a reportagem, que no ano de 2012 destinou cerca de R$ 1,2 milhão para a 

Cáritas Arquidiocesanas de São Paulo e do Rio de Janeiro e ao Instituto de 

Migrações e Direitos Humanos, sendo este o dobro do valor repassado no ano de 

2011.  

A partir do ano de 2004, o Brasil participou da Missão das Nações 

Unidas para estabilização no Haiti (MINUSTAH), sendo o líder de tal missão, 

auxiliando no combate a pobreza e instabilidade política no território haitiano. Tal 

proximidade com os brasileiros pode ser o principal motivo encontrado para que os 

haitianos escolhessem o Brasil como o maior destino após o terremoto que abalou o 

país no ano de 2011. Por conta disso, a migração em massa de nacionais haitianos 

para o Brasil fez com que aumentasse consideravelmente o número de imigrantes no 

território nacional, levando o governo brasileiro a adotar medidas específicas de 

acolhimento a esta população. 76 

Em atendimento á situação acima narrada, fez-se necessário o tratamento 

da situação com enfoque nas questões humanitárias. Dessa forma, foi elaborada, 

em janeiro de 2012, a Resolução Normativa nº 97 do CNIg. Esta resolução tem 

como objetivo a concessão do visto permanente descrito no artigo 16 da Lei 6.815/80, 

com a concessão desse visto especial aos haitianos por razões humanitárias e pelo 

prazo de 5 anos. Assim dispõe o artigo 1º da Resolução Normativa nº 97 do CNIg: 

 

[...] Art. 1º Ao nacional do Haiti poderá ser concedido o visto 
permanente previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto 
de 1980, por razões humanitárias, condicionado ao prazo de 5 
(cinco) anos, nos termos do art. 18 da mesma Lei, circunstância 
que constará da Cédula de Identidade do Estrangeiro. 

                                                
75 PORTAL BBC BRASIL. 2013. No Rio, refugiados africanos enfrentam pobreza, violência e 
preconceito. Portal de Notícias BBC Brasil. Notícia veiculada em 13 de mar. 2013. Disponível 
em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/03/130311_refugiados_abre_cq.shtml>. 
Acesso em: 25 de ago de 2018. 
76 PORTAL BBC BRASIL. Op. Cit. 
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Parágrafo único. Consideram-se razões humanitárias, para efeito 
desta Resolução Normativa, aquelas resultantes do agravamento 
das condições de vida da população haitiana em decorrência do 
terremoto ocorrido naquele país em 12 de janeiro de 2010. 77 

 

Ao  analisar  a  Resolução  Normativa,  nota-se  que  o  visto  humanitário  

foi deferido aos haitianos como forma de protegê-los, isto é, como garantia de 

Direitos. Humanos. Tal resolução foi prorrogada por mais dois anos, vigorando até 

janeiro de 2015, pela Resolução Normativa nº 106 do CNIG, tendo em vista a grande 

demanda ainda existente, e, após o término da mesma, a prorrogação normativa foi 

aprovada, por unanimidade, por mais doze meses, haja vista que o país não 

conseguiu estabilizar-se após o terremoto. 

O  visto  por  questões  humanitárias  tem  sido  concedido,  desde  2011,  

aos haitianos, por isso, em setembro de 2013, por meio da Resolução normativa 

número 17 do CONARE, foi concedido o visto humanitário também aos sírios 

devido ao conflito armado existente no país entre representantes do governo de 

Bashar al-Assad e as forças rebeldes da Síria.  

Dentre os sírios que deixaram o país após o início do conflito armado, 

grande parte migrou em direção ao Brasil, causando impactos no país, por isso no 

tópico seguinte, será realizada uma análise da vinda dos nacionais sírios para o 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
77 BRASIL. Resolução Normativa n. 97 do Conselho Nacional de Imigração de 12 de janeiro  
de 2012. Disponível em: < https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=116083>. Acesso em: 
27 de ago de 2018. 
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CAPÍTULO 2. O FLUXO MIGRATÓRIO E A DIVERSIDADE CULTURAL  

 

 

2.1 DIVERSIDADE CULTURAL COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

O processo civilizatório e a formação do arcabouço cultural são termos 

indissociáveis, pois é por meio deste que se promove aquele; no entanto, a forma 

como as diferentes culturas se relacionam, sentem, concebem e vivenciam o seu 

ambiente natural, e social, diferem de acordo com as peculiaridades naturais e 

histórias vivenciadas por cada grupo de indivíduos e como se relacionam, pelo que é 

fundado em sua cultura que os grupos projetam seu futuro. 

A cultura é um fenômeno de natureza dinâmica, perfazendo um conceito 

aberto, irreconduzível a qualquer definição imposta por instâncias ou instituições 

políticas ou a qualquer caracterização tipológico-formal, de modo que sua amplitude 

varia, principalmente, conforme o aspecto sob o qual é analisada.  

A cultura, enquanto objeto de estudo, inicialmente abarcava a conotação de 

perfazer um complexo de todas as atividades desenvolvidas pelo ser humano, 

incluídas as de natureza fisiológica, no entanto, o conceito foi sendo delimitado, de 

modo que se reformulou com o passar do tempo, contemplando, conforme a área do 

conhecimento que a toma como objeto de estudo, o enfoque que interessa àquela 

determinada esfera do conhecimento. 

Isto posto, enquanto para as Ciências Sociais a cultura corresponde ao 

aspecto da vida social, e suas correlações às práticas culturais, costumeiras e 

folclóricas, para a Sociologia, a cultura trata do que é aprendido e compartilhado 

dentro de um grupo social, conferindo-lhes identidade e propulsionando o sentimento 

de pertença social. 

Em uma acepção mais ampla, e que aqui nos interessa, a cultura é e deve ser 

compreendida como uma realidade complexa, enraizada em grupos sociais, 

agregados populacionais ou comunidades políticas, que conjuga nomeadamente 

elementos de ordem histórica, filosófica, antropológica, sociológica ou mesmo 

psicológica. 

Em sentido amplo, portanto, pode-se conceber a construção cultural dos 

grupos sociais, como o desenvolvimento de seu processo civilizatório, de forma que 
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cada indivíduo se insere na sociedade a que pertence, na medida em que se 

conforma à cultura em que nasce e se desenvolve, não estando, portanto, restrito à 

língua e a forma de expressão, mas também aos costumes, símbolos e artefatos, 

crenças e religião, assim como a própria organização político-social, emergindo como 

fator decisivo no processo de aprendizagem, formação e inserção do indivíduo frente 

a uma coletividade, o que dá ao tema relevância política, social e jurídica.169,170 

Observada sob estre prisma, portanto, não há que se olvidar seja, a cultura, 

um dos Direitos Humanos de segunda geração, emergindo como parte essencial do 

processo civilizatório, pelo que, garantido seu exercício de forma livre, possibilita que 

todo indivíduo tenha uma identidade, sem que para isso perca o respeito dos demais 

indivíduos de seu núcleo social,  ou seja, seja excluído de outras opções, razão pela 

qual a cultura desempenha um importante papel para uma vida digna e plena, ao 

passo que a própria Declaração Universal em 1948 elencou a cultura como um 

direito, conforme se extrai de seu artigo 27, onde consta genericamente que toda 

pessoa tem o direito de tomar parte livremente da vida cultural da comunidade.  

 

Artigo 27°: 
1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural 
da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico 
e nos benefícios que deste resultam; 2.Todos têm direito à proteção 
dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção 
científica, literária ou artística da sua autoria. 

 

Diversas foram as declarações e convenções que buscaram garantir os 

direitos culturais, como por exemplo: a Declaração da Cidade do México sobre 

Políticas Culturais de 1982, que conceituou, pela primeira vez o termo ―cultura‖;  a 

Declaração do México de 1985, que trouxe ao âmbito internacional expressivas 

acepções e diretrizes sobre identidade cultural, realçando a relação entre a cultura, 

direito à identidade e direitos sociais. Com a aprovação, em 1992, da Declaração 

Sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, 

Religiosas e Linguísticas, asseverou-se o compromisso dos Estados na proteção da 

existência e de identidade nacional ou étnica, cultural, religiosa e linguística das 

minorias dentro de seus respectivos territórios, bem como o direito de fomentarem 

condições para a promoção de sua identidade, desde que em consonância com a 

legislação nacional e, não contrárias às normas internacionais. 

 

Artigo 1.º: 
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1. Os Estados deverão proteger a existência e a identidade nacional ou 
étnica, cultural, religiosa e linguística das minorias no âmbito dos seus 
respectivos territórios e deverão fomentar a criação das condições 
necessárias à promoção dessa identidade; 2. Os Estados deverão 
adotar medidas adequadas, legislativas ou de outro tipo, para atingir 
estes objetivos. 
[...] 
Artigo 4.º  
[...]  
2. Os Estados deverão adotar medidas a fim de criar condições 
favoráveis que permitam às pessoas pertencentes a minorias 
manifestar as suas características e desenvolver a sua cultura, língua, 
religião, tradições e costumes, a menos que determinadas práticas 
concretas violem a legislação nacional e sejam contrárias às normas 
internacionais. 

 

No mesmo sentido, seja referendando, seja dando contornos mais amplos, a 

Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, aprovada em Paris no ano de 

2003, teve por objetivo proteger o patrimônio cultural imaterial, definindo a 

diversidade cultural como a multiplicidade de formas pelas quais as culturas e as 

sociedades encontram sua expressão. 

A Convenção sobre Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais, além de conceituar o termo diversidade cultural, elencou, em seu artigo 2º, 

oito princípios fundamentais relacionados aos aspectos culturais como: o respeito aos 

direitos humanos, o princípio do respeito igualitário de todas as culturas, o princípio 

da solidariedade, o princípio da cooperação internacional e o princípio do 

desenvolvimento sustentável, balizadores para a atuação internacional.  

 

Artigo 2 - Princípios Diretores:  
1. Princípio do respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais - A diversidade cultural somente poderá ser protegida e 
promovida se estiverem garantidos os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, tais como a liberdade de expressão, informação e 
comunicação, bem como a possibilidade dos indivíduos de escolherem 
expressões culturais. Ninguém poderá invocar as disposições da 
presente Convenção para atentar contra os direitos do homem e as 
liberdades fundamentais consagrados na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e garantidos pelo direito internacional, ou para limitar 
o âmbito de sua aplicação;  
2. Princípio da soberania - De acordo com a Carta das Nações Unidas 
e com os princípios do direito internacional, os Estados têm o direito 
soberano de adotar medidas e políticas para a proteção e promoção da 
diversidade das expressões culturais em seus respectivos territórios;  
3. Princípio da igual dignidade e do respeito por todas as culturas - A 
proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais 
pressupõem o reconhecimento da igual dignidade e o respeito por 
todas as culturas, incluindo as das pessoas pertencentes a minorias e 
as dos povos indígenas;  
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4. Princípio da solidariedade e cooperação internacionais - A 
cooperação e a solidariedade internacionais devem permitir a todos os 
países, em particular os países em desenvolvimento, criarem e 
fortalecerem os meios necessários a sua expressão cultural – incluindo 
as indústrias culturais, sejam elas nascentes ou estabelecidas – nos 
planos local, nacional e internacional;  
5. Princípio da complementaridade dos aspectos econômicos e 
culturais do desenvolvimento - Sendo a cultura um dos motores 
fundamentais do desenvolvimento, os aspectos culturais deste são tão 
importantes quanto os seus aspectos econômicos, e os indivíduos e 
povos têm o direito fundamental de dele participarem e se 
beneficiarem; 
6. Princípio do desenvolvimento sustentável - A diversidade cultural 
constitui grande riqueza para os indivíduos e as sociedades. A 
proteção, promoção e manutenção da diversidade cultural é condição 
essencial para o desenvolvimento sustentável em benefício das 
gerações atuais e futuras;  
7. Princípio do acesso equitativo - O acesso equitativo a uma rica e 
diversificada gama de expressões culturais provenientes de todo o 
mundo e o acesso das culturas aos meios de expressão e de difusão 
constituem importantes elementos para a valorização da diversidade 
cultural e o incentivo ao entendimento mútuo;  
8. Princípio da abertura e do equilíbrio - Ao adotarem medidas para 
favorecer a diversidade das expressões culturais, os Estados buscarão 
promover, de modo apropriado, a abertura a outras culturas do mundo 
e garantir que tais medidas estejam em conformidade com os objetivos 
perseguidos pela presente Convenção. 
[...] 
Artigo 4 – Definições: Para os fins da presente Convenção, fica 
entendido que: "Diversidade cultural" refere-se à multiplicidade de 
formas pelas quais as culturas dos grupos e sociedades encontram sua 
expressão. Tais expressões são transmitidas entre e dentro dos grupos 
e sociedades. A diversidade cultural se manifesta não apenas nas 
variadas formas pelas quais se expressa, se enriquece e se transmite o 
patrimônio cultural da humanidade mediante a variedade das 
expressões culturais, mas também através dos diversos modos de 
criação, produção, difusão, distribuição e fruição das expressões 
culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregadas 
[...].173 

 

O fluxo migratório e a preocupação com os refugiados, são fenômenos 

observados ao longo da história, pelo que, por razões políticas, religiosas, sociais ou  

culturais, milhões de pessoas já tiveram que deixar seus países e buscar proteção 

em outros, o que se observa desde a antiguidade. 

Na história recente, para fins de que nos aproximemos da perspectiva mais 

contemporânea do problema dos refugiados, consideradas as migrações forçadas a 

partir do século XX, há registros que remontam ao ano de 1921, por conta da queda 

do Império Otomano e da Revolução Russa, quanto à proteção de pessoas que se 

encontram em situações especiais de abandono e desamparo no país ao qual 

pertencem.174,175 
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Pode-se mencionar, ainda, o que se deu com a Segunda Guerra Mundial, que 

levou milhões de pessoas, de forma forçada, a se deslocarem pelo mundo, que por 

conseguinte impulsionou a criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados no ano de 1950, organismo responsável por coordenar a atuação 

internacional para resguardar as pessoas deslocadas.175,176 

Como exposto anteriormente, com a elaboração, em 1951, Da Convenção 

relativa ao Estatuto dos Refugiados,  aclarou-se a condição jurídica do refugiado, 

definindo-o como toda pessoa, que em consequência dos acontecimentos ocorridos 

antes de 1º de janeiro de 1951, e temendo ser perseguida, encontre-se fora do seu 

país de nacionalidade. 

Inequívoco que tal perspectiva se mostrou demasiado restritiva, posto que 

preconizou que o alegado receio de perseguição deveria estar atrelado aos 

acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951, bem como, deixou aos 

estados contratantes a liberdade para definirem a restrição geográfica dos 

acontecimentos que fundamentariam o pedido de refúgio, estabelecendo que os fatos 

deveriam ter ocorrido na Europa.  

Considerando que as transformações sociais já não se coadunavam com as 

restrições temporais e geográficas, emergiu a necessidade da ampliação do conceito 

de refugiado, pelo que, em 1967, o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados 

colocou fim à limitação temporal e geográfica, conforme previsto no artigo 1 do 

referido protocolo.  

 

ARTIGO 1 - Disposições Gerais: §1. Os Estados Membros no presente 
Protocolo comprometer-se-ão a aplicar os artigos 2 a 34, inclusive, da 
Convenção aos refugiados, definidos a seguir; §2. Para os fins do 
presente Protocolo, o termo "refugiado", salvo no que diz respeito à 
aplicação do §3 do presente artigo, significa qualquer pessoa que se 
enquadre na definição dada no artigo primeiro da Convenção, como se 
as palavras "em decorrência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º 
de janeiro de 1951 e..." e as palavras "...como consequência de tais 
acontecimentos" não figurassem do §2 da seção A do artigo primeiro. 

 

Em que pese a relevância social e jurídica dos referidos Diplomas Legais no 

âmbito internacional, poucos foram os refugiados se enquadraram nesta definição 

clássica de refugiado, em especial, aqueles que eram obrigados a se deslocarem em 

razão de conflitos no continente africano e americano. 

A partir da Declaração de Cartagena, as situações e as circunstâncias capazes 

de ensejar o enquadramento na categoria de refugiado passaram a ser a violação 
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maciça dos direitos humanos, logo, o desrespeito a qualquer dos direitos humanos, 

incluídos os direitos culturais, passou a integrar o núcleo vital para a concessão do 

refúgio. 

Tais condições podem ser observadas, na atualidade, de forma bastante 

contundente em nível mundial, pelo que, desde o ano de 2012 o afluxo de pessoas 

em busca de refúgio foi intensificando-se, principalmente, em razão de guerras e 

conflitos armados, sendo que, apenas no ano de 2015, uma em cada cento e treze 

pessoas no mundo era solicitante de refúgio. 

Esse afluxo de deslocamentos forçados se dá, principalmente, em razão das 

violências generalizadas de toda ordem, perseguições e dos conflitos armados, como 

é o caso da guerra na Síria, no Iraque, Iêmen, bem como na África Subsaariana, no 

Afeganistão, na Líbia e na Ucrânia, regiões onde também se concentram os países 

mais afetados pelos deslocamentos forçados nos últimos anos.  

Sabe-se que o processo de integração nos países receptores, por vezes, é 

falho e deficiente, posto que as soluções implementadas, quando o são, visam 

primeiramente, ou tão somente, à integração econômica daqueles que buscam 

refúgio. 

Há ainda, países receptores que, na intenção de integrar o indivíduo na 

comunidade, acabam por negligenciar a sociedade local, o que afeta de modo 

decisivo a realização plena da integração local. Uma das dimensões que 

habitualmente é deixada em segundo plano é exatamente a cultural, mesmo que se 

tratando de instância fundamental para a concretização dos outros componentes de 

solução duradoura para a integração social e a garantia de uma diversidade cultural 

saudável. 

Há que se considerar que, somente após conseguir se adaptar culturalmente à 

nova comunidade, ajustando-se à cultural local, sem necessitar abandonar a sua 

própria, é que o indivíduo em refúgio estará completamente integrado.177 

 

2.2 CHOQUES SOCIOCULTURAIS E SEGREGAÇÃO DOS REFUGIADOS 

 

A intensificação do fluxo de pessoas, não raramente, provoca tensões e 

conflitos socioculturais, no entanto, o fluxo e a recepção de extensos grupos 

migratórios forçados habitualmente provocam o medo de uma invasão migratória, 

que gere riscos de desemprego para os trabalhadores locais, assim como a perda da 

identidade nacional, e há que se considerar ainda o espectro do terrorismo.178 
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Diante disto, não é difícil imaginar que o refugiado, além dos percalços 

enfrentados no decorrer da viagem, sujeitando-se aos infortúnios das próprias rotas 

de migração clandestinas, bem como aos abusos de contrabandistas e traficantes, 

quando (e se) consegue ingressar no país receptor passa, então, a encontrar 

dificuldades para se integrar à comunidade receptora, sendo marginalizado e 

excluído de plano. 

Tais intolerâncias, e segregações, têm, como fundamento, a dicotomia cultural, 

em que a diversidade cultural que advem da recepção, bem como a integração 

econômica dos refugiados, é percebida como elemento que suprime a identidade 

cultural e os direitos dos locais. 

Tais assertivas tornam a situação hoje vigente cada vez mais preocupante, 

isso porque, em termos práticos, constata-se que os refugiados não disporiam, 

portanto, de um lugar no mundo onde possam existir dignamente, já que não são 

vistos como sujeito de direitos em seus países de origem, tão pouco em seu país de 

destino, pelo que se tornam um problema político-social, e por tal motivo não 

possuem um ‗status‘ político que lhes possibilite ser tratados pelos demais como 

semelhantes‖. 

