
O Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) é uma associação sem fins lucrativos, 

de caráter filantrópico, fundada em 1999 em Brasília e vinculada à Congregação das Irmãs 

Scalabrinianas. O IMDH dedica-se ao atendimento jurídico, socioassistencial, à acolhida 

humanitária e à integração social e laboral de migrantes, solicitantes de refúgio, refugiados, 

refugiadas e apátridas. Além da sede na capital federal, mantém um escritório em Boa Vista/

Roraima – o IMDH Solidário – voltado ao atendimento a mulheres e crianças venezuelanas em 

situação de vulnerabilidade social, com ações que abrangem também o município fronteiriço de 

Pacaraima. Em âmbito nacional, desde 2004, o Instituto articula a Rede Solidária para Migrantes 

e Refugiados (RedeMiR), que reúne cerca de 60 instituições da sociedade civil de todas as regiões 

do Brasil. Atua, ainda, em esferas decisórias de proteção de direitos e propositura de políticas 

públicas, sendo membro observador no Comitê Nacional para Refugiados (CONARE).     

Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) foi estabelecida em 14 de dezembro de 

1950 pela Assembleia Geral da ONU. A agência tem como mandato liderar e coordenar 

a ação internacional para proteger refugiados e solucionar seus problemas em todo o 

mundo. O principal objetivo do ACNUR é salvaguardar os direitos e o bem-estar dos 

refugiados e refugiadas, buscando assegurar que todos possam exercer o direito de buscar 

e receber refúgio em outro país, com a opção de retornar para casa voluntariamente, 

integrar-se à sociedade local ou ser reassentado em outro país. O ACNUR também tem 

o mandato de ajudar pessoas apátridas. Em mais de seis décadas, a agência já assistiu 

dezenas de milhões de pessoas a recomeçar suas vidas. Atualmente, está presente em 132 

países e territórios, com escritórios em cerca de 520 localidades. Possui cerca de 17 mil 

funcionários, sendo quase 80% em operações de campo. 
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“[O]s artigos desta edição (...) apontam para caminhos e direções a serem percorridos visando à efetivação dos 
direitos das pessoas migrantes e refugiadas”.
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Apresentação

Rosita Milesi1, Paula Coury Andrade2,  
Adriana Santos3, Marianna Borges4

Nesta edição, o Caderno de Debates aproxima as discussões teóricas acerca do 
refúgio e das migrações internacionais de ações concretas por parte dos diversos 
atores envolvidos na resposta aos fluxos de migrantes e refugiados no Brasil e 
no mundo. Esta abordagem ganha ainda mais importância em um ano marcado 

1  Diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Irmã Scalabriniana, 
advogada, observadora no Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE).
2  Gerente de Integração no IMDH e Mestra em Segurança Internacional e Direitos 
Humanos pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po).
3  Secretária de Diretoria do IMDH e Mestra em Fronteiras e Direitos Humanos pela 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).
4  Atua como advogada no Setor de Proteção do Instituto Migrações e Direitos Humanos 
(IMDH). Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal 
Fluminense.
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pelo agravamento da pandemia de COVID-19 em muitos países e que no Brasil 
contribuiu para uma piora nos índices de desenvolvimento humano e aumento 
das desigualdades sociais.

Acompanhamos, em 2020, os fechamentos das fronteiras terrestres brasileiras 
por meio de sucessivas portarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
Em decorrência de tais medidas, houve um aumento sem precedentes no 
número de migrantes indocumentados no país. A falta de documentação e a 
impossibilidade de trabalhar regularmente expõem as pessoas à exploração e à 
mendicância e intensificam os desafios para o acesso a serviços públicos diversos, 
contribuindo para a violação dos direitos humanos. Após grande esforço conjunto 
de organizações da sociedade civil, organismos internacionais, universidades 
e órgãos governamentais de proteção a direitos, em 23 de junho de 2021 foi 
publicada a Portaria nº 655/2021, abrindo a possibilidade de documentação de 
milhares de refugiados e migrantes venezuelanos que, sem obter permissão ou 
visto, entraram no Brasil durante a pandemia. 

A realidade supracitada reforça a importância de ações articuladas que visem, 
além de respostas emergenciais, soluções duradouras capazes de garantir a efetiva 
proteção dos direitos humanos de migrantes, refugiados, refugiadas e apátridas em 
todos os espaços e territórios, buscando, através de ações que se complementam, a 
superação dos desafios que historicamente acompanham esta temática. 

Luiz Fernando Godinho abre esta edição do Caderno de Debates com uma 
reflexão sobre a realidade dramática do deslocamento forçado no mundo 
no marco do septuagenário do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR). Pondera não se tratar de uma data a ser celebrada, visto 
que a Agência foi criada com um mandato temporal e geograficamente limitado, 
com a expectativa de que logo pudesse encerrar suas atividades. Se, ao contrário 
disso, a atuação do ACNUR se expandiu nas últimas décadas, foi justamente 
devido ao aumento no número de pessoas forçadas a se deslocar em razão de 
guerras, perseguições e violações massivas de direitos humanos.

Frente aos desafios crescentes, contudo, Godinho observa com maior otimismo 
que muitos países, entre os quais o Brasil, têm contribuído de maneira efetiva para 
proteger pessoas refugiadas e garantir-lhes condições para que possam reconstruir 
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suas vidas e contribuir com as comunidades de acolhida. O autor elenca avanços 
alcançados no Brasil, destacando que estes são produto de “trabalho coletivo, 
intersetorial e transversal”, seguindo o modelo tripartite, que integra governos, 
organismos internacionais e sociedade civil (ONGs, setor privado e academia).

Com um breve resgate histórico, Godinho apresenta um panorama da proteção 
a refugiados no contexto brasileiro desde a década de 1950, tangenciando temas 
que serão abordados de maneira mais detida em outros artigos deste Caderno 
de Debates, como a Operação Acolhida e a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. A 
trajetória narrada por Godinho evidencia a importância de ter havido uma 
gradual ampliação do conceito de refugiado, com a eliminação das limitações 
temporal e geográfica constantes na Convenção de 1951 Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados, tema abordado por Marianna Borges Soares no artigo seguinte.

Soares retrata a ampliação do conceito de refugiado através de instrumentos 
regionais (notadamente na África e na América Latina), passando a incluir não 
só critérios subjetivos para a determinação do “fundado temor de perseguição”, 
mas também aspectos objetivos, como o contexto de grave e generalizada violação 
de direitos humanos (GGVDH) no país de origem. Cita, ainda, outros exemplos 
de ampliação, como a legislação de Honduras, que inclui no rol de motivos que 
ensejam o reconhecimento do refúgio a perseguição mediante violência sexual e 
outras formas de perseguição de gênero. A autora argumenta que, mais do que 
uma mera questão conceitual, esta ampliação configura a busca pela efetivação do 
direito à vida das pessoas refugiadas, sendo urgente que os Estados-membros da 
Convenção de 1951 se esforcem para defendê-la. 

A partir do caso dos refugiados LGBTI, Soares aborda outro aspecto que 
pode afetar o processo de elegibilidade, qual seja, o fato de, em alguns países, 
as autoridades competentes estabelecerem uma distinção entre discriminação 
e perseguição, entendendo que a primeira não ensejaria o reconhecimento 
da condição de refugiado. Tal distinção é questionável quando se considera 
que a discriminação, tão presente nas motivações de pessoas LGBTI que 
buscam refúgio, pode constituir, igualmente, uma ameaça ao direito à vida – 
compreendido de forma ampla, incluindo também a dimensão do “direito ao 
projeto de vida”. 
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Depreende-se, então, que, ao receber pessoas em situação de refúgio, o Estado 
acolhedor se compromete a proteger-lhes, devendo oferecer condições para o 
exercício de seus direitos fundamentais. A efetivação de tais direitos, na prática, 
depende da existência de estruturas de acolhimento, proteção e integração desde 
o momento de entrada dos refugiados no país de acolhida. Considerando que os 
fluxos intrarregionais de migrantes e refugiados na América Latina utilizam as 
fronteiras terrestres como principal porta de entrada nos países de destino ou de 
passagem, é imprescindível o fortalecimento das estruturas locais de recepção e 
apoio às pessoas em trânsito nestes espaços. 

Para discutir sobre o direcionamento do Governo Brasileiro na resposta 
humanitária diante do fluxo exponencial de migrantes e refugiados venezuelanos 
que buscam proteção no Brasil através do estado fronteiriço de Roraima, João 
Carlos Jarochinski Silva e Élysson Bruno Fontenele de Albuquerque apresentam 
o desenvolvimento das ações realizadas no âmbito da Operação Acolhida, 
destacando seus avanços e desafios. 

Os autores abordam o protagonismo das Forças Armadas na Operação, 
especialmente nos aspectos estratégicos e logísticos da recepção e acolhimento 
dos venezuelanos em Pacaraima e Boa Vista e na interiorização destes para 
outros estados brasileiros. Refletem sobre como esta militarização da resposta 
humanitária, interfere nas relações estabelecidas com agências internacionais, 
sociedade civil e autoridades locais também envolvidas na resposta. Tratam, 
ainda, sobre algumas problemáticas do modelo adotado – com viés emergencial 
e provisório – em detrimento de políticas migratórias para a integração local da 
população migrante e refugiada em contexto fronteiriço. 

A falta de políticas públicas voltadas a migrantes e refugiados no Brasil, não 
é uma realidade apenas em áreas de fronteira. Mesmo que o país disponha de 
dispositivos jurídicos e legais que assegurem os direitos das pessoas migrantes 
e refugiadas, na prática existem muitas dificuldades para concretizá-los. Nesta 
perspectiva, Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes e Maria Cecilia Giffhorn Mayer 
retratam, no artigo seguinte, os desafios enfrentados por migrantes e refugiados no 
país no que tange a efetivação desses direitos, notadamente no acesso a programas 
de renda, emprego e assistência social.  
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A abordagem considera os aspectos jurídicos formais de proteção existentes no 
país e a realidade imposta pela falta de políticas públicas consistentes na dimensão 
econômico-laboral direcionada à população em epígrafe. As autoras possuem 
enquanto foco de análise a intensificação da vulnerabilidade de migrantes e 
refugiados durante a pandemia de COVID-19 e as barreiras para o acesso às 
políticas de seguridade social e emprego neste contexto, mais especificamente 
o Auxílio Emergencial (benefício para garantia de renda mínima durante a 
pandemia) e o Sistema Nacional de Emprego (SINE).

Ações e políticas emergenciais ganharam ainda mais destaque neste contexto 
pandêmico, mas, estas não devem substituir, e sim complementar, a criação de 
políticas públicas e outras iniciativas com impactos duradouros, que contribuam 
para o desenvolvimento da autonomia e para a integração de migrantes e 
refugiados na sociedade brasileira. Nessa perspectiva, a questão do acesso à 
educação por pessoas em situação de deslocamento forçado adquire especial 
importância, sendo este o tema do artigo subsequente, de autoria de André de 
Lima Madureira e William Torres Laureano da Rosa.

O artigo retrata o desenvolvimento do tema da educação superior para pessoas 
refugiadas nas últimas décadas, bem como o papel das universidades na proteção 
e integração de grupos sociais vulneráveis. Utiliza-se como base o reconhecimento 
das universidades enquanto impulsionadoras de inclusão e de mudança social e, 
portanto, o importante papel que podem desempenhar na proteção e na busca de 
soluções duradouras para os refugiados.  Como exemplo desta visão, os autores 
apresentam o trabalho da Cátedra Sérgio Vieira de Mello no Brasil, que, há quase 
duas décadas, desenvolve projetos e ações no âmbito das Instituições de Ensino 
Superior (IES) conveniadas – projetos esses que vão muito além do ensino e 
da pesquisa e que têm impactado direta e positivamente a vida de milhares de 
pessoas refugiadas no país.

Exemplos práticos de como as universidades podem atuar no contexto 
supracitado são apresentados por José Antônio Peres Gediel e Fernando Cesar 
Mendes Barbosa no artigo seguinte. Os autores descrevem e analisam as iniciativas 
de IES públicas, mais especificamente a Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), para a 
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inclusão de migrantes e refugiados em cursos universitários, como possibilidade 
de concretização do direito fundamental à educação. 

São compartilhados dados e outras informações a respeito do acesso, 
permanência, assistência estudantil e conclusão de cursos de graduação por parte 
de alunos migrantes, relacionando tais aspectos com a realidade socioeconômica 
desses estudantes. Discute-se em que medida essas iniciativas têm impacto 
para a integral participação dos migrantes e refugiados na sociedade brasileira. 
Adicionalmente, amplia o debate sobre a questão do acesso à educação ao tratar 
de iniciativas voltadas à revalidação de diplomas estrangeiros pelas universidades 
federais, como elemento crucial para o exercício profissional qualificado. O 
artigo identifica que, embora as iniciativas analisadas contribuam efetivamente 
para a melhoria do processo de inclusão social desses estudantes e profissionais, 
inexistem políticas públicas consistentes e capazes de eliminar as fronteiras 
do ensino superior brasileiro, para atender plenamente às necessidades desse 
contingente humano.

Desafios quanto à inserção de migrantes e refugiados também são identificados 
na educação básica, tema abordado por Merlina Saudade Ferreira Neira, migrante 
venezuelana residente no Brasil, psicóloga profissional e mãe de duas crianças. A 
partir de levantamento bibliográfico, bem como de uma autoetnografia, a autora 
traz um olhar psicopedagógico e social ao desenvolvimento de crianças que 
migram durante a primeira infância para países onde o idioma oficial difere do de 
origem, tornando-se bilíngues no processo de alfabetização no local de acolhida. 

Mesmo com as dificuldades inerentes ao contexto, a venezuelana ressalta a 
capacidade de resiliência, aprendizagem e adaptação das crianças migrantes 
bilíngues, que aprendem a manejar as necessidades de pertencimento ao núcleo 
familiar, assim como as exigências acadêmicas, desenvolvendo suas habilidades 
linguísticas, sociais e de atenção. A autora destaca, igualmente, a importância 
do envolvimento de todos os atores do sistema educativo neste processo (pais, 
professores, alunos e comunidade).