Enquanto grupo social, os refugados podem padecer frente a juízos de valores 

pré-concebidos que estigmatizam o grupo, conduzindo-o à perspectiva de que possa 

ser alvo da repressão, de modo que se forma uma visão que pode influenciar seus 

membros. 

Doutra feita, a sociedade receptora, quando confrontada por políticas públicas 

implementadas pelo Estado a que pertence, sem que a própria sociedade local seja 

contemplada pelas mesmas benesses, acaba por deflagrar a frustração de refugiados 

e, também, da sociedade local, de forma que toda a conjuntura sociocultural e política 

acaba por encontrar maiores dificuldades em se conformar. 

Considerando a natureza da cultura, essa manifestação subcultural envolve 

campo de interação com caráter próprio, compreendendo também símbolos e valores 

comuns. Isto considerado, embora não sejam aceitáveis, são concebíveis e até 

mesmo esperados os episódios de xenofobia e ódio imotivados, por parte de 

integrantes das comunidades receptoras, direcionados aos refugiados, como, por 

exemplo, a atitude da cinegrafista húngara Petra Lászlö que, no final de 2015, foi 

flagrada chutando sírios na fronteira com a Sérvia, ou ainda, no episódio em que um 

refugiado sírio, residente no Brasil, foi agredido verbalmente em Copacabana, por um 

brasileiro, enquanto trabalhava vendendo comidas típicas. 



46 
 

Em ambos os casos é possível observar que as agressões e as intimidações 

são destinadas às vítimas de dada categoria, neste caso a de refugiados, o que pode 

ser reflexo, em parte, da deturpação da imagem desses indivíduos, seja, pela mídia, 

mas em especial, pelo uso político que se faz das migrações forçadas, que tendem a 

associá-las à ideia de clandestinidade e miséria, fazendo crer que se trata apenas de 

uma ameaça em potencial. 

Tal situação, de fato, também acaba por provocar a implementação de 

políticas migratórias com o objetivo de impedir que os refugiados consigam transpor 

as fronteiras, pelo que podem decorrer algumas violações dos direitos humanos em 

países receptores, como é o caso da Austrália, que possui uma política intransigente 

a respeito do tema, utilizando-se de medidas temerárias como a devolução dos 

barcos ao mar (refoulement) e a detenção obrigatória, por tempo indeterminado, em 

centros de processamento fora do continente, como Papua-Nova Guiné e Nauru.182 

Não é diferente do que se percebe, também, nos Estados Unidos, que, a 

despeito da crise que abala os países da América Central, promovem deportações de 

forma indistinta, mesmo que parte daquele indivíduos tenham sido forçados a 

retornar para as situações em que corriam risco de vida, e das quais estavam 

fugindo.183 

Em certa medida, a legislação vigente promove alguma perspectiva de que a 

migração forçada é uma prática marginal, de modo que a imigração é controlada pela 

polícia, e os imigrantes estão sujeitos a serem presos ou confinados em centros de 

detenção, bem como, deportados para seus países de origem, práticas que se 

estendem aos refugiados. 

Nestes termos, portanto, o indivíduo e sujeito de direitos, que se encontra na 

condição de refugiado, deixa de ser um sujeito cultural, portanto, deixa de ser 

observado como um agente capaz de compor, alterar ou gerar diversidade cultural, 

para se tornar um ―ser redundante‖185 ou seja, um indivíduo extranumerário, 

desnecessário e sem uso, para quaisquer que sejam os usos e necessidades 

responsáveis pelo estabelecimento dos padrões de utilidade e de indispensabilidade.  

Sua vida, tal como a do ―homo sacer‖, é desprovida de valor, inútil socialmente 

e politicamente, já que sequer a lei lhe confere proteção ante o seu não-

pertencimento, sua não-condição de cidadão. 

Não há que se olvidar um dos maiores componentes observáveis da 

segregação dos refugiados, situação que se confirma a partir das contribuições de 

cada país para o acolhimento e a minimização dos reflexos que assolam a 
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comunidade internacional, já que, embora os pedidos de asilo sejam majoritariamente 

destinados aos países mais desenvolvidos e industrializados, estes são os que 

menos contribuem, pois, aproximadamente 84% dos refugiados sob o mandato do 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) encontram-se 

em regiões em desenvolvimento. 

Nesta perspectiva, é notável a incongruência entre o que tem sido consolidado 

nas diversas declarações e convenções e a realidade em si, sendo que, 

contemporaneamente, os refugiados têm sido condenados diuturnamente a situações 

sub-humanas e periclitantes motivadas principalmente pela diferença cultural, que é 

mola propulsora para os ditos choques socioculturais, eivados de preconceito e ódio, 

que desaguam ora na exclusão cultural e social, ora nas políticas xenófobas. 

 

 

2.3 INTEGRAÇÃO OU SEGREGAÇÃO 

 

O ingresso e a permanência de um grande número de refugiados ou imigrantes 

forçados em uma determinada comunidade implicam modificações importantes em 

várias dimensões, tanto econômicas como sociais e culturais, as quais, consideradas 

as circunstâncias em que há alguma assimilação da comunidade local, ajudam a 

construir uma imagem associada dos imigrantes à comunidade local e suas eventuais 

discrepâncias. 

A integração perfaz o processo de interação, ajustamento e adaptação mútua 

entre imigrantes e a sociedade receptora, pelo qual ao longo do tempo, comunidades 

recém-chegadas e sociedades receptoras formam um todo integrado. 

A integração é, portanto, um estado de interdependência harmoniosa dos 

indivíduos num todo social normativamente regulado, de forma que deve ser 

entendida gradativamente, ou seja, a integração não é uma variável dicotômica, de 

tudo ou nada, ou seja, a longo prazo pode ser sinônimo da consolidação entre a 

população autóctone e as populações migrantes de um sentimento recíproco de 

pertença à mesma sociedade global.186 

Desta feita, não basta, apenas, uma política de reconhecimento das 

identidades culturais; a integração depende do grau de envolvimento e participação 

nas dinâmicas econômicas, sociais, culturais e políticas das sociedades receptoras.  

Os benefícios de uma sociedade plural, através da integração, são grandes, 

sendo que as sociedades que favorecem essa integração contribuem para que seja 
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essa a atitude predominante, reduzindo simultaneamente a possibilidade das 

pessoas pertencentes a minorias étnicas se sentirem marginalizadas. 

Consideradas as experiências sociais, durante a permanência dos migrantes 

em uma localidade, sendo positivas, a sua opinião é tendencialmente positiva, ao 

passo que, sendo negativas, tais como em casos de exploração por parte de um 

empregador, desemprego, ou mesmo em situação de segregação social, a sua 

opinião tende a ser negativa, de maneira que a integração perfaz um processo de 

compor e unificar partes de um todo, ou seja, um intercâmbio recíproco que garante a 

existência e a preservação das diferentes culturas, pelo que o coletivo imigrante se 

sente ativo e participativo na vida social, econômica e cultural do país de 

acolhimento.  

Há que se considerar, para fins de exemplificação, o modelo assimilacionista, 

que supõe a imposição às minorias ou setores dominados do modelo dominante ou 

majoritário, sendo rejeitável porque a assimilação cultural não supõe 

necessariamente a integração social e porque implica a perda da identidade ou 

cultura dos dominados ou minoritários. 

A assimilação é o processo pelo qual pessoas ou grupos de pessoas adquirem 

características culturais de outros grupos sociais, de forma que, apesar da aceitação 

do grupo minoritário pelo grupo majoritário, o grupo minoritário é obrigado a adaptar-

se à cultura dominante em detrimento da sua.  

Por fim, cabe ponderar acerca da segregação, termo utilizado para se referir à 

separação forçada da minoria em relação à maioria, sendo considerado um modelo 

de exclusão, uma vez que corresponde à não-aceitação da identificação da minoria 

com os valores da maioria e à tolerância face à identidade da minoria. 

Com a segregação, pressupõe-se que os imigrantes não se insiram como 

membros de pleno direito de uma sociedade, pelo fato de pertencerem a uma cultura 

diferente da maioria, sendo por isso percebidos como incapazes de adotarem a sua 

cultura. 

Todos aqueles que migram e se veem confrontados com uma nova cultura 

estão sujeitos a uma metamorfose cultural, pelo que reconstroem as suas identidades 

pessoais, de acordo com as experiências vividas. Esta reconstrução, no entanto,  

nem sempre é pacífica, dado que, por vezes, perante a incapacidade de gerir as suas 

pertenças, alguns indivíduos tendem a desenvolver algumas patologias sociais, 

muitas vezes reações de defesa a processos de exclusão, de que são 

frequentemente vitimas. 
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É fato que muitos migrantes, em especial os forçados, lidam com a situação de 

aculturação disfarçando ou rejeitando a sua cultura de origem, rejeitando a cultura 

que os recepciona, vivendo de forma ambivalente entre as duas culturas distintas, e 

finalmente adotando uma atitude de integração na sociedade de destino, sem nunca 

recusar ou abandonar a cultura de origem. 

 

 

2.4 DIVERSIDADE CULTURAL COMO ELEMENTO EMANCIPATÓRIO 

 

Se, por um lado, a intensificação dos fluxos migratórios tem inevitavelmente 

levado grupos etnicamente diversos a conviverem em um mesmo espaço, por outro a 

insustentabilidade das atuais práticas demanda mudanças nas próprias políticas 

migratórias, pois, para além de serem ineficazes, acabam por ter por escopo a 

contenção dos refugiados. 

Como já mencionado anteriormente, seja pelo desconhecimento com relação à 

cultura dos imigrantes, seja pela abordagem equivocada da migração forçada, não 

raras vezes isso se reflete em xenofobia por parte dos nacionais, mas também na 

sensação de perseguição por parte dos refugiados. Tais circunstâncias podem 

prejudicar de modo decisivo a integração cultural de pessoas em situação de refúgio 

com os cidadãos do país receptor, o que acaba por colocar o refugiado, a parte mais 

vulnerável, em situação de risco.188 

Já que os reflexos da rejeição generalizada tendem a impactar em todas as 

etapas do processo de integração no país receptor, seja na esfera jurídica, 

econômica ou social, faz-se inequívoco que a implementação de estratégias para 

gerenciar a diversidade cultural é medida de urgência para garantir aos mais 

vulneráveis condições e mecanismos para se integrarem, sendo o multiculturalismo 

um possível meio de pacificação social. 

Neste sentido, portanto, há que se ponderar a necessidade de reforçar as 

políticas públicas endereçadas aos refugiados, em especial no que tange a 

desmistificação quanto a serem todos alcançados por estado de miserabilidade ou 

indigência ao adentrarem em território nacional, posto que, para além de uma 

provável condição de vulnerabilidade, no que tange especificamente os refugiados 

sírios, imigrantes que adentram o território nacional com capital próprio para 

investimento, gerando, inclusive, oportunidades de emprego e movimento na 

economia das localidades em que se instalam. 
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Tal condição será tratada no capítulo subsequente. É fato que boa parte de 

imigração síria para o Brasil, em especial para o município de Curitiba, deu-se por 

indivíduos que, sem dúvida, fugiam de uma condição adversa em seu país de origem 

e estavam em situação de vulnerabilidade, mas que normalmente não estavam em 

estado de miserabilidade ou de indigência. Ao contrário, conscientemente optaram 

pelo Brasil, liquidaram seu patrimônio na Síria e diante da presença de familiares no 

país, ou pelo conhecimento da aceitação da culinária árabe por parte da sociedade 

brasileira, avaliaram suas possibilidades e migraram para o Brasil. 

Aqui chegando, diante de sua origem, e diante da política migratória nacional, 

se apresentaram como refugiados, especialmente tendo em vista as resoluções 

nacionais mencionadas que beneficiam cidadãos sírios. 

O termo ―multiculturalismo‖ refere-se às estratégias e políticas adotadas para 

governar ou administrar questões de diversidade e multiplicidade gerados pelas 

sociedades multiculturais.189 

A expressão ―multicultural‖, termo qualificativo vinculado ao substantivo 

―multiculturalismo‖, descreve as características sociais e os problemas de 

governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual diferentes 

comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida em comum, ao mesmo 

tempo em que retêm algo de sua identidade ―original‖. 

O multiculturalismo se subdivide em conservador e emancipatório, sendo o 

primeiro tipo aquele que reconhece a diferença com o objetivo de sequencialmente 

excluí-la, isso é, busca a sua homogeneização por assimilação. Nesse caso, busca-

se construir uma cultura comum, unitária e nacional, entendendo a diversidade 

cultural, étnica ou sexual como devendo ser assimilada à cultura tradicional, 

geralmente definida por padrões patriarcais, brancos, euro-americanos.  

O segundo tipo, o emancipatório, além de se voltar à coexistência pacífica 

entre grupos culturalmente díspares, não busca a assimilação, mas sim o 

reconhecimento da diferença e do direito à diferença e da coexistência ou construção 

de uma vida em comum, além de diferenças de vários tipos, esvaziando desta forma 

a citada dicotomia do ―eu versus o outro‖ e contribuindo para ―o surgimento de formas 

mais humanas de convivência e de crescimento pessoal de cada um dos seres 

humanos‖. 

É nessa segunda acepção, a emancipatória, que se entende que o 

multiculturalismo é capaz de gerir a diversidade cultural, até gradativamente se atingir 

a tão almejada convivência pacífica, por meio da adoção de espaços e processos de 
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interação positiva entre as diferentes culturas, com o escopo de gerar relações de 

confiança, de reconhecimento mútuo, de comunicação e diálogo, além de 

cooperação, sem que para isso abdique-se da diversidade existente dentro da própria 

cultura.192 

Observado o fato de que boa parte da aversão aos refugiados é fruto da 

deturpação da imagem desses indivíduos, bem como do hibridismo e da diversidade 

cultural, provocando choques culturais no país receptor, entende-se a necessidade 

da desconstrução de tais preconceitos, em especial por parte da população nativa 

que em regra tende a resistir, de modo que diversidade étnica, racismo, xenofobia e 

multiculturalismo são temas que devem ser tratados de forma conjunta como efeito 

da distinção entre a população receptora e a população imigrante.193 

No que tange as políticas públicas, destaca-se também a imprescindibilidade 

de que seja concedido ao refugiado meios plausíveis para reconstruir sua vida no 

país receptor, pois sem amparo estatal não há como se garantir a efetivação de 

direitos, fazendo-se mister uma mudança de perspectiva na atuação estatal a fim de 

integrar os refugiados, diferentemente do que tem ocorrido atualmente. 

No campo dos direitos humanos, três são as clássicas obrigações do Estado: 

respeitar, proteger e implementar, ao passo que a obrigação de respeitar, obsta ao 

Estado que viole tais direitos.  

No que tange à obrigação de proteger, cabe ao Estado evitar e impedir que 

terceiros, não-estatais, violem esses direitos e, por fim, a obrigação de implementar 

demanda do Estado a adoção de medidas voltadas à concretização destes direitos.  

Atente-se que, no que se refere aos direitos dos refugiados, correspondem os 

deveres e obrigações jurídicas do Estado de respeito, proteção e implementação 

destes direitos, sendo fundamental avançar na identificação do alcance da 

responsabilidade dos Estados no que diz respeito aos direitos humanos dos 

refugiados.174,175 

A despeito de uma conformação que é sentida quando o migrante integra uma 

comunidade já estratificada no país, como é o caso da comunidade árabe no Brasil, e 

diante da aceitação dessa cultura como integrante da diversidade cultural que nos 

alcança, é fato que uma integração completa vai além da simples aceitação em 

receber o refugiado, pelo que passa por ações que devem ter como referencial a 

busca pela condição humana plena, que possibilite o exercício dos direitos 

individuais, sociais, políticos e culturais, sem que disso demande o abandono dos 

locais ou um tratamento demasiado facilitado ou de acesso simplificado, em 
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detrimento dos nacionais, de forma que a inclusão social ocorra, de fato, com 

respeito às diferenças, salvaguardando-se o seu pleno desenvolvimento, passos 

essenciais para a construção de uma comunidade internacional harmônica e fulcrada 

na diferença.194 

 

 

2.5 A SÍRIA, O CONFLITO E A VINDA DE REFUGIADOS AO BRASIL  

 

Nesta etapa abordam-se o contexto histórico do conflito armado na Síria, os 

motivos que levaram à vinda dos nacionais sírios ao Brasil, notadamente o conflito 

armado hodiernamente existente no país. Desse modo, tendo em vista os pedidos de 

refúgio, faz-se necessária uma breve análise da história da Síria, desde o período 

anterior a sua independência até o estopim da guerra civil que assola o país desde o 

ano de 2011, e, por conseguinte, o ingresso de sírios no Brasil, analisando a política 

adotada pelo governo brasileiro para a recepção dos mesmos, a extensão do visto por 

questões humanitárias aos nacionais sírios, seus pontos positivos e negativos.  

As atenções governamentais e midiáticas voltaram-se à Síria com o início 

de seus conflitos armados, internos e externos, causados por atritos religiosos e 

étnicos, bem como pela falta de centralização do poder. Nesse sentido, para 

George de Andrade: 

 

[...] A incômoda e antiga questão dos refugiados se levanta e 
ressurge sob os holofotes de uma mídia que cobre um conflito 
sanguinário e violento, que dizima a população síria e provoca uma 
espécie de ―êxodo‖ de pessoas que se recusam a morrer em um 
conflito que já ultrapassou os limites da racionalidade, se é  que 
se pode falar em racionalidade  diante de atos violentos de uma 
guerra interna que elimina seu próprio nacional. 78 

 

Após o rompimento do império Turco-Otomano, sírios e libaneses foram 

governados por 26 anos pela França, com o aval da Liga das Nações, pois assim 

ficou estabelecido em um acordo feito sem a concordância da população que lá vivia. 

Tal ocupação não deveria ser definitiva, mas sim apenas preparar o local para que os 

habitantes locais obtivessem sua autonomia. Assim, a República Árabe da Síria teve 

sua independência ainda no ano de 1946, mais precisamente no dia 17 de abril, 

                                                
78 ANDRADE, George Bronzeado. A guerra civil síria e a condição dos refugiados: 
Um antigo problema, ―reinventado‖ pela crueldade de um conflito marcado pela inação da 
comunidade internacional. Revista de Estudos Internacionais (REI), 2 ( 2):121-138. p. 123. 
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quando as últimas tropas francesas foram retiradas do território sírio. 