Muito mais do que a transposição de fronteiras geográficas entre países, a 
qual define a migração internacional, as considerações tecidas nesta publicação 
revelam que, se ampliarmos nosso olhar e reflexão, veremos que os migrantes 
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enfrentam outras fronteiras, diversas e invisíveis, que vão além do limite 
geográfico-territorial. No entanto, os artigos desta edição também apontam para 
caminhos e direções a serem percorridos visando à efetivação dos direitos das 
pessoas migrantes e refugiadas. Eles mostram que o acesso a políticas públicas 
educacionais, de acolhimento e integração, e de proteção à pessoa migrante são 
primordiais para o desenvolvimento da vida digna no Brasil, bem como para a 
concretização do projeto de vida dessas pessoas. Com a garantia desses direitos 
básicos, para além da resiliência de cada pessoa que estabelece um novo vínculo 
com o Brasil, a população migrante e refugiada poderá contribuir de forma 
incomparável com o desenvolvimento, diversidade e construção de um país cada 
vez melhor. 
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Na Áustria, refugiados húngaros tomam um trem para a Suíça em 1956, seu novo país de asilo. A crise de 
refugiados húngaros nos anos 1950 foi uma das primeiras respostas humanitárias do ACNUR, que em 2020 
completou 70 anos de existência. 
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Nem todo aniversário é para comemorar

Luiz Fernando Godinho1

Aniversários de nascimento são sinônimos de celebração. Nestas ocasiões, 
comemoramos um novo ano de vida, reunimos amigas e amigos e desejamos que 
novos aniversários venham cheios de felicidade e saúde. E quando se chega ao 70º 
aniversário, ressalta-se o alcance de um alto nível de sabedoria, um acúmulo de 
experiências e vivências e muitas histórias para contar. 

Entretanto, em dezembro de 2020, a Agência da ONU para Refugiados adotou 
uma postura diferente ao completar sete décadas de vida. Sob a liderança do 
chefe da agência, o Alto Comissário Filippo Grandi, embarcamos numa reflexão 
interna e sobre a realidade do mundo que nos cerca. Devo dizer que não tem sido 
um exercício fácil ou prazeroso.  

1  Oficial de Comunicação da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) no Brasil.
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Começando por uma análise do deslocamento forçado no mundo, as 
constatações foram assombrosas. Ao final do ano passado, mais de 80 milhões 
de pessoas encontravam-se fora dos seus locais de origem por conta de conflitos, 
perseguições, violência e violações de direitos humanos – sendo 40% delas com 
menos de 18 anos de idade. Em todo o mundo, este movimento involuntário de 
mulheres, homens e crianças havia dobrado desde a década anterior (quando 
se registrava no mundo a existência de 41 milhões de pessoas deslocadas 
forçosamente). O tempo passou, e em junho deste ano, o relatório anual 
“Tendências Globais” do ACNUR, revelou que o número de pessoas fugindo de 
guerras, violência, perseguições e violações de direitos humanos em 2020 subiu 
para quase 82,4 milhões. A nova cifra é 4% maior que os 79,5 milhões registrados 
ao final de 2019, e o nono crescimento anual consecutivo2.

O relatório verificou ainda, um impacto extremamente desigual desta 
realidade ao redor do planeta. Países em desenvolvimento acolhem 86% das 
pessoas forçadas a se deslocar, sendo que 73% delas estão em nações vizinhas aos 
seus países de origem. Cinco países (Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul 
e Mianmar) respondiam, ao final de 2020, por 68% destas mais 80 milhões de 
pessoas forçadas a se deslocar. 

Diante de tal realidade, o Alto Comissário Filippo Grandi enviou uma 
mensagem clara para todo o mundo: os 70 anos do ACNUR era uma data 
desconfortável, sobre a qual não havia qualquer intenção de celebrar. 

Seu raciocínio foi lógico e cristalino. Uma organização criada sobre os escombros 
da 2ª Guerra Mundial recebeu da Assembleia Geral da ONU a tarefa de encontrar 
um novo lar para pessoas refugiadas na Europa, com um mandato apolítico limitado 
no tempo e geograficamente. Sua curta existência deveria ser uma lembrança das 
misérias a serem varridas junto com os entulhos da guerra. Mas uma sucessão de 
eventos a partir da década de 50 só fez o ACNUR crescer, expandir seu mandato 
para além da Europa e tornar-se uma das maiores agências humanitárias do mundo 
– sempre chamada para proteger as pessoas vítimas destes acontecimentos – 
diferentes tipos de guerra, conflitos e violações de direitos humanos. 

2  Disponível em:  https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/
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?

O mundo que prometeu uma era de paz no pós-guerra mostrou-se, na verdade, 
mais apto a escolher brigas e pouco adepto a resolvê-las. Enfim, nada a comemorar. 
Por outro lado, muitos países têm efetivamente contribuído para a construção de 
uma realidade em que os direitos das pessoas refugiadas sejam respeitados, em 
que elas possam ser protegidas e, com a devida oportunidade, sejam capazes de 
reconstruir suas vidas e contribuir com as comunidades que as acolhem. 

Entre os vários exemplos, temos o do Brasil. O país ratificou a Convenção de 
1951 Relativa ao Estatuto dos Refugiados (que regula a atuação do ACNUR e dá 
legitimidade ao seu mandato) em janeiro de 1961. Ainda sem o protocolo que 
acabaria com a limitação geográfica da Convenção, o Brasil não teve outra opção 
que não se alinhar a esta restrição, passando a receber pessoas refugiadas vindas 
unicamente do continente europeu.

Arquivos internos do ACNUR registram, já na década de 1950, a chegada de 
refugiados de origem russa no Brasil, que foram reassentados no sul do país (uma 
história ainda a ser contada), onde construíram pequenas vilas, trabalharam a 
terra, criaram animais e construíram igrejas para professar sua fé. Posteriormente, 
em 1967, com a adoção pela Assembleia Geral da ONU do Protocolo à Convenção 
de 1951 que eliminou as barreiras geográficas para o reconhecimento da condição 
de refugiados, o Brasil aderiu a este instrumento em 1972. 

Em 1977, o país abriu as portas para o ACNUR, que se instalou no país e 
adotou a missão inicial (e essencial) de implementar a Convenção e seu Protocolo 
e promover a elaboração de uma lei brasileira específica para os refugiados. Em 
1989, o Brasil abandonaria efetivamente a limitação geográfica da Convenção, 
expandindo ainda mais sua atuação na defesa das pessoas forçadas a deixar 
seus países para proteger suas vidas. Em 1997, a Lei Brasileira de Refúgio (Lei 
9.474/97) foi aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada pela Presidência 
da República.

Mas justiça seja feita: o Brasil não esperou a chegada do ACNUR em seu 
território para assistir as pessoas refugiadas que buscavam proteção no país. Além 
dos refugiados de origem russa acolhidos no sul do país na década de 1950, os 
anos 60 e 70 testemunharam uma das mais instigantes experiências de proteção 
do Hemisfério Sul.
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De forma muito resumida, esta história começa a se desenrolar no final daquela 
década, quando o país vivia sob um regime de exceção. A situação de pessoas 
detidas por razões políticas era motivo de preocupação do então Arcebispo de 
Salvador, Dom Eugênio Sales, que com seu prestígio mantinha abertos os canais 
de comunicação com as mais altas autoridades do país. Usava sua condição para 
ir a presídios e quartéis, onde visitava vários detentos, buscando assim evitar 
excessos e proteger pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Em abril de 1976, já como arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio foi 
informado sobre o crescimento do número de pessoas vindas de outros países 
latino-americanos que, em desespero, procuravam a Cáritas Arquidiocesana da 
capital fluminense, com medo de serem repatriadas. Numa tarde daquele mês, 
ele foi procurado pelo diretor da Cáritas, Dr. Cândido Feliciano da Ponte Neto, 
querendo saber o que fazer com três jovens chilenos que traziam uma carta da 
Arquidiocese de Santiago e se declaravam perseguidos pelo governo do Chile. 
Pretendiam ficar no Rio até que conseguissem um país onde pudessem se refugiar. 
Pediam ajuda para encontrar esse país e uma forma de chegar até lá. 

Dom Eugênio, então, decidiu criar uma ação mais permanente e determinou 
que as pessoas fossem inicialmente acolhidas no Palácio São Joaquim, sede do 
arcebispado fluminense. Posteriormente, determinou o aluguel de habitações 
onde estas pessoas poderiam permanecer, o que foi prontamente seguido pelo 
seu fiel escudeiro e diretor da Cáritas, o já mencionado (e saudoso) Dr. Cândido. 
Resultado: mais de cinco mil pessoas foram protegidas pela Arquidiocese do Rio 
de Janeiro entre 1976 e 19823.

A coragem de Dom Eugênio Sales foi inspiradora, e ecoou além do Estado 
do Rio de Janeiro. Em São Paulo, outro arcebispo – Dom Paulo Evaristo Arns – 
também se engajou na defesa das pessoas refugiadas e envolveu a Arquidiocese de 
São Paulo e outras entidades da sociedade civil nesta missão.  

3 Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/
Ref%C3%BAgio-no-Brasil_A-prote%C3%A7%C3%A3o-brasileira-aos-refugiados-e-seu-impacto-
nas-Am%C3%A9ricas-2010.pdf 
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Em 1986, com o país já redemocratizado e com atuação permanente no Brasil, 
o ACNUR trabalhou junto ao governo brasileiro para contornar a restrição 
geográfica ainda válida e conseguir a proteção de 50 famílias iranianas da fé Bahá’í, 
que puderam se estabelecer regularmente no Brasil – muitas dessas pessoas ainda 
vivem no país. 

Em 1989, o ACNUR transfere-se para Brasília e passa a atuar mais 
decisivamente junto às autoridades nacionais visando o estabelecimento de uma 
legislação própria para o tema dos refugiados. E esta lei foi aprovada em julho de 
1997, possibilitando assim a incorporação incondicional da Convenção de 1951 e 
do Protocolo de 1967 ao ordenamento jurídico nacional. O Brasil, sob um regime 
democrático, dava exemplo à região se tornando o primeiro país da América do 
Sul a elaborar uma legislação considerada inovadora, generosa e de vanguarda.

Além de incorporar os conceitos previstos pelos dispositivos da ONU já 
citados, a lei brasileira se espelhou na Declaração de Cartagena (adotada em 1984 
por 10 países da região) e agregou uma definição ampliada de pessoas refugiadas, 
incluindo nesta categoria quem é forçado a deixar seu país devido a grave e 
generalizada violação de direitos humanos.

Os esforços do ACNUR e de seus parceiros da sociedade civil, aliados ao 
entendimento e boa vontade das autoridades brasileiras de então, tornaram o Brasil 
um país chave na região para o tratamento das solicitações de reconhecimento da 
condição de refugiado e busca de soluções duradoras para essas pessoas. Por razões 
orçamentárias, entre o final de 1988 e o início de 2004, o ACNUR precisou fechar 
temporariamente sua representação no Brasil, que passou a ser acompanhado 
desde o escritório regional da organização localizado na Argentina. 

Mas a ausência física de sua representação não significou, de forma nenhuma, 
o abandono do país. Desde Buenos Aires, e em estreita colaboração com entidades 
da sociedade civil organizada (como as Cáritas Arquidiocesanas do Rio de Janeiro 
e de São Paulo, o Instituto Migrações e Direitos Humanos, em Brasília e a Ordem 
dos Advogados do Brasil), o ACNUR interagia de várias formas com o país e se 
somava aos esforços em prol das pessoas refugiadas no Brasil. Com o apoio do 
ACNUR, estas entidades lograram dar respostas ágeis e de qualidade à temática dos 
deslocamentos forçados, consolidando a liderança regional do país nesta questão.
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Ao reabrir seu escritório no Brasil, em 2004, o ACNUR determinou 
como objetivo maior apoiar o esforço conjunto da sociedade brasileira na 
implantação das normas de proteção internacional de pessoas refugiadas no 
país, especialmente em relação ao reassentamento – uma das três soluções 
duradouras classicamente adotadas pela Agência da ONU para Refugiados 
em todo o mundo. Aportando recursos generosamente obtidos junto aos seus 
doadores, o ACNUR auxiliou o governo brasileiro a estabelecer um programa 
de reassentamento que, mais uma vez, confirmou o protagonismo regional do 
país na proteção de pessoas refugiadas.

Uma maneira de medir o êxito desta atuação tripartite entre ACNUR, 
governo e sociedade civil é analisar os números de reconhecimentos da condição 
de refugiado no país. Se em outubro de 1998 – um ano após a vigência da lei – foi 
possível contabilizar pouco mais de mil pessoas reconhecidas sob esta condição, 
em meados de 2021 este número chegou próximo a 60 mil, sendo Venezuela, 
Síria, República Democrática do Congo, Colômbia e Angola os cinco principais 
países de origem destas pessoas4.

É interessante observar a diversidade da população refugiada no país, que 
reúne cerca de 70 nacionalidades diferentes. Por um lado, pode-se atribuir a tal 
fato uma dimensão sociológica, considerando que ele pode indicar uma percepção 
– por parte de quem busca proteção no país – de que não há impedimentos de 
ordem política, religiosa ou cultural para se integrar social e economicamente 
no território brasileiro. Na prática, contudo, sabe-se que quem é forçado a deixar 
seu país por causa de guerras, perseguições e conflitos muitas vezes não tem a 
possibilidade de realizar análises prévias sobre as condições do país de destino, 
escolhendo qualquer local onde consiga chegar. Ainda assim, não deixa de ser 
admirável que a diversidade observada entre a população refugiada no Brasil 
reflita, de certa maneira, aspectos antropológicos relacionados à formação da 
sociedade brasileira.

Do ponto de vista legal e jurídico, o fundamento maior da proteção das pessoas 
refugiadas no Brasil é a Constituição de 1988, ainda vigente, que em seu artigo 5º 

4  Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/tablas/24507.pdf
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trata dos direitos decorrentes de tratados de direitos humanos celebrados pelo 
Brasil. 

Desde o estabelecimento da lei nacional sobre o tema, o país vem acolhendo 
pessoas refugiadas de diferentes partes do mundo. No final dos anos 90, o perfil 
desta população era predominantemente angolano, resultado dos conflitos 
vividos naquele país africano. Posteriormente, o Brasil passou a receber pessoas 
refugiadas da Colômbia, da República Democrática do Congo, da Síria e da 
Venezuela – apenas para ficar nos grupos mais significativos. 

Conectado à dinâmica global do deslocamento forçado, o país (com o apoio e o 
aconselhamento do ACNUR), tem atuado de forma permanente no fortalecimento 
da moldura jurídica e operacional que fornece as bases das respostas humanitárias 
às crises e emergências que envolvem pessoas refugiadas. Já em 2004, com sua 
lei consolidada, o Brasil teve um papel ativo nas celebrações dos 20 anos da 
Declaração de Cartagena, quando vários países da região elaboraram um plano 
de atuação para a década seguinte, conhecido como Plano de Ação do México.

Uma década depois, o país hospedou o evento Cartagena+30, um encontro 
ministerial de alto nível que reavaliou os compromissos adotados no México e 
estabeleceu, por meio da Declaração e do Plano de Ação do Brasil, novas metas 
para a década que terminará em 2024. 