 

 

 

Figura 1. A divisão da Síria pelo mandato francês (1920-1932) 79 

 

 
Atualmente,  a  Síria  possui  uma  área  de  185.180  km²,  e  u m a  

p o p u l a ç ã o  d e  18,5  milhões  de habitantes; destes,  90%  são  árabes  sírios,  

5,9%  curdos  e  4,1%  circassianos, armênios  e  turcos. A  capital  é  Damasco,  e  

as  religiões  predominantes  são islamismo (92,1%), cristianismo (5,2%), ateísmo e 

sem religião (2,7%). 80 

 

 

 

                                                
79 CLEVELAND, William L.; BUNTON, Martin. A History of the Modern Middle East. 4.ed. 
Estados Unidos: Westview Press, 2009. p. 221. 
80 RIBEIRO, Angélica; LIMA, Gleison; RODRIGUES, Jéssica; SARAU, Lennon; RIBEIRO, 
Stephanie; MAGALHÃES, Vaneide; PIMENTEL, Victor. Relatório: A Coordenação de Políticas 
para Migrantes da Prefeitura de São Paulo. Inter-Relações / Ano 15 - Nº 41 / 1º semestre 
2015. p. 81. 
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Figura 2. A divisão da Síria após a independência 81 

 

 

Desde o ano de 1971 a Síria é governada pelo mesmo partido, o 

Baath, e desde julho de 2000, com a morte de Hafez Al-Assad, é liderada pelo 

presidente Bashar Al-Assad, o qual foi escolhido pelo partido para dar seguimento ao 

governo, sem eleições democráticas. Seu pai, Hafez Al-Assad, enquanto presidente, 

proibiu a criação de oposições partidárias e também a participação de qualquer 

candidato de oposição em eleições. Apesar de Bashar Al-Assad ter implantado 

reformas econômicas  liberalizantes,  o  mesmo  seguiu  o  modelo  de  governo  

                                                
81 CLEVELAND, William L.; BUNTON, Martin. A History of the Modern Middle East. 4.ed. 
Estados Unidos: Westview Press, 2009. p. 221. 
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autoritário  já existente. 82 

No dia 31 de janeiro de 2011, uma centena de sírios que se opunham 

ao governo foram até a praça de Arnous, em Damasco, onde se manifestaram de 

forma pacífica em frente à estátua de Hafez Al-Assad. Fizeram silêncio, seguraram 

velas e cartazes com frases pedindo liberdade. Tais manifestantes foram 

identificados por policiais fardados e civis, como forma de desestimular quem tinha a 

intenção de juntar-se ao movimento. 

Em 25 março de 2011, em Daara, cidade localizada ao sul da Síria, 15 

jovens influenciados pela primavera árabe pintaram em muros de escolas palavras 

contrárias ao atual governo do país. Estes manifestantes foram presos e torturados. 

Um dos jovens, chamado Hamza Al-Khateeb, que tinha 13 anos, foi morto depois de 

ter sido torturado. 83 

O governo sírio respondeu aos protestos prendendo e matando centenas 

de manifestantes contrários a ele, fazendo com que, em julho de 2011 desertores 

das forças armadas anunciassem a formação do Exército Sírio Livre, um grupo 

rebelde que tinha como objetivo derrubar o atual governo da Síria. Inicialmente, os 

opositores usavam armas apenas para se defender dos ataques feitos pelas tropas 

do governo e, posteriormente, para expulsar as tropas governamentais de seu 

território. 84 

Em seguida,  o  país  iniciou  uma  guerra  civil,  onde  os  rebeldes 

entraram em conflito com as tropas do governo em busca do controle das cidades 

povoados ou zonas rurais em que viviam. Em 2012 os conflitos chegaram à capital 

Damasco e logo em seguida à segunda cidade mais importante do país, Aleppo. As 

primeiras revoltas pediam reformas e melhorias por parte do governo, mas logo em 

seguida elas deram lugar ao confronto direto ao regime Baathista e à família Assad. 

Manifestantes chegaram a demolir diversas estátuas com as figuras de Bashar e seu 

pai Hafez que ocupavam as praças. Como medida de segurança, o governador de 

Hama retirou da cidade as estátuas da família Assad, pois no verão de 2011 

manifestantes ocuparam o centro da cidade durante semanas. Após tomar tal 

medida de segurança o governador foi expulso de seu cargo, pois o presidente não 

apreciou as decisões por ele tomadas em meio à crise. 

Os grupos armados favoráveis ao regime de Bashar al-Assad são as 

                                                
82 BALANCHE, Fabrice. Syrie: Guerre civile et internationalisation du conflit. Revue Eurorient. 
Paris, n. 41, pp. 14-30, jul. 2013. 
83 BALANCHE, Fabrice. Op. Cit. 
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Forças Armadas da Síria, Força Al-Quds, milícias Basij, Força de Defesa Nacional 

e o Hezbollah. Já a oposição ao governo é formada pelo Exército da Síria Livre, 

Conselho Nacional Sírio sob o comando da Coalizão Nacional Síria, Jabhat al-Nusra, 

o Estado Islâmico e as Unidades de Proteção Popular.
 

 

 

Figura 3. Mapa da divisão da Síria em 2016 85 

 

 

O conflito existente na Síria apresenta uma diversidade de fatores, tais 

como econômicos e religiosos, por consequência disso países se aliam a ambos os 

lados do embate, o que dificulta ainda mais o cessamento da violência. Nenhuma 

das partes envolvidas consegue o apoio populacional necessário, dando 

continuidade à guerra e gerando cada vez mais violação aos Direitos Humanos. No 

mesmo sentido, Danny Zahreddine diz: 

                                                
85 THE ECONOMIST. Drifting back to war. 
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[...] O impasse na resolução do dilema sírio é fruto desta 
multidimensionalidade do conflito. A retroalimentação das forças 
governamentais e oposicionistas por seus respectivos aliados, 
sejam eles domésticos,  regionais  ou  potências  mundiais,  não  
permite  o  fim  das hostilidades. Ambas as partes não alcançam o 
poder necessário para fazer com que a outra ceda, gerando 
assim a estagnação do conflito, a manutenção da violência e o 
aumento da morte de civis. Além disto, aspectos religiosos, 
históricos e geográficos dificultam a solução do contencioso. 86 

 
 

As forças de oposição ao governo da Síria  podem ser divididas em 

dois grupos, um deles é de oposição Islâmica e o outro de oposição secular, sendo 

assim distintos, embora busquem o mesmo objetivo: o fim do governo de Bashar 

al-Assad As principais oposições Islâmicas são representadas pelo ISIS e Frente al- 

Nusra  e surgiram, na Síria, entre o final do ano de 2011 e o início de 2012. Ocorre 

que o grupo de oposição secular não atua de maneira unificada, mas sim  de maneira 

descoordenada e desorganizada, lutando também contra o ISIS, sendo por diversas 

vezes derrotados por eles, seu principal objetivo anunc iado  é estabelecer uma 

república pluralista na Síria. 

Por conseguinte, conclui-se que a revolta existente na Síria está longe 

de chegar ao fim, fazendo com que cada vez mais a sociedade civil sinta seus 

efeitos negativos e busque por refúgio em outros países. Restar naquela localidade 

tornou-se bastante difícil. 

 

2.5.1 Hezbollah 

 

Considerando o cenário de que aqui se trata, atores não-estatais, como o 

Estado Islâmico e o Hezbollah, alçaram projeção e destaque, pois, para além de 

tomarem parte em eventos regionais, acabam por alcançar ainda mais visibilidade 

internacional.  

No que tange, especificamente, o Hezbollah, não há dúvida de que se trata, 

hoje, do ator mais poderoso no cenário político do Líbano, de modo que alcançou este 

status com base em alguns pilares fortes, quais sejam: sua incisiva oposição a Israel; 

as reiteradas demonstrações de resiliência militar; suas estreitas conexões com 

apoiadores estrangeiros, como o Irã e a própria Síria; e, por fim e talvez mais 

                                                
86 ZAHREDDINE, Danny. A crise na Síria (2011-2013): Uma análise multifatorial. Revista 
Conjuntura Austral. Vol. 4, nº. 20 | Out. Nov. 2013. Disponível 
em:<http://oaji.net/articles/2015/21371438730443.pdf>. Acesso em: 05 de jun de 2017. p. 15. 
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significativo, de forma regional, sua sólida posição políticosocial dentro do Líbano. 87 

Inequívoco que o Hezbollah, há muito, se beneficia do apoio contínuo da Síria e 

do Irã, pelo que, sem esses patrocinadores, provavelmente não teria sido capaz de se 

sustentar, enquanto estrutura e organização, de forma paraestatal, dentro de um 

Estado nacional, bem como ter se tornado um forte ator político dentro do Líbano e 

também se transformar em uma força regional significativa.  

Aparentemente, a intervenção militar do Hezbollah na Síria não era uma opção, 

no entanto, é fato que o grupo não poderia ser apenas espectador, na medida em que, 

se Assad fosse sumariamente tirado do poder ou fosse muito enfraquecido, o futuro do 

Hezbollah, tendo um de seus maiores apoiadores excluído da cena regional, seria 

problemático. De fato, para além do patrocínio, por muito tempo a Síria desempenhou 

um papel importante na política libanesa.  

Atente-se que, caso Assad seja derrubado, o Hezbollah perderia sua melhor e 

mais confiável rota para o recebimento de armas do Irã, bem como os seus depósitos 

de armas dentro da Síria, juntamente com seus campos de treinamento. No caso de o 

Hezbollah perder seu centro logístico e as linhas de suprimento na Síria, seria 

prejudicado em um possível conflito militar com Israel. 88 

Além disso, o Hezbollah também teme a ascensão de um regime sunita na 

Síria no caso de Assad cair.96 

Diante disto, tem-se por inequívoco que, a apoio do Hezbollah ao regime de 

Assad, bem como sua participação no conflito, orbitou três objetivos, quais sejam: a 

preservação do "eixo de resistência", auxiliando as capacidades militares do regime; a 

tentativa de manter os centros logísticos e linhas de suprimento do Hezbollah na Síria; 

e a tentativa de impedir o surgimento de um regime dominado pelos muçulmanos 

sunitas no país. O fato é que, desde 2012, o Hezbollah cruzou a fronteira lutando ao 

lado de seus pares sírios e iraquianos, tendo entrado no conflito como um fator 

determinante, posto que as forças de Assad e do Iraque eram muito ineficientes devido 

às suas fracas habilidades de combate, disciplina e liderança.  

Há que se ponderar, ainda, que os soldados do Hezbollah eram treinados, 

experientes e disciplinados, o que os tornava uma força militar melhor e mais 
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adequada, composta por combatentes eficazes, com condições de melhorar as 

capacidades militares do regime, especialmente em táticas de infantaria ligeira, 

reconhecimento e perícia de franco-atiradores, não havendo dúvida de que o 

Hezbollah ajudou o regime a recuperar o controle das áreas controladas pelos 

rebeldes. 89 

No início do conflito, o Hezbollah atuou apenas como força militar auxiliar às 

forças de Assad, até que, em 2013, seu envolvimento mudou, ao passo de liderar um 

ataque terrestre a Al-Qusayr, cidade de maioria sunita em Homs, perto da fronteira 

com o Líbano. Naquele momento, o Hezbollah concentrou forças que ainda não 

haviam sido vistas no conflito sírio, razão pela qual se saiu vitorioso, pelo que a vitória 

em Al-Qusayr foi um marco no conflito porque foi uma grande derrota e um golpe 

psicológico para as forças rebeldes.  

Salienta-se, ainda, que esta foi a primeira participação aberta do Hezbollah 

no conflito como uma força de combate, de modo que, depois dessa batalha, as forças 

de Assad ganharam um novo impulso e seguiram em frente com o objetivo de 

recuperar mais território em Homs, Aleppo e Damasco, sempre com o apoio do 

Hezbollah. 90 

Perceba-se que o envolvimento do Hezbollah na Síria gerou seus impactos e 

suas consequências, pelo que teve de lidar com o extremismo sunita, já que suas 

vitórias sobre os enclaves sunitas dentro da Síria fizeram as tensões sectárias 

crescerem dentro do Líbano, o que gerou reflexos diretos na estabilidade e na 

segurança do país.  

Outro reflexo imediato foi o problema colocado pelos 1,2 milhão de refugiados 

sírios que rumaram para o Líbano, a maioria dos quais muçulmanos sunitas que, 

inequivocamente, vêem o Hezbollah como aliado do inimigo, ou seja, como aliado do 

regime de Assad.  

Tal situação pode desencadear a radicalização destes refugiados, bem 

como há a possibilidade de que seus campos se tornem refúgio para os combatentes 

sunitas, sem que se perca de vista a perspectiva de que os radicais sunitas que vivem 

na Síria podem aspirar invadir o Líbano para perseguir o Hezbollah e seus partidários. 

Outro aspecto que vem com a participação do Hezbollah na guerra civil da Síria é que 

suas forças estão agora endurecidas, uma vez que, depois de alguns anos em 
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combate, suas forças foram expostas às mais diversas situações de combate, pelo que 

jovens recrutas, menos experientes, tornaram-se combatentes experientes, assim 

como seus comandantes, testados nos campos de batalha mais diversos, razão pela 

qual a guerra na Síria permitiu a criação de uma força experiente, seja no Hezbollah, 

mas também nas forças iranianas, iraquianas e sírias. Tais forças tornaram-se 

operacionais de forma conjuntamente e coordenada, algo novo, não visto 

anteriormente, o que forneceu ferramentas importantes para o avanço futuro de seus 

interesses na região, colocando seus rivais regionais em alerta. 91 

Não há que se olvidar, no entanto, que os combates na Síria prejudicaram a 

mão de obra do Hezbollah, consumindo e drenando seus recursos, desviando o 

Hezbollah de outros projetos e prioridades organizacionais, o que ajuda a elevar a 

percepção do Hezbollah como um ator sectário dentro do Líbano. 

O fato também é que as forças de Assad têm a vantagem neste momento, e 

a fronteira sírio-libanesa alcançou alguma estabilidade e segurança, situação favorável 

para o Hezbollah. Além disso, os custos de aliar-se à Síria são administráveis; se as 

circunstâncias mudarem, no entanto, e a Síria começar a perder e o regime de Assad 

se enfraquecer, os custos de apoiá-lo serão muito maiores. 92 

 

2.5.2 Apoio da Rússia à Síria 

 

Há que se considerar, quanto ao envolvimento russo na Guerra síria, que o 

estreitamento das relações entre estes países remete à Guerra Fria (1947-1991), 

período em que a Síria era aliada da União Soviética em oposição às potências 

ocidentais, pelo que um vínculo político mais forte cresceu.  93 

Entre 1955 e 1958, a Síria teve forte apoio econômico da União Soviética, o 

que propiciou um fortalecimento militar e econômico, no sentido de se tornar um ator 

regional proeminente. Nesse período, a Guerra de Suez, em 1956, acelerou a 

multiplicação de laços entre a Síria e a União Soviética, simultaneamente com o 

aumento do poder e da influência do Partido Ba'ath sírio. 94  

A Revolução Síria, iniciada em 1966, deu à União Soviética a oportunidade 
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Spring. Disponível em: < https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2012-02-05/russias-line-
sand-syria > Acesso em 28 ago. 2018. 
94 Ibidem. 



61 
 

de apoiar ainda mais a Síria, pelo que, a partir de 1971, sob um acordo com o 

presidente sírio, Hafez al-Assad, a União Soviética construiu uma base militar naval 

em Tartus, dando à ela uma presença estável no Oriente Médio, bem como, no 

decorrer de três décadas de governo do presidente Hafez al-Assad (1971-2000), um 

sem número de militares e profissionais sírios tiveram formação e qualificação 

promovida na Rússia. 95 

Desse modo, no início da Guerra Civil Síria, em 2011, a Síria era um dos 

aliados mais próximos da Rússia no Oriente Médio. Com o advento da guerra, iniciada 

a partir de protestos contra o governo de Bashar al-Assad, e diante das severas 

repressões por parte do Estado, deu-se início a insurreição civil que criou a plataforma 

para a emergência de movimentos de oposição, militantes e deserções maciças do 

Exército sírio, o que gradualmente transformou o conflito de uma revolta civil em uma 

rebelião armada e, consequentemente, em uma guerra civil. 96 

O Exército Sírio Livre, cujos membros são denominados pelo governo sírio 

como rebeldes, foi criado em 29 de julho de 2011 e, a partir de então, a luta assumiu a 

forma de uma insurgência armada, com a resistência civil dissolvida e os membros da 

oposição se voltando para as armas, de forma que surgiram facções, tanto dentro do 

próprio Exército Sírio Livre como no seio da população civil nos mais diversos grupos, 

com as mais diversas pautas e interesses. 

Em 2012, tornou-se pública uma suposta operação, até então secreta e que 

se confirmou nos anos posteriores, de apoio dos Estados Unidos da América a grupos 

militantes que combatiam o governo de Assad. Em 6 de março de 2013, a Liga Árabe 

autorizou seus signatários a apoiar e armar os rebeldes sírios, bem como, em 26 de 

março de 2013, reunidos em Doha, a mesma líga reconheceu a Coalizão Nacional das 

Forças Revolucionárias e de Oposição da Síria como representante legítima do povo 

sírio. 97 

O que se seguiu foi que, em 2014, uma parte significativa do território da 

Síria foi reivindicada pelo Estado Islâmico (ISIL), como já mencionado, um dos atores 

para-estatais, juntamente com o Hezbollah, mais significativos do Oriente Médio, 

sendo uma entidade internacionalmente reconhecida como uma organização terrorista. 

                                                
95 Breslauer, George W. (1990). Soviet Strategy in the Middle East. Boston, Massachusetts. 
Disponível em: < https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/761555.pdf > Acesso em 16 ago. 2018  
96 OWEIS, Khaled Yacoub, SOLOMON, Erika. "Bombardment of Syria's homeless kills 21 
people". Reuters. Archived from the original on 3 October 2013. Retrieved 21 July 2014.   
97 SOLOMON, Jay, MALAS Nour. "U.S. Bolsters Ties to Fighters in Syria". Wall Street Journal. 
Retrieved 17 October 2015. 
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Tal envolvimento no entanto,  também conduziu a uma interferência de vários países 

ocidentais, principalmente os EUA, a Grã-Bretanha e a França, que começaram a 

participar de uma ação militar direta contra o ISIL dentro do território da Síria. 98 

Ressalta-se o fato de que a instalação naval russa em Tartus, na Síria, é a 

única instalação naval da Rússia na região do Mediterrâneo, bem como a única 

instalação militar remanescente fora da antiga União Soviética. Em março de 2012, 

observadores internacionais viram a posição da instalação naval em Tartus como um 

fator motivador para a Rússia se manifestar a favor do governo de Assad e manter a 

estabilidade na região. Diversos especialistas reiterarm essa análise. 

No entanto, para além dessa questão, não se pode deixar de mencionar 

que, desde meados de 2013, chechenos e outros voluntários russos do Norte do 

Cáucaso têm lutado na Guerra Civil Síria contra o governo de Bashar al-Assad. O  

jornal Washington Post relatou, em 2014, que Moscou estava preocupado com o fato 

de esses combatentes voltarem à Rússia depois de terem adquirido contatos com 

militantes na Síria, uma vez que é conhecido que, em setembro de 2015, cerca de 

2.500 cidadãos russos estavam lutando ao lado do ISIL, e o presidente russo Vladmir 

Putin declarou que seu retorno à Rússia seria uma ameaça ao país e que seria melhor 

combatê-los no território sírio. Além disso, impedir a perda de um aliado russo que 

compra armas russas pode ter sido uma das motivações mais fortes para que a Rússia 

apoie o governo de Assad. 

Com efeito, a Rússia apoiou o governo da Síria desde o início do conflito, 

seja politicamente como com ajuda militar, desde 30 de setembro de 2015, através do 

envolvimento direto. Na condição de membro permanente do Conselho de Segurança 

da ONU, desde 2011 a Rússia vetou repetidamente projetos de resolução 

patrocinados pelo Ocidente no Conselho de Segurança da ONU que exigiam a 

renúncia do presidente Bashar al-Assad e abririam a possibilidade de sanções da ONU 

contra seu governo. 99 

A liderança russa rejeita as demandas das potências ocidentais e de seus 

aliados árabes. Em janeiro e fevereiro de 2012, as iniciativas russas de paz foram 

rejeitadas pelo Conselho Nacional Sírio, da oposição, e também pelas potências 

ocidentais. Durante toda a intervenção russa, ataques aéreos foram criticados e por 

                                                
98 Ibidem. 
99 LANDLER, Mark. "U.S. Considers Resuming Nonlethal Aid to Syrian Opposition". New York 
Times. Retrieved 17 October 2015.  Disponível em: < 
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supostamente conduzir uma campanha com foco na destruição de hospitais e 

instalações médicas, além de matar civis, razão pela qual a  Rússia perdeu sua 

cadeira no Conselho de Direitos Humanos da ONU em outubro de 2016. 