Em âmbito global, o Brasil se tornou uma referência na resposta às vítimas do 
conflito na Síria (que já dura extensos dez anos), ao estabelecer um procedimento 
facilitado para a entrada em seu território de pessoas de qualquer nacionalidade 
afetadas por tal situação. Mais adiante, o país participou ativamente da construção 
da Declaração de Nova Iorque, que em 2016 estabeleceu um compromisso 
político de força e ressonância sem precedentes para preencher os vazios do 
sistema internacional de proteção e erguer uma verdadeira responsabilidade 
compartilhada em relação às pessoas refugiadas. 

Posteriormente, em 2018, o Brasil (tanto o governo como a sociedade civil) 
teve atuação de destaque na adoção do Pacto Global para os Refugiados – que 
representa a vontade política e a ambição da comunidade internacional para 
fortalecer a cooperação e a solidariedade com as pessoas refugiadas e os países 
de acolhida. 
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No marco do Pacto Global, o Brasil apresentou 11 compromissos feitos não apenas 
pelo governo federal5, mas também pela sociedade civil, academia, autoridades 
estaduais e municipais – entre outros interlocutores. Tais compromissos abrangem 
áreas distintas, como melhorias no sistema nacional de proteção de pessoas refugiadas, 
educação, meios de vida e outras soluções duradouras (como reassentamento).

Entre estes marcos regionais e globais, muita coisa aconteceu internamente. 
Com o apoio do ACNUR, foi estabelecida no país a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, 
com resultados consideráveis tanto na produção acadêmica (ensino e pesquisa), 
como no apoio à inserção e à manutenção de pessoas refugiadas nas instituições 
de ensino superior do Brasil. Atualmente, a iniciativa reúne 28 destas instituições 
distribuídas por 13 unidades federativas do país – são 16 universidades públicas 
federais, três universidades públicas estaduais e nove universidades privadas6. 

Também com a participação ativa (e discreta) do ACNUR, o país avançou em 
sua legislação e aprovou, em 2017, uma nova Lei de Migração (Lei 13.445/2017), 
baseada em direitos e que substituiu um dos entulhos reminiscentes dos anos 
1980: o Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/1980).

E, no contexto da crise política, social e econômica que tem afetado a Venezuela, 
o ACNUR tem contribuído para que o Brasil, mais uma vez, seja uma referência 
na assistência às pessoas refugiadas e migrantes em situação de vulnerabilidade. 
Por meio da Operação Acolhida – resposta governamental ao fluxo de refugiados 
e migrantes venezuelanos para o Brasil, lançada em 2018 – o ACNUR tem apoiado 
com recursos humanos e financeiros o monitoramento da fronteira entre os dois 
países, o registro e a documentação destas pessoas, o abrigamento emergencial 
dos mais vulneráveis e a integração local de quem decide permanecer no Brasil 
por meio da estratégia de interiorização, que hoje já beneficiou mais de 50 mil 
pessoas e abrange mais de 660 cidades espalhadas pelo vasto território nacional7.

5 Disponível em: https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html e https://
globalcompactrefugees.org/channel/pledges-contributions  
6  Mais informações estão no texto “Cátedra Sérgio Vieira de Mello: garantindo proteção e 
soluções a pessoas refugiadas no Brasil desde 2003”, nesta edição do Caderno.
7  Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/2021/04/20/interiorizacao-beneficia-
mais-de-50-mil-refugiados-e-migrantes-da-venezuela-no-brasil/
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A maior resposta a uma emergência humanitária  da história do Brasil, 
a Operação Acolhida tem se consolidado como um modelo global, não 
apenas pela abrangência da sua atuação e por sua visão holística (resposta 
emergencial, integração e desenvolvimento local), mas também por seguir 
padrões internacionais de proteção – na organização e gestão de abrigos 
temporários em Roraima, no acompanhamento de casos individuais que 
necessitam de atenção específica e na inclusão de aspectos essenciais da 
proteção humanitária, como a prevenção à violência de gênero, proteção 
de crianças, e assistência a populações específicas (como pessoas LGBTI+, 
pessoas idosas e populações indígenas). 

Seguindo o modelo tripartite da resposta às pessoas refugiadas no Brasil, a 
Operação integra governos, organismos internacionais e sociedade civil (ONGs, 
setor privado e academia) na busca de soluções duradouras para refugiados e 
migrantes da Venezuela. A estratégia de interiorização, um dos carros chefes da 
Operação, expande esta proteção para além do norte do país e envolve o poder 
público, a sociedade civil e o setor privado a nível municipal, compartilhando 
as responsabilidades de proteger quem precisa e ampliando o protagonismo de 
diferentes setores do país. 

Feita esta revisão sumária dos 35 anos do ACNUR no Brasil (no marco dos 70 
anos da organização), talvez seja o caso de rever meu ceticismo inicial e afirmar 
que, sim, há o que celebrar. As conquistas da proteção internacional de pessoas 
refugiadas no Brasil são frutos de um árduo trabalho coletivo, intersetorial e 
transversal, envolvendo não apenas a própria organização e o poder público, mas 
também a sociedade civil e o setor privado em suas diferentes dimensões. 

Como funcionário do ACNUR, me somo ao orgulho de meus e minhas colegas 
de trabalho e de todas as organizações parceiras em relação à nossa atuação 
conjunta (dentro e fora do âmbito das Nações Unidas) e ao privilégio de servir 
as pessoas refugiadas, apátridas e deslocadas dentro de seus próprios países por 
causa de guerras, conflitos e violações de direitos humanos.

Trabalhamos em prol de uma ação internacional coordenada e estimulamos 
uma vontade política que possa resolver novas e antigas (e mesmo permanentes) 
crises e conflitos. Sensibilizamos os líderes políticos a fazer o seu melhor na 
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promoção da paz e da estabilidade, únicos caminhos para acabar com o ciclo 
vicioso da violência, sofrimento e deslocamento forçado. 

O trabalho da Agência da ONU para Refugiados e de todas as organizações 
parceiras nunca foi tão urgente e complexo. Soluções por meio de retornos 
voluntários, integração e reassentamento estão muito aquém das necessidades, 
e está claro que apenas uma ação internacional decisiva e responsabilidade 
compartilhada poderão superar obstáculos que se apresentam como insuperáveis. 

A pandemia da COVID-19, por exemplo, tem causado uma série de crises 
que afetam as pessoas mais vulneráveis do mundo, pois não se trata apenas 
de uma emergência sanitária. É uma crise de saúde, uma crise de proteção de 
refugiados, e uma crise socioeconômica, que estão causando danos e dificuldades 
sem precedentes a quem foi forçado a abandonar suas casas por causa de guerras 
e conflitos.

Devido à perda de meios de subsistência, pobreza crescente, miséria e ajuda 
insuficiente, muitas pessoas refugiadas - que já estão vulneráveis em virtude de 
suas experiências, deslocamento e status migratório - enfrentam danos e perigos 
iminentes. Tensões familiares e dentro das comunidades, bem como a xenofobia 
derivada da escassez de recursos e de meios de subsistência, também estão 
aumentando. Diante de adversidades intransponíveis, algumas pessoas refugiadas 
chegam até a voltar para casa prematuramente, expondo-se novamente a situações 
de conflito e perigo.

A COVID-19 deixou claro que a inclusão de todas as pessoas, inclusive as 
pessoas refugiadas, é a chave para conter a propagação do vírus. Não é do interesse 
de nenhuma comunidade, sociedade, país ou do mundo que pessoas (refugiadas 
ou não) sejam abandonadas, marginalizadas, expostas e desprotegidas. Desde 
respostas de saúde (como testagem, tratamentos e vacinas), a redes de seguridade 
social, pessoas refugiadas e migrantes devem ser incluídas em todas as ações 
nacionais de enfrentamento à pandemia, em condição de igualdade com os 
cidadãos destes países. 