 

 

 

2.5.3 A vinda dos sírios 

 

Nos últimos anos houve um crescimento significativo no número de 

refugiados em todo o mundo. Até o final de 2011, o número de refugiados chegava a 

10,4 milhões; até o final de 2014 o número alcançava a marca de 14,4 milhões; no 

ano de 2015 o s  r e f u g i a d o s  chegavam a 15,1 milhões; em 2017100, eram 25, 4 

milhões de refugiados, atingindo um recorde populacional de refugiados nos últimos 

20 anos, sendo os nacionais sírios os maiores solicitantes de refúgio, em razão do 

conflito interno existente no país, 101 conforme se nota na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
100 De acordo com os dados da ACNUR, os números de deslocamento forçado no mundo 
bateram recorde em 2017, pelo quinto ano consecutivo. No planeta, 68,5 milhões de pessoas 
se deslocaram em função de guerras e conflitos. 
101 UNHCR. UNHCR Mid-Year Trends 2015. Genebra: UNHCR, 2015. Disponível em: 
<http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/56701b969/mid-year-trends-june- 2015.html>. 
Acesso em: 07 de jun de 2018. p. 4 
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Figura 4. Gráfico referente a localidade e número de solicitação de refúgio 102 

 

 

 

 

Com o início dos conflitos, muitas pessoas fugiram para países que 

faziam fronteira com a Síria em busca de refúgio, porém, a partir de 2012, começaram 

a migrar em direção à Europa, pelos mais variados motivos. Por conta disso, pode-se 

notar que a chamada crise de refugiados na Europa começa a apresentar seus 

primeiros sinais nos anos de 2013 e 2014, recebendo diversos pedidos. 

Ao fugir do conflito armado na Síria, muitos migrantes encontram 

problemas para conseguir refúgio na Europa, Isso se deve a diversos fatores, 

incluindo o fato de que muitos países europeus só aceitam pedidos de pessoas que 

já estejam em seu território, fazendo com que muitos sírios arrisquem suas vidas 

para adentrar a Europa pelos mais diversificados meios. 

Os refugiados sírios têm passado por inúmeros problemas nos campos 

de refugiados existentes na Jordânia, na Turquia, no Egito, no Líbano, na Bulgária e 

no Iraque, sofrendo graves privações a direitos essenciais à saúde e à sobrevivência, 
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dentre eles a falta de água potável e o esgoto a céu aberto, condições precárias de 

segurança e abrigos ineficazes, fazendo com que sofram mais violência, 103 conforme 

demonstrado na figura abaixo. 

 

Figura 5. Campo de refugiados na Bulgária 104 

 

 

 

O Brasil costumava ser apontado como um dos principais destinos 

daqueles que conseguiam escapar do conflito sírio, embora haja mais de dez mil 

quilômetros que separem o país da Síria, sendo os países europeus a rota 

primordial. O governo brasileiro adotou uma política humanitária que facilita a 

emissão de vistos, diferentemente das políticas adotadas pelos países europeus, o 

que tem forte relevância no momento da escolha do destino de quem busca refúgio.
117

 

Desde setembro de 2013, com a criação da Resolução Normativa nº 

17, consulados e embaixadas brasileiras no Oriente Médio têm emitido visto 

humanitário para os sobreviventes da Guerra Civil da Síria para que estes possam vir 

até o Brasil. Dentre as motivações encontradas para a escolha do Brasil como 

destino de quem vem da Síria, estão relacionadas os laços familiares, pois ao menos 

seis milhões de brasileiros têm ascendência síria, fato este que está diretamente 

                                                
103 DE ANDRADE, George Bronzeado. Op. Cit. p. 129. 
104 MORRISON,  Sarah.  Poor  Conditions  for  Syrian  Refugees  in  Bulgaria.  Borgen 
Magazine. 
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ligado à forte onda de migração que ocorreu no início do século XX. 105 

Além disso, muitos nacionais da Síria resolveram procurar refúgio no Brasil 

ao receberem informações sobre o país, por meio de amigos e parentes, na esperança 

de que, além de uma recepção humanitária, houvesse uma ajuda para reconstruir sua 

vida e reestruturação financeira; porém, ao adentrarem o território brasileiro, a 

realidade encontrada não condiz com o que lhes foi prometido. Muitos são os 

problemas de infra-estrutura e de falta de acesso a serviços públicos básicos.  

Até março de 2016, cerca de 2,1 mil refugiados sírios viviam no Brasil, 

a maioria deles residindo em São Paulo, tornando-se o primeiro país da América 

Latina a oferecer aos sírios visto por questões humanitárias, fazendo com que cada 

vez mais o território nacional fosse procurado por eles como destino. Para Beto 

Vasconcelos, e x - secretário nacional de J ustiça e presidente do CONARE, a 

concessão dos vistos era necessária, pois ocorreram diversas violações a Direitos 

Humanos nos conflitos no território sírio. Vasconcelos explica que o visto humanitário 

―responde à lógica da proteção por razões humanitárias e considera as dificuldades 

específicas das zonas de conflito‖. 106 Desse modo, serão tratados no próximo tópico 

o refúgio e a recepção humanitária, tecendo análises pertinentes à temática do visto 

humanitário. 

 

 

2.5.4 Entre o refúgio e a recepção humanitária 

 

Os fluxos migratórios podem ser divididos entre forçados (ou involuntários), 

englobando refugiados e deslocados internos, e não forçados (ou voluntários), que 

englobam os migrantes econômicos. Para Jubilut ―as [migrações] voluntárias 

abrangem todos os casos em que a opção de migrar é tomada livremente pelo 

indivíduo, por razões de conveniência pessoal e sem a intervenção de um fator 

externo‖. 107 

Em 2010, após um forte terremoto devastar o Haiti, houve uma crescente 

onda de migração  de haitianos que adentravam ilegalmente o Brasil. Desse modo, o 

governo brasileiro sentiu-se obrigado a criar um visto por questões humanitárias para 

legalizar a situação dos haitianos que estavam irregulares no país. 

                                                
105 DE ANDRADE, George Bronzeado. Op. Cit. p. 129. 
106 Ibidem. 
107 JUBILUT, Liliana Lyra; APOLINÁRIO, Silvia Menicucci O.S. Op. Cit., p. 281. 
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Com a chegada em massa dos haitianos, três opções foram levadas em 

consideração na tentativa de regularizacão dos mesmos. A primeira solução seria 

através do Estatuto do Estrangeiro, que os classificaria como imigrantes econômicos, a 

segunda seria em conformidade com a Lei 9.474/97, haja visto o deslocamento 

forçado dos haitianos; já a terceira alternativa seria através da concessão de proteção 

humanitária em razão do terremoto por lá ocorrido. 

Na figura 6, pode-se notar a crescente onda de imigração haitiana até 

março de 2016, em comparação com a presença de pessoas de outras 

nacionalidades: 

 

 

Figura 6. Número de solicitações de refúgio por país de origem 108 

 

 

 

A criação do visto humanitário se deu através da resolução normativa nº 

97, de 12 de janeiro de 2012, pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg), e trata 

sobre a concessão de visto de permanência aos nacionais do Haiti.
 

Para André de 

Carvalho Ramos, o visto humanitário nada mais é que: 

 
[...] um visto de permanência outorgado pelo Conselho Nacional de 
Imigração (CNIg) do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal visto 

                                                
108 SNJ, Secretaria Nacional de Justiça. Refúgio em números. 3.ed. Brasil: Comitê Nacional 
para os Refugiados (CONARE), 2018, p. 5. 
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pode ser concedido ao estrangeiro solicitante  de refúgio  em 
necessidade de proteção humanitária que não se inclui nos critérios 
estabelecidos pela lei brasileira de refúgio. 109 

 

A resolução normativa do CNIg previa o prazo de cinco anos para a 

permanência de nacionais haitianos no território brasileiro e ainda a quantidade de 

vistos que seriam emitidos por ano. Tal previsão gerou polêmica na comunidade. 

Assim dispunha o artigo 2º da Resolução nº 97/2012: 

 

Art. 2º O visto disciplinado por esta Resolução Normativa tem 
caráter especial e será concedido pelo Ministério das Relações 
Exteriores, por intermédio da Embaixada do Brasil em Porto 
Príncipe. 
Parágrafo único. Poderão ser concedidos até 1.200 (mil e 
duzentos) vistos por ano, correspondendo a uma média de 100 
(cem) concessões por mês, sem prejuízo das demais modalidades 
de vistos previstas nas disposições legais do País. 110 

 

 

Após enfrentar problemas relacionados ao número de vistos que seriam 

emitidos anualmente, em 26 de abril de 2013, a Resolução nº 102/2013 alterou a 

redação do artigo supramencionado, retirando a previsão legal que dispunha sobre a 

quantidade de vistos que seriam concedidos aos haitianos. Posteriormente, o CNIg 

criou a Resolução 106 de 24 de outubro de 2013, com a finalidade de prorrogar a 

vigência da Resolução Normativa 97 de 12 de janeiro de 2012, passando a vigência 

da referida resolução a valer por mais doze meses. 

Em setembro de 2013, foi gerada a Resolução normativa nº 17 do 

CONARE, que dispõe sobre a concessão de visto humanitário também aos nacionais 

da Síria. Tal atitude foi elogiada pelo ACNUR, pois o Brasil foi o primeiro país das 

Américas a conceder visto especial aos sírios. Tal resolução se deu em decorrência 

da crise humanitária ocorrida por causa dos conflitos armados na Síria. Assim dispõe a 

Resolução Normativa nº 17: 

 

Art. 1º Poderá ser concedido, por razões humanitárias, o visto 
apropriado, em conformidade com a Lei nº 6.815, de 19 de agosto 
de 1980, e do Decreto 86.715, de 10 de dezembro de 1981, a 
indivíduos afetados pelo conflito armado na República Árabe Síria 

                                                
109 GODOY, Gabriel Gualano de. A integração de refugiados no Brasil. In: RAMOS, André de 
Carvalho 
et al. 60 anos de ACNUR Perspectiva de futuro. São Paulo: CL-A, 2011. p. 63. 
110 BRASIL. Portal do Ministério do Trabalho e Emprego. Resolução nº 97 de 12 de janeiro de 
2012. Op. Cit. 
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que manifestem vontade de buscar refúgio no Brasil. 
Parágrafo único. Consideram-se razões humanitárias, para efeito 
desta Resolução Normativa, aquelas resultantes do agravamento 
das condições de vida da população em território sírio, ou nas 
regiões de fronteira com este, como decorrência do conflito armado 
na República Árabe Síria 
Art. 2º O visto disciplinado por esta Resolução Normativa tem 
caráter especial e será concedido pelo Ministério das Relações 
Exteriores. 
Art. 3º Esta Resolução Normativa vigorará pelo prazo de 2 
(dois) anos, podendo ser prorrogada. 111 

 

Em 2015 houve a prorrogação do visto humanitário aos sírios por mais dois 

anos, pois não houve o cessamento do conflito armado que perdura desde o ano 

de 2011. No dia 28 de setembro de 2015, dias após a prorrogação da concessão do 

visto humanitário aos nacionais da Síria, a ex-presidente Dilma Roussef deu ênfase 

em seu discurso de abertura na Assembleia Geral das Nações Unidas ao 

compromisso do Brasil para com os imigrantes e os refugiados: 

 
[...] A multiplicação de conflitos regionais – alguns com alto 
potencial destrutivo-, assim como a expansão do terrorismo que 
mata homens, mulheres e crianças, destrói patrimônio da 
humanidade e expulsa de suas comunidades seculares milhões 
de pessoas, mostram que a ONU está diante de um grande 
desafio. 
Não se pode ter complacência com tais atos de barbárie, como 
aqueles perpetrados pelo chamado Estado Islâmico e por outros 
grupos associados. Esse quadro explica, em boa medida, a crise 
dos refugiados pela qual passa atualmente a humanidade. 
Grande parte dos homens, mulheres e crianças que se 
aventuram temerariamente nas águas do Mediterrâneo e erram 
penosamente nas estradas da Europa proveem do Oriente Médio 
e Norte da África, onde países tiveram seus estados nacionais 
desestruturados por ações militares ao arrepio do Direito 
Internacional, abrindo espaços para o terrorismo. 
A profunda indignação provocada pela foto de um menino sírio 
morto nas praias da Turquia e pela notícia sobre as 71 pessoas 
asfixiadas em um caminhão na Áustria deve se transformar em 
ações inequívocas de solidariedade. 
Em um mundo onde circulam, livremente, mercadorias, capitais, 
informações e ideias, é absurdo impedir o livre trânsito de pessoas. 
O Brasil é um país de acolhimento. Recebemos sírios, haitianos, 
homens e mulheres de todo o mundo, assim como abrigamos, há 
mais de um século, milhões de europeus, árabes e asiáticos. 
Somos um país multiétnico, que convive com as diferenças. [...]. 112 

 

                                                
111 BRASIL. Resolução Normativa nº 17 do CONARE. Op. Cit. 
112 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Conare renova medida que facilita emissão de vistos  a 
pessoas afetadas pelo conflito na Síria. Ministério da Justiça. Disponível 
em:<http://www.justica.gov.br/noticias/conare-renova-medida-que-facilita-emissaode- vistos-a-
pessoas-afetadas-pelo-conflito-na-siria>. Acesso em: 18 de jun de 2018. 



70 
 

Assim sendo, nota-se que a expansão do visto humanitário mudou a 

condição jurídica dos sírios no território brasileiro. Com a criação das Resoluções 

do CNIg, o prazo de permanência para os estrangeiros portadores do visto 

humanitário permanecer no Brasil teoricamente seria de no máximo cinco anos, 

devendo ser comprovado vínculo empregatício com alguma empresa brasileria 

para que houvesse renovação do referido visto.  

Sabe-se que dentre as funções do Ministério do Trabalho e Emprego estão 

a participação ativa na ―assistência a estrangeiros no Brasil‖, além do fato de que 

designa ―diretrizes a serem observadas por seus órgãos, fornece orientação à  

sociedade e decide casos específicos, sobretudo no que concerne à autorização de 

trabalho‖. 113 O visto humanitário foi criado pelo CNIg, órgão vinculado ao MTE, que 

foi criado pela Lei 6.815/80 e tem sua organização e funcionamento estabelecidos 

nos Decretos n° 840, de 22 de junho de 1993 e nº 3.574, de 23 de agosto de 2000. 
 

Conforme o disposto no artigo 1º do Regimento Interno do CNIg, entre as suas 

finalidades e competências estão: 

 
I- Formular objetivos para a elaboração da política de imigração; 
II- Coordenar e orientar as atividades de imigração; 
III- Promover estudos de problemas relativos à imigração; 
IV- Levantar periodicamente as necessidades de mão-de-obra 
estrangeira qualificada; 
V- Estabelecer normas de seleção de imigrantes; 
VI- Definir as dúvidas e solucionar os casos omissos, no que diz 
respeito a imigrantes; 
VII- Opinar sobre alteração da legislação relativa à imigração; 
VIII- Elaborar  o  seu  Regimento  Interno,  que  deverá  ser  
submetido  à aprovação do Ministério de Estado do Trabalho.  

 

Com a análise dos incisos supracitados, observa-se que os mesmos 

não fazem referência ao referido órgão ter competência para criar normas sobre a 

alteração da legislação relativa à imigração, mas apenas opinar sobre as alterações 

já feitas. Nota-se, também, que não há nas legislações que regem o CNIg outorga de 

competência para que possam legislar ou criar uma nova modalidade de visto, como 

foi feito. Desta forma, passa-se à análise das competências do MTE, quais sejam: 

 

a) política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de 
apoio ao trabalhador; 

                                                
113 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Conare renova medida que facilita emissão de vistos  a 
pessoas afetadas pelo conflito na Síria. Ministério da Justiça. Disponível 
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b) política e diretrizes para a modernização das relações de 
trabalho; 

c) fiscalização  do  trabalho,  inclusive  do  trabalho  portuário,  
bem  como aplicação das sanções previstas em normas legais ou 
coletivas; 
d) política salarial; 
e) formação e desenvolvimento profissional; 
f) segurança e saúde no trabalho; 
g) política de imigração; 
h) cooperativismo e associativismo urbanos 114 

 

A Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980 também se  refere ao CNIg, 

haja vista que nela consta a criação do referigo órgão, regulamentado pelo 

Decreto nº 86.715 de 10 de dezembro de 1981, que traz em seu artigo 144 as 

atribuições do CNIg, quais sejam: 

 
Art.144 - O Conselho Nacional de Imigração terá as seguintes 
atribuições:  
I - orientar e coordenar as atividades de imigração; 
II - formular objetivos para a elaboração da política imigratória; 
III - estabelecer normas de seleção de imigrantes, visando 
proporcionar mão-de-obra especializada aos vários setores da 
economia nacional e à captação de recursos para setores 
específicos; 
IV - promover ou fomentar estudo de problemas relativos à 
imigração; 
V - definir as regiões de que trata o artigo 18 da Lei nº 6.815, 
de 19 de agosto de 1980, e elaborar os respectivos planos de 
imigração; 
VI - efetuar o levantamento periódico das necessidades de 
mão-de-obra estrangeira qualificada, para admissão em caráter 
permanente ou temporário; 
VIl - dirimir as dúvidas e solucionar os casos omissos, no que 
respeita à admissão de imigrantes; 
VIII - opinar sobre alteração da legislação relativa à imigração, 
proposta por órgão federal; 
IX - elaborar o seu Regimento Interno, a ser submetido à 
aprovação do Ministro do Trabalho. 
Parágrafo único - As deliberações do Conselho Nacional de 
Imigração serão fixadas por meio de Resoluções.  

 
 

Nota-se que tanto a Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, quanto o decreto 

que estipula as atribuições do CNIg não fazem menção à competência que o órgão 

teria para legislar sobre assuntos referentes aos estrangeiro, tampouco quanto aos 

refugiados. Desta forma, conclui-se que a competência de criação de uma nova 

modalidade de visto não seria do CNIg, visto que, conforme dispõe o artigo 22, inciso 

XV, da CF/88, este seria de competência privativa da União. Assim diz o artigo: ―Art. 
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22. Compete privativamente à União legislar sobre: XV   -   emigração   e   

imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros‖. 115 

Assim sendo, após a análise das referidas legislações, resta evidente que 

não seria competência do CNIg criar uma nova modalidade de visto para o  

ingresso de estrangeiros no país, além disso, o visto humanitário foi criado 

especificamente para os nacionais do Haiti e posteriormente expandido aos sírios. Por 

isso, o referido visto devia ter sido elaborado através de legislação específica ante a 

complexidade do caso, pois desta forma as políticas nacionais não são exercidas de 

forma adequada, fazendo com que muitos migrantes continuem sofrendo e 

encontrando muitas dificuldades ao adentrarem o solo brasileiro, temática que será 

abordada no tópico seguinte. 

 

2.6 A INSERÇÃO NA COMUNIDADE BRASILEIRA: UMA VISÃO HOSPITALEIRA? 

 

Em seu livro denominado À paz perpétua, Immanuel Kant defende o ―direito 

da posse comunitária da superfície da Terra‖, alegando que se vive em sociedade e, 

portanto, não há como não conviver com outras pessoas, fazendo com que haja uma 

necessidade de transigência recíproca. Por isso, o direito de visita vem 

acompanhado do direito à hospitalidade, ou seja, desde que um estrangeiro venha 

de forma pacífica, o mesmo não deverá ser tratado de forma hostil. 

Ainda, para Kant, a paz não deriva de um estado natural e, portanto, 

precisa dar-se por meio de um contrato entre as sociedades. O livro mencionado foi 

escrito em 1795. Posteriormente, em 1945, houve a criação da ONU, cujo principal 

objetivo é a busca pela paz através de contratos entre os Estados. Vale ressaltar 

que a sociedade civil mudou muito desde o ano de 1795, mas a ideia trazida por 

Kant segue sendo exercida em busca do que é por ele chamado de paz perpétua. 

Norberto Bobbio, em sua obra A era dos Direitos, ao tratar dos direitos 

do homem e das garantias aos direitos fundamentais ressalta que: 

 

[...] Em primeiro lugar, não se pode dizer que os direitos do 
homem tenham sido mais respeitados nas épocas em que os 
eruditos estavam de acordo em considerar que haviam 
encontrado um argumento irrefutável para defendê- los, ou seja, 
um fundamento absoluto: o de que tais direitos derivavam da 
essência ou da natureza do homem. Em segundo lugar, apesar 
da crise dos fundamentos, a maior parte dos governos existentes 

                                                
115 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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proclamou pela primeira vez, nessas décadas, uma Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Por conseguinte, depois 
dessa declaração, o problema dos fundamentos perdeu grande 
parte do seu interesse. Se a maioria dos governos existentes 
concordou com uma declaração comum, isso é sinal de que 
encontraram boas razões para fazê-lo. Por isso, agora, não se 
trata tanto de buscar outras razões, ou mesmo (como querem 
os Jusnaturalistas redivivos) a razão das razões, mas de pôr as 
condições para uma mais ampla e escrupulosa realização dos 
direitos proclamados. Decerto, para empenhar-se na criação 
dessas condições, é preciso que se esteja convencido de que a 
realização dos direitos do homem é uma meta desejável; mas 
não basta essa convicção para que aquelas condições se 
efetivem. Muitas dessas condições (e passo assim ao terceiro 
tema) não dependem da boa vontade nem mesmo dos 
governantes, e dependem menos ainda das boas razões 
adotadas para demonstrar a bondade absoluta desses direitos: 
somente a transformação industrial num país, por exemplo, 
torna possível a proteção dos direitos ligados às relações de 
trabalho. Deve-se recordar que o mais forte argumento adotado 
pelos reacionários de todos os países contra os direitos do 
homem, particularmente contra os direitos sociais, não é a sua 
falta de fundamento, mas a sua inexequibilidade. Quando se 
trata de enunciá-los, o acordo é obtido com relativa facilidade, 
independentemente do maior ou menor poder de convicção de 
seu fundamento absoluto; quando se trata de passar à ação, 
ainda que o fundamento seja inquestionável, começam as 
reservas e as oposições.O problema fundamental em relação 
aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas 
o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas 
político. 

 

A hospitalidade está presente na humanidade desde os mais remotos 

tempos, sendo possível identificá-la em passagens religiosas e em textos de 

autores como William Shakespeare. Tal preceito moral foi dominante em diversas 

relações humanas, desde as relações comerciais até o tratamento de hóspedes 

estrangeiros em viagem. Porém, as atuais relações de hospitalidade deveriam 

basear-se nas relações antigas, ―[...] constituindo-se como uma maneira de entender 

e de atender às necessidades do cliente e de fazer com que os visitantes se sintam 

bem-vindos‖. 

Gustavo  Pereira  traz  em  seu  artigo  ―Da  Tolerância  à  Hospitalidade  

na Democracia por vir. Um ensaio a partir do pensamento de Jacques Derrida‖ 

que, para Derrida, a Lei da hospitalidade não deve impor condições e limites, é 

como oferecer habitação ao estrangeiro sem ressalvas, mas isso é o oposto às 

Leis da hospitalidade, que trata de deveres e obrigações, apresentando condições ao 

estrangeiro, tais como os tratados e convenções entre Estados. Isto é, a lei da 

hospitalidade é focada nas políticas além do pensamento político, partindo de uma 
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internacionalidade moderna. Pereira afirma ainda que ―[...]este cosmopolitismo 

jurídico, guiado pelas leis da hospitalidade condicional, revelou-se e revela-se 

incapaz de responder aos inúmeros conflitos internacionais envolvendo seres 

humanos incluídos no sistema pela sua exclusão; pela sua captura‖. 

No território brasileiro, a sociedade civil é a maior responsável pelo 

acolhimento aos imigrantes e refugiados, tais como a Cáritas (vinculiada à Igreja 

Católica) , que funciona como um centro de acolhida para refugiados e age como 

representante do ACNUR no Brasil. Ainda nesse sentido, segundo Julia Bertino 

Moreira: 

 

[...] cabe a este organismo internacional supervisionar e fiscalizar 
o trabalho realizado pela instituição brasileira. Tais funções 
decorrem da necessidade de que a acolhida para refugiados 
tenha uma linha de conduta ao menos semelhante 
internacionalmente. E, para tanto, devem seguir as 
determinações do ACNUR. Nesse sentido, há um convênio 
celebrado entre eles, estipulando obrigações a serem 
cumpridas por ambos, como, por exemplo, a Cáritas deve 
prestar contas de todas as despesas efetuadas, ao passo que o 
ACNUR deve repassar uma verba anual para esta, a fim de 
custear as suas despesas. Além disso, a Cáritas conta com o 
apoio de outras instituições, com as quais estabeleceu parcerias, 
para implementar o acolhimento dos refugiados no país, que se 
dá através de três frentes de atuação: proteção, assistência e 
integração. 

 

 

Em relatório divulgado pelo CONARE em 10 de maio de 2016, é 

perceptível que a hospitalidade brasileira tem sido mundialmente bem vista, pois tal 

relatório traz consigo o crescente número de solicitações de refúgio no território 

brasileiro, que, em 2010 eram 966 pedidos e em 2015 passaram para 18.670 mil, ou 

seja, um aumento de 2.688% no número de solicitações, conforme o gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Figura 7. Aumento das solicitações de refúgio 116 

 

 

 

Como se observa no quadro abaixo (com base em dados disponibilizados 

pelo CONARE), e como exposto anteriormente, o número de refugiados no Brasil 

cresceu significativamente, o que reforça a visão hospitaleira brasileira, ao menos 

até 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
116 SNJ, Secretaria Nacional de Justiça. Op. Cit. 
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Figura 8. Número de refugiados reconhecidos no Brasil117 

 

 

 

Já no gráfico seguinte, pode-se destacar que os refugiados são, em sua 

maioria, homens, na faixa etária entre 18 e 29 anos. 

 

Figura 9. O perfil dos refugiados 118 

 

 

 

 

 

                                                
117 SNJ, Secretaria Nacional de Justiça. Op. Cit. 
118 Ibidem. 
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O COMIRAT atua com a perspectiva de proteção aos direitos humanos, 

para que se concretize o direito incondicional de migrar, alcançando medidas de 

proteção humanitária em defesa da hospitalidade real, atuando em prol das pessoas 

que têm seus direitos violados em outros países. Apesar dos dados informados acima, 

a realidade encontrada pelos refugiados ao adentrarem o território brasileiro muitas 

vezes destoa dos padrões definidos pela Lei, bem como o que é internacionalmente 

veiculado. 

No mesmo sentido, Adriano Campolina, diretor-executivo da Organização 

ActionAid International, vinculada à ONU, em entrevista à BBC Brasil, afirmou que há 

uma necessidade de compreender melhor a chegada dos imigrantes, pois são mais 

vulneráveis e desconhecem seus direitos e, muitas vezes, sequer falam o idioma, 

portanto, podem ser explorados, bem como sofrer discriminações raciais. Por isso, 

há risco de os nacionais sírios acabarem entrando nessa denominada rede de 

exploração, sujeitos a trabalhos forçados. Apenas a emissão de CPF não facilita o 

acesso aos serviços públicos,  faz-se  necessária  a  inclusão  de  políticas  básicas  

fundamentais,  como moradias, emprego e inserção, o  que é mu i to  dificultado se a 

pessoa não fala o idioma. Ainda, para ele: 

 

[...] O Brasil é um país que tem uma cultura acolhedora, mas 
existem grupos radicais quase fascistas que podem polarizar esse 
assunto. Está no rumo certo mas tem que andar mais rápido em 
termos de alocação de recursos e de prioridade política. 
Deveríamos como país receber esses imigrantes de braços 
abertos e com todos os direitos que o Estado brasileiro provê. O 
país não enfrenta uma enxurrada (de pedidos de refúgio), é 
uma proporção pequena e fará bem ao Brasil do ponto de vista 
geopolítico, para um país que ambiciona um papel internacional 
cada vez maior. Poder vem com responsabilidade. Se o Brasil 
quer um poder maior nas relações internacionais tem que ter mais 
responsabilidade em questões como a migração de refugiados. Se 
conseguir construir e reforçar uma capacidade de  resposta  que  
demonstre  compromisso  com  direitos  humanos  e  um 
compromisso moral, vai fortalecer a sua liderança. 

 

Em janeiro de 2016, foi anunciada a criação de um Centro de 

atendimento para imigrantes na cidade de Porto Alegre/RS, e, em março do 

mesmo ano, a primeira parcela para a construção do mesmo foi liberada, mas 

transcorridos muitos meses do anúncio da obra pelo Prefeito José Fortunatti, e do 

repasse da verba pelo governo federal, nada foi feito. Segundo o secretário de Direitos 

Humanos de Porto Alegre, Wilson Pastorini, o que impede a construção é a 

burocracia ―Está demorando porque tudo é feito através de licitação, e esses 
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processos são demorados.  

A primeira etapa será a compra de mobiliário e equipamentos para a 

instalação do espaço‖. Enquanto isso, cerca de 3 mil imigrantes continuam buscando 

por auxílio, mas sem um local especializado para seu acolhimento e o local destinado 

para o Centro funciona apenas como um ponto de rede wi-fi, que é utilizado por eles 

para manter contato com a família. 

Apesar de ser uma iniciativa importante, o projeto do Centro de Atendimento 

não avançou, e as pessoas que estavam à frente acabaram por desistir de seguir com 

o mesmo. 

Em junho de 2016, o governo do Brasil suspendeu as negociações com 

a União Europeia para receber refugiados sírios. Anteriormente ao impeachment da 

ex-presidente Dilma Roussef, com Eugênio Aragão como Ministro da Justiça, havia 

uma busca por recursos internacionais para que fossem acolhidos cerca de 100 

mil refugiados oriundos do conflito armado na Síria. Segundo a BBC Brasil, o 

Ministro da Justiça à época, Alexandre de Moraes, ordenou a suspensão das 

tratativas e comunicou assessores e diplomatas, atitude totalmente oposta à do 

governo anterior, que desde o ano de 2013 facilitava o processo de solicitação de 

refúgio aos nacionais da Síria, por meio de um visto humanitário. Iniciativa esta que 

era considerada, pelo ACNUR, como exemplar no plano internacional, como já se 

destacou. 

Para Cançado Trindade, as últimas décadas tiveram um grande avanço 

na proteção internacional aos Direitos Humanos, porém, ainda há a ocorrência de 

graves violações dos mesmos. As violações que já ocorriam, tais como à liberdade 

de expressão, pensamento e informação (direitos civis e políticos), têm se juntado a 

grandes  discriminações  étnicas,  religiosas,  nacionais  e  linguísticas,  além  das 

violações aos direitos fundamentais e do direito internacional humanitário. Ainda 

segundo ele, há uma diversificação das formas de violações aos direitos humanos 

dos indivíduos, que têm sido perpetradas por organismos financeiros, grupos de 

extermínio, comunicadores e por líderes e seguidores religiosos, dentre outros. 

Devido a esta situação, faz-se necessária a criação de novos métodos de proteção 

ao indivíduo, pois o arquétipo atual de proteção pode tornar-se insuficiente e 

retrógrado, por não se mostrar eficiente para lidar com tais violações. No caso em 

questão, o Governo continua sendo o responsável por omitir-se ao não tomar as 

medidas adequadas de proteção, por isso há uma preocupação por parte da 

comunidade internacional, no tocante às violações contínuas de direitos humanos, 
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em ampliar medidas de seguimento e proteção que adotem os mesmos critérios em 

todos os países. A rede Al jazeera veiculou reflexão de Zygmunt Bauman, denominada 

―O medo dos refugiados‖, a qual é de suma importância para o presente trabalho. 

Para Bauman: 

 

Estas pessoas que estão vindo agora são refugiados que não são 
famintos, sem pão ou água. São pessoas que, ontem, tinham 
orgulho de seus lares, de suas posições na sociedade, que, 
frequentemente, tinham um alto grau de educação e assim por 
diante. Mas agora eles são refugiados. E eles vêm para cá. Quem 
eles encontram aqui? O precariado. O precariado vive na 
ansiedade. No medo. Nós temos pesadelos. Tenho uma ótima 
posição social e quero mantê-la. 
[...] Os refugiados simbolizam, personificam nossos medos. 
Ontem, eram pessoas poderosas em seus países. Felizes. Como 
nós somos aqui, hoje. Mas, veja o que aconteceu hoje. Eles 
perderam suas casas, perderam seus trabalhos. 
O choque está apenas começando. Não existem atalhos para o 
problema. Não existem soluções rápidas. Então, precisamos nos 
preparar para um tempo muito difícil que está chegando. Esta 
onda de imigração que aconteceu ano passado não foi a última. 
Há mais e mais pessoas esperando. Precisamos aceitar que esta 
é a situação. Vamos nos unir e encontrar uma solução. 

 

Por conseguinte, após a análise de diversos autores e pensadores do 

Direito Internacional, com opiniões e posicionamentos distintos, bem como os veículos 

midiáticos, nacionais e internacionais, e os governantes do país, a eficácia da atuação 

do Brasil na acolhida e na integração dos refugiados passa a ser questionável. Seria 

mesmo o Brasil um país tão hospitaleiro como transmite à comunidade internacional? 

As perguntas supramencionadas não têm uma resposta concreta, pois, 

como foi demonstrado, há muito o que ser feito no âmbito nacional e internacional no 

que tange a medidas de acolhimento e recepção aos imigrantes e refugiados que 

adentram o território brasileiro. Apesar de tudo, o Brasil possui excelente legislação 

no que diz respeito aos imigrantes e refugiados, como destaque para o O Decreto 

Regulamentador da Nova Lei de Migração (Decreto nº 9.199/2017), que passou a 

vigorar ao final de 2017, sucedido das diversas portarias, normativas e instruções 

emanadas por órgãos como Polícia Federal, Ministério das Relações Exteriores, 

Ministério da Justiça, entre outros, para conferir aplicabilidade às diretrizes e princípios 

previstos na Nova Lei de Migração.  

No mesmo período, houve a Declaração de Nova Iorque de Refugiados, a 

adesão ao Pacto Global de Migração ao final de 2018 e a declaração de retirada do 

Brasil do referido Pacto em janeiro de 2019. Além da preocupação com as declarações 
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e medidas do novo governo federal em relação aos refugiados e imigrantes, observa-

se, diante das principais transformações jurídico-institucionais, mencionadas acima, 

que o objeto de estudo do presente trabalho estava e está em plena transformação, o 

que trouxe desafios metodológicos importantes. 
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CAPÍTULO 3. REFUGIADOS EM CURITIBA   

 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO E REVISÃO METODOLÓGICA 

 

 As migrações árabes para o Brasil representam deslocamentos históricos, como 

aponta o o Professor Paulo Daniel Elias Farah. Essas migrações, mormente de sírios e 

libaneses, remontam ao século XIX e são ocasionadas por diversos motivos, como 

explica Farah: 

 

As causas da migração variam de acordo com a época. Até a Primeira 
Guerra Mundial, conflitos locais, massacres de minorias religiosas da 
região e o crescimento demográfico do Oriente Médio representam 
fatores importantes. Nessa época, a grande maioria dos imigrantes 
árabes que chegaram à América era cristã (mormente maronita, 
ortodoxa e melquita), embora houvesse, em menor quantidade, 
mulçumanos e judeus.119 

 
 Além do primeiro fluxo de imigrantes identificado acima, a segunda metade do 

século XX também foi marcada por um fluxo migratório especialmente em função da 

ocupação na Palestina e de conflitos na região do Líbano, demonstra Farah.120 

Diferentemente do perfil dos imigrantes árabes que chegaram no início no século XX 

ao Brasil, tanto os que chegaram na segunda metade do século, bem como os 

refugiados sírios atualmente recepcionados pelo Brasil, em sua maioria, eram/são 

mulçumanos.  

No que tange as consequências da migração forçada, há que se ponderar que, 

quanto à inserção e à integração de refugiados nos países receptores, constitui um 

fenómeno complexo, do qual se depreendem implicações nas mais diversas 

instâncias, sejam elas econômicas, políticas, sociais, culturais, etc. 

Sem qualquer estranheza, não há que se olvidar que no processo de 

integração, as diferenças culturais podem ser problemáticas, com potencial de 

gerarem tensões e conflitos, na maior parcela das oportunidades, devido ao uso 

político do processo migratório, que se aproveita do desconhecimento cultural e 

conjuntural mútuo, ou seja, dos cidadãos do país receptor em relação aos refugiados 

e vice-versa. 

Isto considerado, uma compreensão mais ampla do fenômeno, porém 

                                                
119 FARAH, Paulo Daniel Elias. ―Árabes e descendentes no Brasil: das primeiras presenças no 
país à renovação cultural na América do Sul‖ in Presença Árabe na América do Sul. São 

Paulo: Edições Bibliaspa, 2010. p. 47 
120 FARAH. op. cit. p. 48. 
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individualizada quanto ao migrante, poderia gerar um maior rigor na classificação, 

deixando mais claros os critérios necessários ao enquadramento dos mais diversos 

grupos como migrantes ou refugiados, o que tornaria mais adequado o acolhimento e 

a integração do refugiado e a compreensão destas condições pelos concidadãos do 

país receptor. 

Não se pretendeu, com este trabalho, reclassificar ou resignificar migrantes e 

refugiados, no entanto, considerado o universo de refugiados sírios que adotam a 

cidade de Curitiba como destino, pretendeu-se compreender a realidade vivida por 

famílias de refugiados lá acolhidas, seu grau de escolaridade e condições financeiras 

no país de origem. 

A pesquisa foi orientada de forma qualitativa, posto que, embora adote 

elementos de natureza quantitativa, os dados coletados se prestam a avaliar o grupo 

descrevendo e apresentando um perfil objetivo do migrante sírio que se dirigiu para o 

município de Curitiba, de modo que são abordados aspectos costumeiramente 

ignorados deste fenômeno social. 

Tal abordagem nos permite uma melhor compreensão da realidade, na sua 

complexidade e não como algo simples que possa ser descrito a partir de poucas leis 

universais121. Da mesma forma, incorpora a questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais197 , pelo 

que, com base no estudo qualitativo, será possível atingir o conhecimento de um 

fenômeno histórico que é significativo na sua singularidade. 

Naturalmente, a despeito das conclusões alcançadas, não se pretendeu a 

generalização, mas sim abordar o fenômeno migratório de forma a permitir que 

membros de grupos semelhantes tenham reconhecidas as semelhanças e as 

discrepâncias das dificuldades pelas quais passam, bem como vejam viabilizadas 

formas de solução mais adequadas aos problemas inerentes aos seus grupos.   