Este é um grande aprendizado dos tempos atuais, que certamente guiará 
o trabalho do ACNUR e seus parceiros no Brasil e no mundo pelos próximos 
anos. Aos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus, somam-se os 
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deslocamentos derivados de eventos climáticos extremos cada vez mais fortes 
e constantes, o crescimento da pobreza extrema no mundo, a necessidade de 
assegurar educação, saúde e moradia decentes para quem foi obrigado a deixar 
seu local de origem, bem como a importância de assegurar uma nacionalidade 
para quem não tem um país para chamar de seu. Igualmente desafiador é garantir 
que estas conquistas não apenas beneficiem as pessoas sob o mandato do ACNUR, 
mas inclusive as comunidades que as acolhem. 

Os dois Prêmios Nobel recebidos pelo ACNUR (em 1954 e em 1981) por seu 
trabalho humanitário também servem de inspiração para as novas gerações de 
funcionários e funcionárias. Somos parte do esforço global para criar um mundo 
mais justo e sustentável. Trabalhamos com outras agências da ONU, instituições 
financeiras no campo do desenvolvimento, países, organizações da sociedade 
civil, setor privado e outros. Estamos comprometidos com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Estas ações devem incluir pessoas 
refugiadas – a maioria delas sendo mulheres e crianças. No momento em que a 
ONU completa 75 anos e o ACNUR, 70, ninguém pode ser deixado para trás.

A comunidade internacional esperava que o ACNUR encerrasse suas atividades 
logo após sua criação (na verdade, sua própria existência esteve sujeita a uma 
revisão regular por parte da Assembleia Geral da ONU até 2003). A realidade tem 
sido bem diferente, e hoje nosso trabalho e de nossos parceiros é mais necessário 
do que nunca. Estamos determinados a seguir trabalhando. 
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“O caso dos refugiados LGBTI auxilia-nos a compreender as dinâmicas (...) que promovem o deslocamento 
forçado e a migração em busca de proteção internacional como um movimento em busca da garantia e do 
desenvolvimento do direito à vida”. 
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O reconhecimento da condição de refugiado 
como garantia do direito à vida: ampliação 
de definições, refugiados LGBTI e o direito 
ao projeto de vida

Marianna Borges Soares1

O mais recente relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR) revela que, ao final de 2020, havia 82,4 milhões de pessoas 
deslocadas forçadamente no mundo em virtude de perseguição, conflitos, 
violência, violações de direitos humanos ou eventos que perturbaram seriamente a 
ordem pública (ACNUR, 2021, p. 2). Esse número é considerado sem precedentes 
pelo ACNUR, correspondendo a aproximadamente 1% da população global. 

1  Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade 
Federal Fluminense. Atua como advogada no Setor de Proteção do Instituto Migrações e Direitos 
Humanos (IMDH).
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Segundo o relatório, a maior parte das pessoas que se deslocam forçadamente 
são oriundas de apenas cinco países, sendo a Venezuela o único país da América 
Latina a integrar essa lista (ACNUR, 2021, p. 3). A Plataforma de Coordenação 
para Refugiados e Migrantes da Venezuela “R4V” (2020), administrada e 
liderada conjuntamente pelo ACNUR e pela Organização Internacional para 
as Migrações (OIM), estima que quase cinco milhões e quinhentas mil pessoas 
tenham deixado a Venezuela em busca de melhores condições de vida até 
outubro de 2020.  

O movimento migratório de cidadãos e cidadãs venezuelanos/as se espalhou 
por diversos países latino-americanos, inclusive o Brasil, que é o sexto país 
que mais recebeu essa população, e o terceiro que mais recebeu solicitações de 
refúgio de nacionais desse país (Plataforma “R4V”, 2020). Inaugurou-se assim um 
esforço brasileiro no acolhimento desses migrantes, representado, entre outros, 
por iniciativas da sociedade civil de atuação local na fronteira e nas demais 
regiões, bem como do Estado brasileiro, através de inciativas como a Operação 
Acolhida, que tem como um dos pilares a interiorização de migrantes e refugiados 
venezuelanos de Roraima para outros estados brasileiros, com projetos voltados à 
inserção socioeconômica dessa população. 

Diversos são os motivos que contribuem ativamente para o aumento dos 
movimentos migratórios no mundo. De fato, historicamente o deslocamento 
sempre esteve presente na existência humana, sendo muitas vezes necessário 
em virtude da insuficiência de recursos para a sobrevivência e da própria 
conservação da humanidade. Desta maneira, a migração, assim como a busca 
por um lugar seguro e com potencial de produção, se torna cada vez mais 
recorrente (VENTURINI; MAZZARDO, 2017, p. 5). Em outras palavras, 
é possível compreender a busca por melhores condições de vida em virtude 
do aprofundamento de desigualdades sociais entre grupos distintos em uma 
sociedade como uma das razões para a migração.

Essas desigualdades podem ser verificadas através de diversas manifestações 
na vida material, desde a dificuldade no acesso à alimentação adequada, saúde, 
educação, emprego, entre outros, como também na presença de conflitos armados 
ou outros tipos de restrições e violações a direitos humanos. Essas diferentes 
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situações que podem provocar o deslocamento forçado são geralmente traduzidas 
em categorias normativas distintas de migrantes por órgãos internacionais 
preocupados com a questão da migração.

A migração forçada representa o movimento de deslocamento exercido pela 
pessoa, motivado por um elemento de coação que contém ameaças à vida ou 
à sobrevivência, sejam elas provocadas por causas naturais ou humanas (OIM, 
2009, p. 41). Tal dimensão também compreende a noção de refúgio, em que há o 
fundado temor de perseguição ou conjuntura de risco no país de origem, em caso de 
grave e generalizada violação de direitos humanos (VENTURINI; MAZZARDO, 
2017, p. 6). Já a migração voluntária ou espontânea é em geral compreendida 
como aquela em que o indivíduo migra por motivações econômicas ou pessoais, 
ligadas, em teoria, a um exercício de escolha em deixar o país de origem, onde 
não haveria uma ameaça direta de perseguição ou morte (ACNUR, 2015). No 
entanto, na prática, os limites entre o que consistiria em uma ameaça direta à vida 
ou à sobrevivência de determinados grupos populacionais são muito tênues, não 
sendo nítida a distinção entre essas categorias.

A restrita definição de refúgio

Essas categorias normativas são frutos de empenhos coletivos no âmbito 
internacional, em um esforço de diferenciar as motivações para o movimento 
migratório. Nesse sentido, percebe-se a partir da estrita definição de refúgio 
positivada pela Convenção das Nações Unidas Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados de 1951, que aquelas pessoas que decidem migrar em busca de 
melhores oportunidades de acesso à educação, ao trabalho, à saúde, em outras 
palavras, melhores condições de vida, não estão abarcadas necessariamente por 
esse instituto de proteção internacional. Dessa forma, é traçada uma dicotomia 
jurídica entre os migrantes econômicos e os refugiados.

Ocorre que, na prática, diante das condições materiais existentes na vida, 
distinguir objetivamente as razões para a decisão que motivou a saída de uma pessoa 
de seus país de origem torna-se uma tarefa extremamente complicada, quando não 
impossível de ser realizada com precisão. Essa simples dicotomia não é suficiente 
para abarcar as múltiplas dimensões da migração haitiana para a América do Sul, por 
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exemplo, que é permeada por uma série de fatores geopolíticos, socioeconômicos e 
ecológicos distintos (AUDEBERT, 2017, pp. 62-64). 