A pesquisa encontra-se inserida no campo das Ciências Sociais e ciências 

sociais aplicadas, no entanto, afastando-se de uma perspectiva positivista rígida, de 

maneira que se orientou esta investigação no sentido de alcançar alternativa à 

resolução de problema específico, bem como, e em especial, no sentido de alargar 

conhecimentos, sendo portanto um processo que tem por objetivo enriquecer o 

                                                
121

 GODOY Arilda S. (1995) Introdução à Pesquisa Qualitativa e suas Possibilidades, In Revista 

de Administração de Empresas, v.35, n.2, Mar./Abr.1995a, p.57-63. 
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conhecimento já existente.122 

Cumprida a revisão bibliográfica, deu-se início à pesquisa de campo e ao 

levantamento das informações inerentes à migração forçada procedente da Síria, nos 

casos em que os indivíduos buscaram abrigo e refúgio na cidade de Curitiba, pelo 

que foram procedidas entrevistas que objetivaram, num primeiro momento, mapear 

as motivações destes refugiados para a escolha deste destino, assim como os  dados 

referentes às suas condições ainda na Síria. 

A pesquisa foi elaborada, pelo que constava de um questionário com 26 

perguntas (como consta do apêndice), direcionadas a um grupo de 20 refugiados que 

nos dados apresentados representam as famílias  de refugiados sírios em Curitiba. 

As entrevistas foram presenciais. 

Atente-se que, não obstante o número da amostra, perfaz representativo 

percentual dos refugiados que escolheram a cidade de Curitiba. Por tratar-se de 

avaliação qualitativa, diante do escopo escolhido, o tamanho da amostra não constitui 

obstáculo à análise, uma vez que, de uma maneira geral, em estudos qualitativos o 

número de participantes assume uma importância secundária.123 

A investigação qualitativa é, portanto, a seleção de amostra cujo propósito não 

é o da representatividade ou da aleatoriedade, mas o do princípio da qualidade da 

informação que aquela amostra pode fornecer.  

Isto observado, há que se ponderar o fato de que, uma boa amostra fornece o 

conhecimento e a experiência que o investigador deseja, sendo representativo da 

realidade que se pretende investigar e não da população geral, pelo que as 

abordagens qualitativas permitem, assim, falar de transmissibilidade e capacidade 

preditiva, mas não de generalização.124 

O objetivo da entrevista é explorar determinadas ideias, testar respostas, 

investigar motivos e sentimentos, coisa que o inquérito nunca poderá fazer, pelo que, 

neste estudo, tratou-se de buscar referenciar as motivações pelas quais os 

refugiados sírios optavam pelo Brasil como destino. 

Com a utilização do questionário, foi possível traçar um perfil bastante apurado 

do refugiado sírio que desembarcou em Curitiba, de forma que se revelaram 

                                                
122 MINAYO, C. S. (1992). O desafio do conhecimento: Pesquisa qualitativa em saúde, São 
Paulo, Hucitec-Abrasco. 
123 FONTANELLA, B. J. B., Ricas, J., & Turato, E. R. (2008). Amostragem por saturação em 
pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cad. Saúde Pública, 24(1), 17- 27. 
124 FERNANDES, E. M., & Maia, A. (2001). Grounded Theory. In Fernandes, E. & Almeida, L. 
(Eds.), Métodos e técnicas de avaliação: Contributos para a prática e investigação (pp. 49-76), 
Braga, CEEPUM. 
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experiências, conhecimento prévio sobre o Brasil, e a sua perspetiva num contexto 

concreto, ou seja,  por que optar  por ser um ―refugiado‖ no Brasil e não em qualquer 

país europeu muito mais próximo do Oriente Médio.  

As entrevistas foram estruturadas, cobrindo aspectos relacionados com a faixa 

etária, gênero, nível de escolaridade, emprego, saúde, habitação, alimentação, 

vestuário, língua, relações sociocomunitárias e culturais, entre outras consideradas 

relevantes para a sua integração futura, e realizadas pessoalmente pelo 

entrevistador. 

As questões da entrevista foram, por isso, suficientemente amplas para 

explorar o tema do estudo, e suficientemente específicas para se ajustarem à 

experiência do participante, pelo que as vantagens do modelo utilizado foram a 

possibilidade de coletar informações de pessoas que, eventualmente, tivessem 

menor grau de escolaridade, oferecendo maior flexibilidade para garantir uma 

conexão factível e que retornasse uma relação de confiança e amizade entre 

pesquisador-pesquisado, propiciando o surgimento de outros dados. 

As entrevistas foram realizadas pelo próprio autor, pelo que foram tomadas as 

notas em caderno e planilhas próprias com os dados obtidos. 

Os dados obtidos serão seguidos pela análise dos mesmos, de modo que será 

feita de forma descritiva, interpretativa e compreensiva e apoiada na teoria exposta 

ao longo do trabalho. 

Quando se pretende descrever um fenômeno social, a análise de conteúdo 

perfaz uma técnica privilegiada para tratar o material recolhido, de forma que a 

análise de conteúdo é uma técnica de investigação que permite a descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação. 

Desta forma, a análise de conteúdo pressupõe dois passos importantes: 

aquele que lida com a divisão dos dados em unidades e sua subdivisão em 

categorias, e outro de carácter interpretativo, que envolve a determinação do 

significado dessas categorias no que diz respeito aos objetivos do estudo. 

O processo de análise de conteúdo deve ser feito em três fases: a pré-análise, 

a exploração do material e o tratamento dos resultados, inferências e sua 

interpretação.  

Na primeira fase, deve-se definir o objetivo do estudo, proceder-se à recolha 

dos dados e, finalmente, à constituição do corpus que vai ser analisado a posteriori e 

que decorre da utilização dos registros que são transcritos das entrevistas.  
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A constituição do corpus teve em conta as recomendações feitas por 
Bardin, a saber: 1) regra da exaustividade (todo o corpus foi sujeito a 
análise), 2) regra da representatividade (a amostra é representativa 
de um universo inicial), 3) regra da homogeneidade (os documentos 
sujeitos a análise são homogêneos), 4) regra da pertinência (as 
informações do corpus correspondem aos objetivos que suscitam a 
análise). Assim, a análise das entrevistas teve em consideração os 
principais temas considerados relevantes para o estudo, tendo em 
conta também a relevância que o entrevistado dará aos temas no 
seu depoimento, a linguagem utilizada, emoções e comportamentos. 
Este ponto exige muita sensibilidade, no sentido de aproveitar o 
máximo possível os dados recolhidos e a teoria estudada, de forma 
a articular da melhor forma os dados empíricos com a teoria 
estudada.125 

 

Há que se pontuar, ainda, a observação, in loco, da evolução das atividades 

dos refugiados na cidade de Curitiba, experiência que diz respeito ao contato direto e 

interativo do investigador com a situação, objeto de estudo, facilitando o 

entendimento e a interpretação dos fenômenos, segundo a perspetiva dos sujeitos 

em estudo. 

 

3.2 RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

Nesta etapa são apresentados os resultados e as discussões sobre a 

trajetória e as condições de vida dos refugiados sírios na cidade de Curitiba – PR. O 

objetivo é promover um melhor entendimento sobre as questões observadas nas 

respostas apresentadas nos questionários, além de contextualizar socialmente essas 

pessoas e suas vivências. 

 

3.2.1 Perfil dos refugiados sírios em Curitiba - PR 

 

Participou desta pesquisa um total de 20 sírios com residência em Curitiba – 

PR, enquadrados como refugiados, que já tinham como destino a cidade, como foi 

possível perceber por meio das respostas dadas pelos entrevistados. Uma vez 

recebidos pelos órgãos migratórios nacionais, foram inseridos nos serviços de emissão 

de documentos brasileiros. O questionário foi aplicado em língua portuguesa, e  todos 

os participantes falavam a língua árabe e a língua portuguesa. Ressalta-se que todos 

                                                
125 GOLDENBERG, Miriam (2004) A Arte de Pesquisar: Como Fazer Pesquisa Qualitativa em 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro: Editora Record; p. 93. 
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que participaram desta pesquisa foram recebidos pelos órgãos migratórios nacionais e 

foram inseridos nos serviços de emissão de documentos brasileiros.  

Verificou-se um perfil diversificado entre os participantes, principalmente em 

relação à faixa etária, não se verificando um padrão único entre eles, conforme é 

possível verificar no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Faixa etária dos sírios refugiados em Curitiba - PR 

 

 

Como se observa no Gráfico 1, é possível dizer que se trata de um público 

jovem, com 35% com idade entre 26 e 30 anos, 15% de 21 a 25 anos, 15% de 36 a 40 

anos, 15% acima de 40 anos, 10% com idade entre 31 e 35 anos e 10% de 15 a 20 

anos. Foi possível verificar a partir desses resultados que os sírios que participaram 

desta pesquisa possuem, em média, 31 anos.  

Faz-se importante mencionar nesse ponto que, de acordo com o relatório da 

Secretaria Nacional de Justiça de 2018, 5,5 milhões de refugiados no mundo são 

sírios. O Brasil, em 2017, registrou um total de 10.145 refugiados reconhecidos, sendo 

39% sírios, apresentando-se como a maior nacionalidade reconhecida do país, fator 

que reflete a condição mundial, já que também representa percentual semelhante, 

representando 31% dos refugiados reconhecidos no mundo. A faixa etária verificada 

neste estudo está em concordância com os dados apresentados no relatório do SNJ, 

que apresentou que 33% possuem entre 18 e 29 anos e 44% de 30 a 59 anos. 126 

O gênero dos participantes também foi analisado, verificando-se um 

equilíbrio entre mulheres e homens refugiados, com leve prevalência do público 

                                                
126 SNJ, Secretaria Nacional de Justiça. Refúgio em números. 3.ed. Brasil: Comitê Nacional 
para os Refugiados (CONARE), 2018, p. 5. 
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masculino (55%) (Gráfico 2). Resultado também verificado no relatório do SNJ, 127 com 

uma prevalência ainda maior do público masculino quando se fala em nível de Brasil 

(71%).  

Sobre essa maior prevalência masculina, Silva128 explica que se trata de 

uma sociedade patriarcal, onde o homem é fortemente visto como provedor da família, 

sendo dever dele, também, cuidar e proteger os seus, enquanto às mulheres ainda se 

reserva o papel social de mãe e o ideal de boa mulher, fazendo com que representem 

um número menor de refugiadas. De fato, poucas são as que conseguem essa 

autonomia, a maior parte das que vivem no Brasil está na companhia de seus maridos, 

companheiros ou pais.  

 

 

Gráfico 2. Gênero dos sírios refugiados em Curitiba - PR 

 

 

Pouco mais da metade das famílias se reúnem em grupos de 4 (quatro) a 6 

(seis) pessoas, entre casais, irmãos e filhos, de maneira que as famílias com filhos 

compreendem apenas 40% (quarenta por cento) da totalidade. Os dados chamaram a 

atenção do pesquisador na medida em que possuem elevedao nível de instrução 

acadêmica. Também chamou a atenção o padrão econômico financeiro dos 

refugiados. 

 

 

                                                
127 Ibidem, p. 14. 
128 SILVA, Rita Margarida Freitas Santana Da. A vivência migratória de um Casal de refugiados 
da síria: Uma dupla precariedade. 2018. Tese de Doutorado, p. 20. 
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Gráfico 3. Escolaridade dos sírios refugiados em Curitiba - PR 

 

 

A alta escolaridade dos sírios também foi verificada na pesquisa realizada 

por Calegari, 129 que informou que apesar disso muitos possuem dificuldade de se 

inserir no mercado de trabalho, isso porque a burocracia para validação dos diplomas 

apresenta-se como uma barreira, assim encontram dificuldades para inserir-se no 

mercado de trabalho, encontrando como principal saída o empreendedorismo. 

 Neste sentido, saliente-se que, 45% (quarenta e cinco) por cento dos 

indivíduos entrevistados já tinham, no país de origem, ensino superior completo, dos 

quais 20% (vinte por cento) com pós-graduação, bem como, 82% (oitenta e dois por 

cento) se declararam falantes, além de seu idioma materno (o árabe), da língua 

inglesa e outros 18% (dezoito por cento) de inglês e francês. 

 

3.2.2 MOTIVAÇÃO DA DECISÃO DE PARTIDA 

 

Entre os entrevistados, 50% (cinquenta por cento) declaram que se viram 

obrigados a sair do seu país e das suas casas com urgência, assim como tantos 

outros milhares de homens, mulheres e crianças, em busca de um abrigo que lhes 

devolvesse a segurança que outrora sentiram.  

A decisão de sair não é fácil, pois, aqueles que se veem obrigados a deixar 

tudo para trás, incluindo os seus familiares e amigos, as suas casas e demais bens, 

para buscar abrigo e aceitação internacional, sujeitam-se com frequência, como aqui 

já tratado, à discriminação. 

                                                
129 CALEGARI, Marilia. Com Lenço E Com Documento: Condições De Vida Da População 
Refugiada Síria Em São Paulo. Campinas: Unicamp, 2018. 
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Milhões de pessoas fogem da destruição da guerra, de perseguições por parte 

do Estado Islâmico, da falta de acesso à educação, de assistência médica e 

subsistência, entre outros, pelo que, em maior ou menos grau, todos deixaram 

famílias para trás, e muitos dirigem-se para outros países.  

Nesse processo, famílias são desfeitas e pulverizadas pelo Oriente Médio e 

pela Europa, entre outras localidades, fazendo com que famílias fiquem separadas e 

com o desejo de um dia voltarem a se encontrar, ou ao menos voltarem a ter contato. 

Em seguida os sírios refugiados em Curitiba participantes da pesquisa 

responderam em que zona moravam na Síria. O resultado é apresentado no Gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4 – Zona em que os refugiados residiam na Síria. 

 

 

Verificou-se que a absoluta maioria dos sírios participantes da pesquisa 

residia na zona urbana, 85% do total dos participantes, e somente 15% deles moravam 

na zona rural.  

Observado o fato de que a totalidade residia na zona urbana, a maioria tem 

elevada escolaridade e possuía colocação profissional em seu país, além do que uma 

parte considerável fala mais de um idioma além do materno, é um fato que estes 

indivíduos optaram pela migração aproveitando-se de uma circunstância que lhes era 

favorável, qual seja, um facilitado ingresso no Brasil como refugiados, pelo que teriam 

acesso à documentação. Além disso, imaginavam obter alguns auxílios 
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governamentais para se inserirem mais facilmente no mercado de trabalho e se 

estabelecerem no Brasil.  

Com relação ao período em que decidiram vir para o Brasil, este consiste 

entre 2012 e 2018 em sua maioria e somente um entrevistado está residindo no país 

desde 2008. Assim, a maioria migrou para o Brasil a partir de 2012, o que demonstra 

que esta migração ocorre num período recente em relação aos conflitos vivenciados 

na Síria.  

A motivação para buscar refúgio no Brasil, deixando as suas cidades na 

Síria, também foi verificada. O resultado é apresentado no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Motivação para deixar a cidade onde residia na Síria. 

 

 

Verificou-se que 50% dos Sírios participantes da pesquisa que migraram 

para o Brasil foram motivados pelas ameaças iminentes a sua vida e à vida de suas 

famílias e que 30% migraram por questões relacionadas a economia. Já 20% vieram 

ao Brasil para buscar uma reunificação familiar. 

Dessa forma, a escolha da cidade de Curitiba tem razões variadas, como foi 

possível observar nas entrevistas realizadas, mas o acesso a bolsa de estudos, o fato 

de haver uma comunidade árabe instalada e a facilidade de inserção no mercado de 

trabalho, aparecem em boa parte das respostas. 

 

3.2.3 Acolhimento e inserção na comunidade local 

 

Na medida em que a escolha pela cidade de Curitiba se deu para propiciar 

reagrupamento familiar, conhecimento de amigos e a existência de uma comunidade 

árabe no município, a boa recepção e inserção desses refugiados não é 
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surpreendente, pelo que a chegada a esta localidade não constituiu um choque, 

considerando apenas que inicialmente o lugar lhes parecia estranho, quanto às 

condições gerais.  

Muitos destes refugiados abriram restaurantes e provocaram algum movimento 

da cena local, ou seja, reativaram um mercado que estava havia muitos anos 

estagnado pelos mesmos concorrentes tradicionais. 

A comunidade árabe local, formada pela imigração árabe que se distribuiu ao 

longo do século XX, passando por algumas ondas nos anos 50, 70 e 80, já estava 

conformada e estabelecida, pelo que uma nova onda migratória reativou o mercado, 

considerada a entrada de novas perspectivas e experiências trazidas do Oriente 

Médio e ainda desconhecidas no mercado local. 

Tais restaurantes investiram em práticas comerciais diferenciadas, ou seja, 

enquanto os restaurantes tradicionais da cidade investiam em um ‗layout‘ clássico, 

desde a estrutura física até a apresentação dos pratos, os novos restaurantes 

investiram na refeição árabe cotidiana, trazendo o consumidor habitual para o 

convívio diário com estes refugiados. 

Dentre os motivos que determinaram a opção pelo Brasil, a família aparece 

em primeiro lugar. O resultado é apresentado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Demonstrativo em relação à motivação para a escolha do Brasil para 

morar. 

 

 

Os sírios que se refugiaram em Curitiba foram motivados a vir para o Brasil 

principalmente pela família. De fato, 35% dos participantes da pesquisa afirmaram que 
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o motivo da escolha pelo país foi familiar. Destaca-se o alto número de sírios (20%) 

que procuraram o Brasil por causa da facilidade de obter o visto. Já 15% dos sírios 

entrevistados vieram pelas oportunidades econômicas. A educação superior, a 

segurança e outras motivações também foram elencadas. 

Destaca-se assim a escolha por Curitiba motivada pela presença de 

familiares, de amigos e conhecidos na cidade. O fato de pesquisar com antecedência 

também justificou em boa parte esta escolha, estimulada pela facilidade do visto e pela 

motivação para cursar uma faculdade.  

Uma resultado importante observado foi que, ao serem indagados onde 

gostariam de viver em 5 anos e tendo como opções: Síria, Europa, outra cidade do 

Brasil, Curitiba ou outro local, os participantes da pesquisa reafirmaram o desejo de 

permanecer em Curitiba optando pela opção ―Curitiba‖ 

Ressalta-se que, ao chegarem no Brasil, 85% dos participantes da pesquisa 

não receberam ajuda humanitária. Somente 15% afirmaram ter recebido a ajuda, mas 

não mencionaram quem concedeu este apoio, sendo assim um fator de dificuldade na 

inserção social e no acolhimento. 

 

3.2.4 Integração Sociocultural 

 

Como já tratado na revisão bibliográfica, a integração de refugiados em uma 

comunidade implica modificações importantes em várias dimensões, tanto 

econômicas, como sociais e culturais que ajudam na construção da imagem associada 

aos imigrantes e minorias étnicas. 

Tais modificações, decorrem de uma maior complexidade dos contatos 

culturais, que acabam por serem agravadas por maiores dificuldades de comunicação, 

pelo menos numa fase inicial, com diversas populações estrangeiras. 

Isto considerado, a forma como a sociedade receptora vê a chegada de 

novas pessoas interfere na forma como irá integrá-las, assimilá-las e, eventualmente, 

segregá-las, o que não acontece de forma diversa com os refugiados, que irão reagir 

também, à forma como foram acolhidos. 

Foi verificado que os sírios possuem uma religiosidade acentuada e são 

frequentadores de suas comunidades religiosas. Todos os participantes da pesquisa 

afirmaram ter uma religião, 76% são cristãos e destes, 80% são frequentadores da 

Igreja Ortodoxa. Já os sírios muçulmanos representam 24% do total e são 

frequentadores de mesquitas. 
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3.2.5 Integração junto ao mercado de trabalho 

 

O fato de os refugiados não dominarem a língua portuguesa gerou, em 

princípio, alguma dificuldade na inserção no mercado de trabalho, no entanto, em 

média, como se observou na pesquisa, mesmo entre aqueles que buscaram inserção 

no mercado de trabalho, não por meio de investimento próprio ou dentro da própria 

comunidade árabe, a maioria não passou mais que 3 (três) meses desempregado, 

após a chegada. 

Destarte, quanto ao desemprego, quando chegaram no Brasil, 55% de inicio 

ficaram desempregados, com uma variação de 1 mês a 1 ano e 45% não tiveram 

problema com desemprego. Os participantes da pesquisa também foram indagados 

acerca de qual profissão exerciam na Síria, o resultado foi bem diversificado e é 

apresentado no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7. Demonstrativo da última profissão exercida na Síria. 

 

 

Verificou-se que as profissões exercidas pelos sírios em suas últimas funções, 

em sua terra natal, são bem variadas. O maior índice foi de estudante, com 21%, em 

seguida foi a de professor com 16%, seguida de diretor de marketing com 11%, as 

profissões de farmacêutico, instrutor de autoescola, padre, do lar, marketing digital, 

técnico em informática, engenheiro civil e arquiteto ficaram com 5% cada, sendo citada 

somente uma vez. 
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De maneira geral o perfil médio do refugiado sírio que se dirigiu à cidade de 

Curitiba (e participou desta pesquisa) é distribuído quase equitativamente entre 

pessoas do sexo masculino e feminino, dos quais 60% (sessenta por cento) possuem 

entre 21 (vinte e um) e 35 (trinta e cinco) anos de idade, o que acrescidos daqueles até 

40 (quarenta) anos tem-se mais de 80% (oitenta por cento) em idade economicamente 

ativa, dos quais 60% (setenta por cento), em período inferior a 6 (seis) meses de 

residência no Brasil, já exercia trabalho remunerado. 

 

Gráfico 8. Trabalho remunerado exercido pelos refugiados no Brasil 

 

 

Como já mencionado, a maioria dos refugiados sírios, em Curitiba, abriu 

negócios próprios, seja no comércio e prestação de serviço, seja no ramo alimentício, 

e os demais, na sua maioria, foram absorvidos pelos empresários de origem árabe 

local.  Atente-se que, quanto a este item, a pesquisa constatou que, daqueles que 

exerciam atividade remunerada, uma parte o fazia em negócios próprios, ou seja, 

comércio, restaurantes e prestação de serviços de propriedade dos próprios migrantes 

sírios. 

Muitos destes refugiados fazem parte de famílias cujos membros também 

vieram para o Brasil, pelo que, em média, aqueles que se dirigiram para atividades 

comerciais e restaurantes o fizeram em conjunto com a família, esposos, esposas e 

filhos, de maneira que se pode constatar que as mulheres que se definiram como não 

exercendo atividade remunerada, no entanto, eram as mesmas que integravam o 

negócio dos esposos no comercio e restaurantes. 
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3.2.6 Integração aos serviços públicos 

 

Uma das preocupações mais salutares é a integração dos refugiados aos 

serviços públicos, de modo que, uma vez que lhes seja disponibilizada a confecção 

dos documentos essenciais, é garantido ao refugiado o acesso aos serviços públicos 

essenciais, tais como, educação pública e ao Sistema Único de Saúde (SUS), pelo 

que, a pesquisa retornou a informação de que os refugiados fizeram uso de serviço de 

saúde no Brasil, o que demonstra uma taxa de integração e acesso ao referido serviço 

público. 

 

Os refugiados sírios em relação à utilização de serviços de saúde ficaram 

divididos, conforme resultado do Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Demonstrativo em relação à utilização de algum atendimento médico 

em Curitiba. 

 

 

Os sírios refugiados em Curitiba informaram que pouco mais da metade já 

precisou de algum tipo de atendimento médico. Assim, 55% afirmam que já utilizaram 

o serviço e 45% não tiveram essa necessidade. Ressalta-se que destes 55%, cerca de 

66% utilizaram o Sistema Único de Saúde, e somente 34% fez uso da rede particular. 

O acesso pleno aos serviços públicos também é dificultado pelo não-domínio 

da língua portuguesa. No Brasil, ainda é extremamente escasso que um serviço 

público como saúde e educação ofereça qualquer opção em outro idioma distinto do 

português.  
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3.2.7 Manutenção da relação com o país de origem 

 

A partir desta pesquisa realizada foi possível verificar que 100% dos sírios 

que participaram desta pesquisa deixaram familiares em seu país de origem, sendo 

este fato desafiador para seu contexto social, considerando o peso emocional que 

pode ter o conhecimento de que seus familiares continuam em risco. Silva 130 bem 

menciona em relação ao cotidiano de um casal de sírios sobre a mistura de 

sentimentos que possuem quando pensam que estão com sua família longe do perigo 

e o medo em saber que seus familiares lá estão e que a qualquer momento podem ter 

notícias ruins sobre eles. É a sua própria sobrevivência em conflito com o sentimento 

de medo pela vida dos seus.  

Considerando as evidências inerentes à relação que possuem com o país 

de origem, foi verificado junto aos participantes da pesquisa quem eram os familiares 

que haviam deixado a Síria. O Gráfico 10 apresenta os resultados. 

 

Gráfico 10. Familiares que deixaram na Síria 

 

 

Pode-se verificar no Gráfico 10 que os pais e os irmãos apresentam-se 

como o maior número de respostas daqueles que permaneceram na Síria (25% cada, 

num total de 50%), sendo importante ressaltar que os participantes algumas vezes 

apresentaram mais de uma resposta. Relatos verificados na literatura demonstram 

                                                
130 SILVA, Rita Margarida Freitas Santana Da. Op. Cit. p. 28. 
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que, como saem geralmente com a esposa e os filhos, muito sentem conflito em 

relação aos pais e irmãos que ficaram no país de orige, sendo o mais comum de ser 

relatado por refugiados. 

A relação mantida com os familiares que ficaram na Síria também foi 

considerada, perguntando aos participantes se eles ainda se comunicavam com seus 

familiares que haviam ficado em seu país de origem, verificando-se que somente 1 

(5%) dos participantes informou não ter contato, todos os demais (95%) informaram 

manter contato constante, sendo que 60% deles responderam se comunicar todos os 

dias com seus familiares, mantendo uma relação próxima com os mesmos, conforme 

demonstrado no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11. Frequência de comunicação com familiares que deixaram na Síria 

 

 

Conforme se verifica, mesmo com a distância entre os continentes, eles 

procuram manter-se próximos de seus familiares, mantendo comunicação frequente. A 

esperança de ter a família por perto é relatada por outros pesquisadores como algo 

comum entre os refugiados, Zarro 131 narra o vazio sentido por essas pessoas, mesmo 

quando crianças que conseguem distrair-se mais facilmente, a distância da família os 

lembra sempre que estão foram de casa, nas palavras de um refugiado: 

 

As crianças, apesar de não entenderem a situação em profundidade e 
de arranjarem sempre maneira de serem crianças, conseguindo, por 
vezes, alhear-se da realidade, são obrigadas a deixar tudo para trás! 

                                                
131 ZARRO, Susana Maria Delgado. Perspetivas de Integração por parte de Refugiados numa 
comunidade do Litoral de Portugal. 2017, p. 44. Tese de Doutorado. 



98 
 

Deixaram para trás o sítio onde eram felizes! A sua casa, o seu ―porto 
seguro‖, os seus amigos, familiares próximos, os seus objetos 
pessoais… Não sabem se um dia voltarão a encontrar tudo o que 
deixaram para trás. Viajaram milhares de quilômetros à procura de uma 
vida nova, com amigos novos, objetivos novos e com uma língua nova 
e mesmo assim conseguem voltar a ser felizes, apesar do vazio que 
sentem dentro de si, mas não entendem muito bem! 

 

Desse modo, ratifica-se a complexidade sentimental e emocional vivenciada 

por essas famílias, independentemente da idade ou gênero, o sentimento parece ser 

semelhante. 

Ainda visando compreender sobre a relação que os refugiados mantêm com 

seu país de origem foi questionado o quanto eles seguiam as notícias da Síria, 

verificando-se que 50% (10) dos participantes afirmam acompanhar de perto as 

notícias, enquanto somente 10% (2) afirmam não acompanhar de forma alguma, 

conforme demonstra o Gráfico 12. 

 

Gráfico 12. Acompanhamento das notícias da Síria 

 

 

Essa questão de acompanhamento das notícias é algo relativo, segundo 

Silva132, que explica que, por um lado, o acompanhamento de perto permite uma maior 

proximidade com o que muitas vezes parece ter sido abandonado e, de outro, muitos 

preferem abster-se de ver as notícias e preservar a imagem da memória que possui de 

seu país, evitando ver os fatos negativos que assolam o país e as pessoas que ainda 

vivem ali. 

                                                
132 SILVA, Rita Margarida Freitas Santana Da. Op. Cit. p. 40. 
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3.2.8 Expectativas 

  

As expectativas podem influenciar, em maior ou menor grau, a integração dos 

refugiados no país receptor. E é conhecido que os migrantes que pretendem 

regressar aos seus países de origem, ou que pretendem prosseguir a sua migração 

para outro país, investem menos na sua integração no local para onde migraram 

inicialmente, não estabelecendo relações com a comunidade, guardando a sua 

identidade cultural. 

No entanto, observados os dados obtidos, tem-se por inequívoco que a 

absoluta maioria dos refugiados que se estabeleceram em Curitiba pretendem 

permanecer na cidade. 

A experiência de retorno ao país de origem é o tema do Gráfico 13, apresentado 

abaixo. 

 

Gráfico 13 – Demonstrativo quanto ao retorno à Síria depois da saída do país. 

 

 

Do total dos refugiados sírios em Curitiba entrevistados, a maioria deles não 

retornou à cidade síria que deixou, 85%, e somente 15% já retornaram ao lar após a 

vinda para o Brasil. 

Quanto à probabilidade do retorno, os entrevistados tiveram como parâmetro 

três possibilidades: a de ser muito provável o retorno, a de ser algo provável e 

impossibilidade total de retorno. Diante disso o resultado é apresentado no Gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Demonstrativo quanto à possibilidade de retorno ao lar depois que  

deixaram a Síria. 

 

 

Verificou-se que somente 15% dos participantes da pesquisa acreditam ou têm 

o desejo de retornar à Síria com a afirmação de que é muito provável o seu retorno ao 

país. Em contrapartida, 45% veem essa possibilidade como algo provável, e 40% 

afirmam que não é provável o retorno.  

Os participantes da pesquisa que moram em Curitiba foram indagados em 

relação ao desejo de retornar a Síria, quais seriam as condições para que isso 

pudesse ocorrer. O resultado é demonstrado no Gráfico 15. 

 

Gráfico 15 – Demonstrativo em relação às condições para retorno a Síria 

 

 

Visto que os refugiados sírios residentes em Curitiba demonstram satisfação 

em residir no Brasil, eles foram indagados quanto às possíveis condições que fariam 
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com que retornassem à Síria, e a maioria afirmou que a condição seria o fim da luta 

em toda a Síria; em seguida ficaram os que afirmaram que não querem retornar de 

forma alguma. Um trabalho seguro na cidade natal e uma compensação financeira por 

danos e perdas também estão entre as condições para o retorno à Síria. 

Concluindo o perfil do refugiado sírio em Curitiba, há que se salientar os dados 

referentes às pretensões futuras destes refugiados, de maneira que apenas 15% 

(quinze por cento) manifestaram desejo de retornar à Síria e outros 20% (vinte por 

cento) desejariam se encaminhar à Europa, no entanto, a esmagadora maioria, ou 

seja, 65% (sessenta e cinco por cento), deseja permanecer no Brasil. O número de 

refugiados que gostaria de ficar em Curitiba também é expressivo: 50% (cinquenta 

por cento) da totalidade deseja permanecer em Curitiba, local onde já constituíram 

suas atividades comerciais, restaurantes e já desempenham suas atividades 

profissionais com estabilidade. 

Aqui há que se ressaltar a perspectiva de que uma fração significativa destes 

refugiados já imigraram para o Brasil com a ideia de aqui se estabelecerem de forma 

permanente, pelo que, talvez, ainda que a guerra inexistisse (ou quando vier a 

cessar), o Brasil já seria um destino provável para que estes indivíduos buscassem 

melhores oportunidades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No passado, especialmente no final do século XIX e no início do século XX, o 

Brasil recebeu um número significativo de sírios, libaneses e palestinos, que se 

destacaram em diferentes áreas de conhecimento e de atuação na sociedade 

brasileira, tendo inclusive desempenhado papel na renovação do pensamento no 

Oriente Médio e na América do Sul. 

Como explica o Professor Farah, ―no século XIX, quando o Império Otomano 

ocupava boa parte dos territórios árabes, milhares de sírios, libaneses e palestinos 

começaram a imigrar para a América do Sul, mormente para o Brasil, a Argentina, o 

Chile e a Colômbia‖133.   

As condições que os levaram a deixar sua terra natal, sobretudo no período que 

se refere ao final do século XIX, guardam semelhanças com o momento atual pelo 

qual passa a Síria, na medida em que, entre outros fatores (já mencionados 

anteriormente nesta pesquisa), cabe mencionar a fuga de crises políticas e 

econômicas e a repressão exercida pelo Império Otomano àquela época. 

Como se procurou mostrar ao longo da presente pesquisa, inequívoco se 

tratarem os inúmeros fluxos migratórios que se promovem ao redor do mundo, na 

atualidade, de um fenômeno que merece a mais profunda atenção e cuidado dos mais 

diversos atores internacionais, posto que são reflexos diretos de crises, guerras ou 

desastres ambientais.  

Diante desta realidade, há que se ponderar sobre a crescente necessidade de 

melhoria das políticas públicas para o enfrentamento desta crise, não apenas aquelas 

inerentes à cessação da causa motriz do fluxo migratório, ou seja, a causa da 

vulnerabilidade provocada aos indivíduos, ao passo de fazê-los abandonar suas 

casas, famílias, bens e países em busca de novas oportunidades, mas também a 

implementação de práticas internacionais de recepção e, dentro das possibilidades de 

cada país, o acolhimento e a integração dos refugiaodos nas estruturas e nas políticas 

públicas nacionais dos países receptores. 

 

 

                                                
133

 FARAH, Paulo Daniel Elias. Deleite do estrangeiro em tudo o que é espantoso e 
maravilhoso: estudo de um relato de viagem bagdali. Rio de Janeiro, Caracas, Argel: 
Fundação Biblioteca Nacional, Biblioteca Nacional de Caracas, Biblioteca Nacional de Argel e 
Edições Bibli-ASPA, 2007. 476, p. xxi. 

http://lattes.cnpq.br/2739767976772940
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A Integração sociocultural é uma questão complexa, de modo que a vinda e a 

permanência de refugiados e imigrantes para uma comunidade implica modificações 

importantes em várias dimensões, tanto econômicas como sociais e culturais, que 

normalmente contribuem para a construção da imagem associada aos refugiados, aos 

imigrantes e às minorias étnicas. 

Nesse contexto, a implementação de estratégias para gerenciar a diversidade 

cultural é medida de urgência para garantir aos mais vulneráveis seus direitos e a 

possibilidade de exercer suas identidades. 

As experiências relatadas pelos entrevistados nesta pesquisa mostram que a 

maioria dos refugiados fez uma escolha consciente pela cidade de Curitiba, já vindo 

com objetivos pré-estabelecidos quanto ao negócio que iriam implementar. 

A cidade é caracterizada pela presença de uma comunidade árabe tradicional e 

estabelecida, o que demonstra a importância de redes de apoio para a boa inserção e 

integração de refugiados.  

Instituições religiosas, como mesquitas e igrejas, estabelecimentos 

empresarias/comerciais, redes de amigos e familiares e instituições de ensino superior 

desempenham um papel significativo na inserção e na integração dos refugiados sírios 

na cidade de Curitiba.  

Em geral, como se observa nas respostas dos entrevistados, a inserção no 

mercado de trabalho previne a exclusão social e permite uma melhor integração na 

sociedade de acolhimento, uma vez que ele se entende como cidadão pleno de 

direitos e deveres, o que também se verifica com a inserção e o acesso aos serviços 

públicos.  

Entre as principais mudanças do fenômeno migratório que se observa no Brasil 

atualmente, cabe destacar a nacionalidade dos refugiados e imigrantes em geral que 

são recebidos pelo pais. Fluxos como os congoleses, ganeses e venezuelanos, entre 

outros, não possuem raízes históricas e podem ser considerados como uma nova 

configuração do fenômeno migratório. Nesse contexto, não representam os fluxos 

migratórios recebidos no final do século XIX e no início do século XX e que tanto 

marcaram a história migratória brasileira. Esse dado é extremamente relevante, pois 

pode impactar na integração dessas pessoas, já que a não-identificação dos 

brasileiros com esses novos fluxos dificulta a sua compreensão sobre o fenômeno 

migratório atual e o seu acolhimento na sociedade.  
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Por outro lado, os refugiados sírios recebidos pelo Brasil nos últimos anos 

representam uma reconfiguração da migração histórica árabe, como indicado acima. 

Existe um vínculo histórico com esse fluxo que se apresenta na atualidade com 

algumas diferenças, dentre elas, a religião. Em sua maioria, os refugiados sírios 

acolhidos pelo Brasil recentemente são mulçumanos, ao passo que anteriormente 

eram, na maioria, cristãos que chegaram no final do século XIX e no início do século 

XX. Como se mostrou neste trabalho, a relação entre o fluxo árabe antigo e o novo 

desempenha um papel importante nas estratégias de sobrevivência, inserção e 

integração.O Brasil se apresenta como um local privilegiado para a inserção dos 

refugiados sírios, ao levar em consideração a história do país e a presença tradicional 

de árabes. E a cidade de Curitiba, em especial, reúne características históricas e de 

representação migratória que facilitam essa inserção. 

No que se refere às expectativas dos refugiados em geral, e no caso desta 

dissertação, dos sírios em particular, de fato podem influenciar na integração dos 

refugiados junto à sociedade receptora. Não há que se olvidar que os migrantes que 

pretendem regressar aos seus países de origem, ou que pretendem prosseguir a sua 

migração para outro país, investem menos na sua integração no local para onde 

migraram inicialmente, não estabelecendo relações com a comunidade, guardando a 

sua identidade cultural. 

Tal ponderação não pode ser percebida junto aos refugiados que optaram por 

Curitiba, se considerarmos a amostra utilizada nesta pequisa, na medida em que a 

maioria deles pretende permanecer na cidade paranaense. Ou seja, no caso dos 

entrevistados que participaram desta pesquisa, a intenção de permanecer no Brasil 

sem dúvida contribuiu para a melhor integração. 

 As discussões realizadas nesta dissertação sem dúvida não são suficientes 

para abordar o amplo campo de hipóteses, possibilidades, demandas e oportunidades 

dos estudos migratórios. Nesse sentido, entende-se a importância da ampliação e do 

aprofundamento deste estudo e das pesquisas a respeito da migração em geral. 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
 
ACNUR.  A  crise  de  refugiados  sírios.  ISSN:  2318.  V.4,  2016.   