A Convenção de 1951 apresenta a definição de pessoa refugiada e estabelece 
os direitos dessa população, bem como os deveres dos Estados-membros. A 
comunidade internacional, aqui compreendida como os Estados e organizações 
internacionais preocupados com os deslocamentos forçados, emitia um discurso 
de maior proteção às pessoas em situação de migração forçada (SARTORETTO, 
2018, p. 74). Contudo, observando o contexto de debates e discussões realizados 
no âmbito dos trabalhos preparatórios para a construção desse instrumento 
jurídico, verifica-se que ressoava, nas entrelinhas, a intenção dos Estados baseada 
na vontade de limitar e escolher, através de uma definição estrita, quem poderia 
ou não se estabelecer dentro das fronteiras de seus territórios (idem).

A materialidade desse intuito pôde ser observada na prevalência da definição 
que “consagrava apenas refugiados europeus, oriundos de incidentes anteriores 
a 1951, bem como aqueles que se enquadravam nas limitadas categorias de raça, 
nacionalidade, religião, grupo social e opinião política” (SARTORETTO, 2018, p. 
80). No ano de 1967, no entanto, foi adotado o Protocolo de Nova York, como ficou 
conhecido, que removeu as limitações geográfica e temporal da definição de pessoa 
refugiada, expandindo, deste modo, o alcance da aplicabilidade da Convenção.

Desta forma, a definição clássica de refugiado, introduzida pela Convenção de 
1951 em seu artigo 1 (A) (2), e internalizada pelo Brasil através da Lei n. 9.474 de 
1997, é a seguinte:

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; [...] (ONU, 1951).
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Assim, é possível afirmar que os elementos centrais para a definição 
da categoria de refugiado englobam a existência de um fundado temor de 
perseguição; sendo os motivos que ensejam tal perseguição a raça, a religião, a 
nacionalidade, o pertencimento a um grupo social ou a opinião política; a falta 
de proteção do Estado de origem; e, por fim, ter sido cruzada uma fronteira 
internacional. É importante ressaltar ainda que as pessoas apátridas, aquelas que 
não são reconhecidas como nacionais por nenhum Estado, estão também sujeitas 
à proteção da Convenção de 1951. 

Diante da restrição da definição do que se entende por pessoa em situação de 
refúgio, para além das limitações geográfica e temporal que marcaram a primeira 
década de vigência da Convenção, os continentes africano e latino-americano 
mobilizaram-se para expandir o escopo da definição de refugiado em suas 
próprias regiões.

A Organização de Unidade Africana (OUA) foi o primeiro bloco regional 
que se mobilizou para elaborar um documento internacional que englobasse as 
necessidades e o contexto político que o continente atravessava na década de 1960, 
marcada por conflitos de descolonização e luta pela independência dos países 
que estavam sob ocupação de nações europeias. A preocupação do continente 
era elaborar uma definição de pessoa refugiada que englobasse aquelas pessoas 
que fugiam de conflitos armados e/ou de distúrbios internos durante os processos 
de descolonização, o que não era observado pela Convenção de 1951, tampouco 
reconhecido pelos Estados europeus (SARTORETTO, 2018, p. 121).

Nesse sentido, a Convenção da Organização de Unidade Africana que rege os 
Aspectos Específicos dos Problemas dos Refugiados em África, de 1969, ampliou o 
escopo da definição de refugiado para estabelecer, além do previsto na Convenção 
de 1951, que:

Art. 1º [...]

2 - O termo refugiado aplica-se também a qualquer pessoa que, devido a uma 
agressão, ocupação externa, dominação estrangeira ou a acontecimentos 
que perturbem gravemente a ordem pública numa parte ou na totalidade 
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do seu país de origem ou do país de que tem nacionalidade, seja obrigada 
a deixar o lugar da residência habitual para procurar refúgio noutro lugar 
fora do seu país de origem ou de nacionalidade (OUA, 1969).

Essa definição inovou no sentido de utilizar um critério puramente objetivo no 
que se refere à perseguição: o foco nas condições do país de origem. Reconhece-se 
a ocupação externa e dominação estrangeira, ou seja, a dominação colonial que 
assolou o continente, como responsável pela produção de deslocamentos forçados 
e milhares de pessoas refugiadas (SARTORETTO, 2018, p. 125). A perseguição, 
portanto, deixa de ter um caráter individual e adquire essa dimensão mais objetiva, 
relacionada ao contexto político do país.

 Também um esforço regional foi realizado na América Latina, com vistas 
à ampliação da proteção das pessoas refugiadas. Diversos países da América 
Latina assinaram, em 1984, a Declaração de Cartagena, elaborada no contexto 
do “Colóquio sobre Proteção Internacional dos Refugiados na América Central, 
México e Panamá: Problemas Jurídicos e Humanitários”, cuja terceira conclusão 
é a seguinte: 

[...] Deste modo, a definição ou o conceito de refugiado recomendável para 
sua utilização na região é o que, além de conter os elementos da Convenção 
de 1951 e do Protocolo de 1967, considere também como refugiados as 
pessoas que tenham fugido dos seus países porque a 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 
(DECLARAÇÃO DE CARTAGENA, 1985). 

Desta forma, a lei brasileira adotou, em parte, a recomendação da Declaração 
de Cartagena, num esforço de ampliar a definição da Convenção de 1951, ao 
prever, no Art. 1º, III da lei brasileira de refúgio, já mencionada acima, que:

Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:

[...]
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III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado 
a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país (Lei 
9.474/97).

Vale a pena ressaltar que no Brasil, o conceito de “grave e generalizada violação 
de direitos humanos” (GGVDH) depende de um ato formal do Estado que declare 
a situação de GGVDH em determinado país, para que possa configurar base para 
o reconhecimento de uma pessoa refugiada sob esse dispositivo. Atualmente, 
Síria, Venezuela, Afeganistão e as regiões do centro e norte do Iraque foram 
reconhecidos formalmente pelo Brasil como países que se encontram sob estado 
de grave e generalizada violação de direitos humanos. Tal critério torna o processo 
de elegibilidade para reconhecimento da condição de refugiado mais objetivo, 
tirando o caráter de subjetividade do relato individual de perseguição e focando 
nas condições do país de origem. Diante da situação generalizada, entende-se que 
todos os nacionais que vivem neste território estão enfrentando o contexto de 
violação de direitos coletivamente2.

É possível afirmar que esses esforços de ampliar a definição de refúgio 
através de instrumentos regionais, assim como a iniciativa do Comitê Nacional 
para Refugiados (CONARE) em simplificar o processo de elegibilidade para os 
casos de países que se encontram em situação de grave e generalizada violação 
de direitos humanos, buscam efetivar o direito à vida das pessoas refugiadas. As 
pessoas deslocadas forçadamente, seja por perseguição relacionada às categorias 
da definição clássica de refúgio, seja por conflitos armados, ou por não contarem 
com acesso às necessidades mais básicas no seu país em virtude de uma situação 

2  Vale mencionar que no Brasil, o CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, com 
intuito de facilitar e otimizar o processo de elegibilidade e diminuir o acúmulo de solicitações de 
refúgio por nacionais venezuelanos, que somam mais 100.000 (Plataforma R4V, 2020), adotou o 
reconhecimento da condição de refugiado prima facie para nacionais venezuelanos, dispensando a 
realização da entrevista no processo de elegibilidade, prezando pelo reconhecimento das condições 
objetivas de falta de acesso à educação, alimentação, saúde, segurança no país, tendo reconhecido 
21.432 venezuelanos que se estabeleceram no Brasil em 2019 (MJSP, 2019, sem página) e em 31 de 
janeiro de 2020, em nova ação, mais 17 mil refugiados venezuelanos (MJSP, 2020, sem página), sob 
o dispositivo de grave e generalizada violação de direitos humanos. Até dezembro de 2020, quase 
50.000 venezuelanos foram reconhecidos como refugiados pelo governo brasileiro (Plataforma R4V, 
Refugiados venezolanos reconocidos, 2020).   
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que interfere na dinâmica sociopolítica e econômica daquele Estado, estão sendo 
privadas do exercício de seus direitos fundamentais e precisam da proteção de um 
Estado de acolhida para o exercício desses direitos. 