 

ACNUR. Cartilha para Refugiados no Brasil. Direitos e deveres, documentação, 

soluções duradouras                   e                    contato                   úteis.                    

 

ACNUR. Dados sobre refúgio no Brasil. ACNUR. Notícia veiculada em: 10 de maio 

de 2016. Disponível   em:   <   

http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/>. 

Acesso em: 22 set.2016  

 

AGÊNCIA BRASIL. Refugiados têm dificuldade de inclusão, diz Ministério do 

Trabalho brasileiro. Agora Notícias. s/d. Disponível em: < 

http://www.agoranoticias.net/comunidade/refugiados-. Acesso em: 25 de ago de 2017. 

 

AL JAZEERA. Syria‘s Civil War Explained. Al Jazeera. Notícia veiculada em 24 de 

maio de  2016. 

 

ARAÚJO, Nadia; de ALMEIDA, Guilherme Assis. O Direito Internacional dos 

refugiados: Uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 

 

BALANCHE, Fabrice. Syrie: Guerre civile et internationalisation du conflit. Revue 

Eurorient. Paris, n. 41, pp. 14-30, jul. 2013. Disponível em: 

 

BARBOSA, Jéssica Malucelli. O reconhecimento do status de refugiado diante das  

demandas atuais no Brasil. 2014. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Bacharelado) – Universidade Federal do Paraná, Curso de Direito. Curitiba, 2014.p. 

BBC BRASIL. Oito capítulos para entender a crise na síria, que dura mais de quatro 

anos.   

 

BRASIL. Resolução Normativa n. 106 do Conselho Nacional de Imigração de 24 

http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/
http://www.agoranoticias.net/comunidade/refugiados-


106 
 

de outubro de 2013. Art. 1º Fica prorrogado por doze meses o prazo de vigência da 

Resolução Normativa nº 97, de 12 de janeiro de 2012. Disponível em: < 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=261070>. Acesso em: 27 de ago de 2017. 

 

BRASIL. Resolução Normativa n. 97 do Conselho Nacional de Imigração de 12 de 

janeiro  de 2012. Disponível em: < 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=116083>. Acesso em: 27 de ago de 2017. 

 

CARNEIRO, Wellington Pereira. A Declaração de Cartagena de 1984 e os desafios da 

proteção internacional dos refugiados, 20 anos depois. In: SILVA, Cesar Augusto S. da 

et al. Direitos humanos e refugiados. Dourados: UFGD, 2012. 

 

CAVARZERE, Thelma Thais. Direito Internacional da Pessoa Humana: A circulação 

internacional de pessoas. 2. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 

 

Civil Síria: Estados Unidos y Rusia en la lucha por el poder internacional. Revista de 

Convenção         sobre         Asilo         Diplomático.         Disponível         em:      

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-42628-13-novembro-

1957-381360- publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 8 de ago de 2017. 

 

Convenção     relativa     ao     Estatuto     dos     Refugiados,     de     1951.      

 

Convenção   de    1951,    relativa    ao    estatuto    dos    refugiados.  

 

Convenção sobre Asilo Territorial. Decreto nº 55.929 de 19 de abril de 1965. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D55929.htm>. 

Acesso em: 8 de ago de 2018. 

 

CORRÊA, Mariana Almeida da Silveira; NEPOMUCENO, Raísa Barcellos; MATTOS, 

Wesley H. C.; MIRANDA, Carla. Migração por sobrevivência: Soluções Brasileiras. 

REMHU (Rev. Interdiscip. Mobil. Hum.). vol.23 no.44 Brasília jan./jun. 2015. 

 

DE ANDRADE, George Bronzeado. A guerra civil síria e a condição dos refugiados: 

 

Declaração de Cartagena sobre os Refugiados de 1984.  

http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=261070
http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=116083
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-42628-13-novembro-1957-381360-
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-42628-13-novembro-1957-381360-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D55929.htm


107 
 

 

Decreto    nº     70.946     de     7     de     Agosto     de     1972.     Disponível     em:  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/1950-1969/D50215.htm>.  

      

Decreto nº 50.215 de 28 de Janeiro de 1961. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/1950-1969/D50215.htm>. Acesso em: 

22 de ago de 2017. 

 

DEVORE, Marc R; STAHLI, Armin B. Explicando a eficácia do Hezbollah: 

determinantes internos e externos da ascensão de atores não-estatais violentos. 

Terrorismo e Violência Política . V27 N2 P. 331-357. 2014 

 

DUTRA, Cristiane Feldmann. Além do Haiti: Uma Análise da Imigração Haitiana Para 

o Brasil.  p.28. 1 Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumem Juris. 2016. p.28. 

 

Estatuto do ACNUR, de 14 de dezembro de 1950. 

 

FICHA INFORMATIVA. Direitos Humanos e Refugiados. Direitos Humanos. 

Gabinete de Documentação e Direito Comparado. Ficha informativa nº 20. Década das 

Nações Unidas para a Educação em matéria de Direitos Humanos 1995|2004. 

Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos- humanos/Ficha_Informativa_20.pdf>. 

Acesso em: 16 set. 2016. 

 

FRIEDLAND, Elliot. Who’s who in the Syrian civil war. p.12. The Clarion Project. s/d. 

Disponível em: <http://www.clarionproject.org/factsheet/whos-who-syrian-war>. Acesso 

em: 07 de jun de 2017. 

 

FRIEDLAND, Elliot. Who’s who in the Syrian civil war. The Clarion Project. s/d.  

 

GHOTME, Rafat; RIPOLL, Alejandra. Las Relaciones Internacionales de la Guerra 

 

HOFFMANN, Frank. Guerra e desafios híbridos. Forças Conjuntas Trimestrais . 

Questão 52. 1º Trimestre. NDU Press. 2009 HOFFMANN, Frank. Guerra e desafios 

híbridos. Forças Conjuntas Trimestrais . Questão 52. 1º Trimestre. NDU Press. 2009 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/1970-1979/D70946.htm>. Acesso em: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/1950-1969/D50215.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/1950-1969/D50215.htm
http://www.gddc.pt/direitos-
http://www.clarionproject.org/factsheet/whos-who-syrian-war
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/1970-1979/D70946.htm


108 
 

22 de ago de 2017. 

 

JUBILLUT, Liliana  Lyra; APOLINÁRIO, Silvia  Menicucci O. S. Refugee  Status 

Determination in Brazil: A Tripartite Enterprise. p. 31. 

 

JUBILLUT, Liliana Lyra; APOLINÁRIO, Silvia Menicucci O. S. A necessidade de 

proteção internacional no âmbito da migração. Rev. direito GV vol.6 no.1 São Paulo 

Jan./Jun 2010. Disponível 

 

JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no 

ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007.  

 

KIM, Rosana de Souza. O direito internacional dos refugiados: A lei nacional 

atende  aos reclamos da legislação internacional?. 2006. 24f. Trabalho de Conclusão 

de Curso (Bacharelado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 

Curso de Direito. Porto Alegre, 2006. 

 

LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. CONARE: Balanço dos seus 14 anos de existência. In: 

RAMOS, André de Carvalho et al. Asilo e Refúgio: semelhanças, diferenças e 

perspectivas. 60 anos de ACNUR Perspectiva de futuro. São Paulo: CL-A, 2011. 

 

Lei     nº     9.474,     de     22     de     julho     de     1997.     Disponível       

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 10 set. 2016. 

 

MENEZES, Thais Silva; REIS, Rossana Rocha. Direitos humanos e refúgio: uma 

análise sobre o momento pós determinação do status de refugiado. Revista Brasileira 

de Política Internacional, 56 (1): 144-162. 2013. 

 

MOREIRA, Julia Bertino. A problemática dos refugiados na América Latina e no 

Brasil. p. 59. Disponível em: <http://www.usp.br/prolam/downloads/2005_2_3.pdf>. 

Acesso em: 5 de jun de 2017. 

 

NUNES, André Figueiredo. Estado Islâmico: Restauração do califado e instabilidade no 

Oriente Médio. Revista Caderno de Estudos Sociais e Políticos. Rio de Janeiro, v.4, 

n.7, jan-jun. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm
http://www.usp.br/prolam/downloads/2005_2_3.pdf


109 
 

 

O ESTRANGEIRO. Destino Brasil. Notícia veiculada em: 19 de nov. de 2014. 

Disponível em:  < 

 

ONU. Protocolo de 1967, relativo ao estatuto dos refugiados. 1967. Art. 1. 

 

PACÍFICO, Andrea Maria Calazans Pacheco; MENDONÇA, Renata de Lima. A 

Proteção sociojurídica dos Refugiados no Brasil. Textos e Contextos. Porto Alegre. v. 

9, n.1. p. 170-181, jan/jun. 2010. 

 

PATRIOTA, Antônio de Aguiar. Tempos de mudança no Mundo Árabe. 

PolíticaExterna. São Paulo: USP; Paz e Terra v.20, n.1, (jun./jul. /ago. 2011).   

 

PIOVESAN. Flávia. Temas de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 

2003.  

 

PORTAL BBC BRASIL. 2013. No Rio, refugiados africanos enfrentam pobreza, 

violência e preconceito. Portal de Notícias BBC Brasil. Notícia veiculada em 13 de 

mar. 2013. Disponível em: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/03/130311_refugiados_abre_cq.shtml>. 

Acesso em: 25 de ago de 2017. 

 

PORTAL BRASIL. 2015. Concessão de visto humanitário para haitianos é prorrogada. 

Portal Brasil. Notícia veiculada em 12 de ago de 2015. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e- justica/2015/08/concessao-de-visto-humanitario-

para-haitianos-e-prorrogada>. Acesso em: 27 de ago de 2017. 

 

Protocolo   de    1967    Relativo    ao    Estatuto    dos    Refugiados.    Disponível      

em:<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugu

es/BD_Legal/Instru mentos_Internacionais/Protocolo_de_1967>. Acesso em: 8 de ago 

de 2017. 

RAMOS, André de Carvalho; RODRIGUES, Gilberto; ALMEIDA, Guilherme Assis de. 

60 anos de ACNUR: perspectiva de futuro. São Paulo: Editora CL-A Cultural, 2011. 

 

Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, v. 9, n. 2, p. 49-76, 2014.  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/03/130311_refugiados_abre_cq.shtml
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-


110 
 

 

RIBEIRO, Angélica; LIMA, Gleison; RODRIGUES, Jéssica; SARAU, Lennon; RIBEIRO,  

Stephanie; MAGALHÃES, Vaneide; PIMENTEL, Victor. Relatório: A Coordenação de 

Políticas para Migrantes da Prefeitura de São Paulo. Inter-Relações / Ano 15 - Nº 41 / 

1º semestre 2015. 

 

SILVA, César Augusto S. Direitos Humanos e Refugiados. Ed. UFGD, 2012. 

 

SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: 

Atlas, 2002. 

 

SPRANDEL, Márcia Anita e MILESI, Rosita. O acolhimento a Refugiados no Brasil: 

Histórico, Dados e Reflexões. São Paulo: Loyola, 2003. p. 130. 

 

SULLIVAN, Marisa. Hezbollah na Síria. Relatório de Segurança do Oriente Médio 19. 

ISW-Institute for the Study of War. Washington DC. 2014 

 

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos 

Direitos  Humanos. V. I, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1997. 

 

Revista de Estudos Internacionais (REI), 2 ( 2):121-138.  

 

VASCONCELOS, Ana Maria Nogales.; BOTEGA, Tulia. Política Migratória e o 

paradoxo da globalização. Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasília: CSEM, 2015. 

 

VASCONCELLOS, Henrique. Os Imigrantes na Cidade de São Paulo. In: PORTA, 

Paula (Org.). História da Cidade de São Paulo. A cidade na Primeira Metade do 

Século XX - Imigrantes na Cidade de São Paulo. v. 3. São Paulo: Paz e Terra, 2004.      

 

VENTURA, Alichelly Carina Macedo. A vulnerabilidade socioeconômica dos 

haitianos: em busca do reconhecimento do status de refugiado ambiental no 

Brasil. 2016. f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Direito,  

Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2016. 

 

VENTURA, DEISY. Mensajeros de las malas notícias. 07 jul. 2016.  Disponível em: 



111 
 

<https://www.youtube.com/watch?v=zFSR5xZC5l0&t=69s>. Acesso em: 08 nov.2018. 

 

VERONEZI, Rodrigo. Entidades manifestam preocupação com saída do Brasil do 

Pacto Global para a Migração. MigraMundo, São Paulo, 10 jan. 2019. Disponível em: 

<https://migramundo.com/entidades-manifestam-preocupacao-com-saida-do-brasil-do-

pacto-global-para-a-migracao/>. Acesso em 17 jan. 2019. 

 

VÉSPOLI, Pâmela. Marcha dos Imigrantes vai à Paulista para enfrentar medos e 

retrocessos. Migra Mundo, São Paulo, 19 nov. 2018.   Disponível em: 

<https://migramundo.com/marcha-dos-imigrantes-vai-a-paulista-para-enfrentar-medos-

e-retrocessos/>. Acesso em 15 dez. 2018. 

 

VIDA de refugiados na Alemanha dois anos após boas-vindas de Merkel, A. G1, Rio de 

Janeiro, 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/a-vida-de-

refugiados-na-alemanha-dois-anos-apos-boas-vindas-de-merkel.ghtml>. Acesso em: 

07 nov. 2018. 

 

VIEIRA, Isabela. Refugiados no Brasil, sírios tem dificuldade de encontrar empregos e 

moradia. EBC Agência Brasil de Comunicação, São Paulo, 20 set. 2015.  Disponível 

em: <http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/09/refugiados-no-brasil-sirios-tem-

dificuldade-de-encontrar-empregos-e-moradia>. Acesso em 20 nov. 2018. 

 

WORLD BANK GROUP. GDP per capita (current US$). Angola, 2016. Disponível em: 

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?end=2016&locations=HT-

XM&start=2016&view=bar>. Acesso em 18 set. 2017. 

 

ZENI, Kaline.; FILIPPIM, Eliane Salete. Migração Haitiana para o brasil: Acolhimento e 

Políticas Públicas. v. 15, n. 2, abr./jun. 2014. p. 11-27. Pretexto: Belo Horizonte, 2014. 

Disponível em: < 

http://www.fumec.br/revistas/pretexto/article/view/1534/Artigo_1_V_15_n2_2014 >. 

Acesso em: 11 jan. 2019.  

 

 

ZAHREDDINE, Danny. A crise na Síria (2011-2013): Uma análise multifatorial. Revista 

Conjuntura Austral | ISSN: 2178-8839 | Vol. 4, nº. 20 

https://www.youtube.com/watch?v=zFSR5xZC5l0&t=69s
https://migramundo.com/entidades-manifestam-preocupacao-com-saida-do-brasil-do-pacto-global-para-a-migracao/
https://migramundo.com/entidades-manifestam-preocupacao-com-saida-do-brasil-do-pacto-global-para-a-migracao/
https://migramundo.com/marcha-dos-imigrantes-vai-a-paulista-para-enfrentar-medos-e-retrocessos/
https://migramundo.com/marcha-dos-imigrantes-vai-a-paulista-para-enfrentar-medos-e-retrocessos/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/a-vida-de-refugiados-na-alemanha-dois-anos-apos-boas-vindas-de-merkel.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/a-vida-de-refugiados-na-alemanha-dois-anos-apos-boas-vindas-de-merkel.ghtml
http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/09/refugiados-no-brasil-sirios-tem-dificuldade-de-encontrar-empregos-e-moradia
http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/09/refugiados-no-brasil-sirios-tem-dificuldade-de-encontrar-empregos-e-moradia
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?end=2016&locations=HT-XM&start=2016&view=bar
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?end=2016&locations=HT-XM&start=2016&view=bar
http://www.fumec.br/revistas/pretexto/article/view/1534/Artigo_1_V_15_n2_2014


112 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  
 
 
Questionário aos Refugiados 
 
Caros colegas,  

 

 Estou conduzindo uma pesquisa com o objetivo de ter uma melhor 

compreensão das condições de vida dos refugiados sírios em Curitiba. Gostaria de 

fazer algumas perguntas sobre sua família. A pesquisa geralmente leva alguns 

minutos para ser concluída. Qualquer informação que  você forneça neste questionário 

será mantida de forma estritamente anônima. Isso é voluntário e você pode escolher 

não responder a nenhuma, algumas ou todas as perguntas se desejar. No entanto, 

esperamos que você participe, pois suas opiniões são importantes. 

 

 
1. Idade: _________ anos 

 

2. Sexo: (   )Feminino  (   )Masculino 

 
 

3. Você tem familiares ou parentes que ainda estão na Síria? (   )Não   (   )Sim, 

quais:__________________________________________________________ 

 

4. Você se comunica regularmente com eles? ( )Não   ( )Sim, qual 

frequência:______________________________________________________ 
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5. Quão de perto você segue as notícias da Síria? 

(   )Muito perto  (   )um pouco de perto  (   )não muito perto (   )de forma alguma 

 

6. Você tem algum trabalho remunerado? ( )Não   ( )Sim, 

qual:__________________________________________________________ 

 

7. Quantas pessoas vivem em sua casa?_______________________________ 

 
 

8. Você tem filhos? (   )Não  (   )Sim, quantos____________________________ 

 

9. Quais idiomas você fala além de árabe e 

português?_____________________________________________________ 

 
 

10. Qual foi o nível mais alto de obtenção de educação que você 

completou?_____________________________________________________ 

 

11. Qual foi sua profissão principal na 

Síria?__________________________________________________________ 

 
 

12. Você morava em uma área urbana ou rural?___________________________ 

 

13.  Quando você saiu da Síria? _____________Mês  ____________ Ano 

 
 

14.  Qual foi o principal motivo pelo qual você deixou sua cidade 
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    (   ) Ameaça iminente para sua vida ou vida familiar 

(   ) Razões econômicas  

(   ) Reagrupamento familiar  

15. Você já visitou o seu antigo lar desde que você deixou pela primeira vez?  

( )Não   ( )Sim, quantas vezes_____________________________________________ 

 

16. Você acha que será possível que você volte para a Síria, onde sua casa é / 

era? 

(   )Muito provável  (   )Algo provável  (   )Não é provável 

 

17. Quando você saiu, por que você decidiu pelo Brasil como seu destino? 

(   )Família (   )Oportunidades econômicas (   )Outros, quais:________________ 

 

18. Por que vocë escolheu Curitiba em particular em vez de algum outro lugar no 

Brasil?_________________________________________________________ 

 

19. Desde que chegou a Curitiba, você ou sua família fez uso de algum serviço de 

saúde? (   ) Não   (   ) Sim 

 
 

20. Particular ou SUS?_______________________________________________ 

 

21. Dentro de cinco anos, idealmente, onde você gostaria de viver? Classifique as 

opções do mais ao menos preferido. (Enumerando de 1 a 4, sendo 1 para o mais 

preferido e 4 para o menos preferido)  

 (   )Síria  (   )Europa  (   )Outra cidade no Brasil  (   )Outros, quais_______________ 
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22. Qual das condições teria de ser cumprida para você estar disposto a retornar 

à Síria? 

(   )Eu não quero retornar, não importa o que aconteça. 

(   )O fim da luta em toda a Síria. 

(   )Um fim de luta na minha cidade 

(   )Compensação financeira por danos e perdas 

(   )Um trabalho seguro na minha cidade  

 

23. Você possui alguma religião? (   )Não   (   )Sim, 

qual:_____________________ 

 

24. Frequenta alguma comunidade religiosa? (   )Não   (   )Sim, 
qual:_____________ 
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