Em que pese a pessoa deslocada forçadamente seja reconhecida como 
refugiada de fato pela Convenção de 1951, é no território de um Estado-membro 
que essa pessoa poderá exercer seus direitos fundamentais, e, assim, desenvolver 
a sua vida de forma digna. Para isso, é preciso que o Estado de acolhida reconheça 
ao indivíduo a condição de refugiado de direito, através de um processo de 
elegibilidade interno. O reconhecimento da condição de refugiado é, por essência, 
um ato declaratório, que reconhece juridicamente uma condição já existente de 
fato. Nesse sentido, é urgente a defesa pela ampliação do conceito de refúgio, nos 
termos das declarações regionais, para que os Estados-membros reconheçam 
formalmente milhares de pessoas nesta condição, de forma a possibilitar o 
acesso aos direitos fundamentais nos países de acolhida para o exercício e o 
desenvolvimento da vida digna. 

Há exemplos de iniciativas de países para continuar a ampliação da definição 
de pessoa refugiada e, por conseguinte, ampliar os esforços de proteção 
internacional. A lei de migração de Honduras, de 2004, em seu art. 42, 3, incluiu 
como base para o reconhecimento da condição de refugiado a situação de pessoas 
que tenham fugido do seu país porque sua vida, segurança ou liberdade tenham 
sido ameaçadas em virtude de perseguição mediante violência sexual e outras 
formas de perseguição de gênero baseadas em violações de direitos humanos 
consagrados em instrumentos internacionais3.

De forma geral, a pessoa refugiada pode ser apátrida ou não, mas ainda que 
nacional de um Estado, encontra grande dificuldade para o exercício de sua 
cidadania, uma vez que não pode contar com a proteção do seu próprio país, 
tampouco pode exercer seus direitos fundamentais (CUNHA; ALMEIDA, 2008, 
p. 426). Por isso, entende-se que o reconhecimento da pessoa como refugiada 

3  Decreto n° 208-2003 - Ley de Migración y Extranjería Honduras. 2004. Disponível em: 
https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/hn_0289.pdf. Acesso em: 
14/11/2020.
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pelos Estados de acolhida é um direito humano, o qual toda pessoa pode pleitear 
e o Estado tem o dever de fornecer, de acordo com a legislação nacional e com os 
tratados internacionais sobre o assunto (CUNHA; ALMEIDA, 2008, p. 427).

O caso dos refugiados LGBTI

Crescentes são também os casos de deslocamento forçado por pessoas LGBTI 
através do globo. Oficialmente, desde 2002, agências internacionais têm afirmado 
a possibilidade do reconhecimento do status de refugiado a solicitantes com base 
na orientação sexual e identidade de gênero, dando espaço para a emergência da 
categoria “refugiados LGBTI”, compreendendo pessoas lésbicas, gays, bissexuais, 
transgêneros e intersexo (FRANÇA, 2017, p. 2). No escopo da proteção internacional 
e das categorias elencadas na Convenção de 1951, os “refugiados LGBTI” são 
reconhecidos com base na categoria de pertencimento a grupo social, visto que esse 
grupo tem “sistematicamente seus direitos violados e os solicitantes de refúgio se 
enquadram como vítimas potenciais dessas violações” (FRANÇA, 2017, p. 11).

 As formas de perseguição em razão de orientação sexual e identidade de 
gênero4 são inúmeras, podendo variar desde legislações proibindo a relação sexual 
consensual entre pessoas do mesmo sexo e suas penalidades, a discriminação e 
perseguição estatal (NASCIMENTO, 2018, p. 74). Atualmente setenta países do 
mundo ainda criminalizam relações sexuais consensuais entre pessoas do mesmo 
sexo, sendo certo que nos países onde não existe essa criminalização, não se pode 
presumir que exista um ambiente de vida mais seguro para pessoas com diferentes 
orientações sexuais ou identidades de gênero (ILGA, 2019, p. 179). 

É importante relembrar que a Convenção de 1951 não define o que é 
considerado perseguição, apenas limita-se a afirmar que pessoa refugiada é aquela 
com fundado temor de perseguição em razão de um dos critérios clássicos. De 
fato, não há nenhum instrumento de direito internacional que defina o conteúdo 
do que pode ser compreendido como perseguição. No entanto, o art. 33 da 

4  Sobretudo no âmbito internacional, a orientação sexual e identidade de gênero são 
comumente referidas pelo acrônimo SOGI: “sexual orientation and gender identity” ou SOGIESC, 
“sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics”, como trazido pelo 
princípio 33 dos Princípios de Yogyakarta +10. 



38

Caderno de Debates – Outubro 2021

Convenção traz positivado o princípio do non-refoulement, que determina a 
proibição da devolução do solicitante de refúgio para um território em que corra 
risco de morte ou, ainda, para um território do qual se sabe que serão enviados a 
um terceiro território no qual possam ter sua integridade física ou vida ameaçadas 
(JUBILUT, 2007, p. 86). 

A partir desse consagrado princípio do Direito Internacional dos Refugiados, 
sugere-se a compreensão da perseguição fundamentalmente como uma ameaça à 
vida.  Para o Alto Comissariado de Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas, a proibição à devolução se aplica a todas as pessoas, independentemente 
de sua nacionalidade, condição de apatridia ou status migratório, e se aplica onde 
um Estado exerce jurisdição ou controle efetivo, mesmo quando fora do seu 
território (OHCHR, 2014). 

Segundo o manual de procedimentos e critérios para a determinação da 
condição de refugiado do ACNUR, 

[n]ão existe uma definição universalmente aceita de “perseguição” e as 
diversas tentativas de se formular essa definição obtiveram pouco sucesso. 
Do Artigo 33 da Convenção de 1951 pode-se inferir que a ameaça à vida ou 
à liberdade em virtude da raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas 
ou pertencimento a um grupo social específico é sempre caracterizada como 
perseguição. Outras violações graves aos direitos humanos – pelas mesmas 
razões – também poderiam caracterizar perseguição (ACNUR, 2011, p. 14).

Como nos lembra Daniel Nascimento, é preciso compreender a perseguição 
sob o manto da proteção internacional, ou seja, sendo a perseguição efetuada 
por agentes estatais ou particulares. Ela não deve ser entendida somente sob a 
presença de um encarceramento longo ou de lesões corporais graves, uma vez que 
“basta o temor da perseguição para que se inclua o solicitante como pertencente 
a um grupo social perseguido e, assim, enquadrar-se a solicitação como válida” 
(NASCIMENTO, 2018, p. 80). 

O autor alega, ainda, que em algumas jurisdições, as autoridades competentes 
para a tomada de decisões relativas ao reconhecimento da condição de refugiado 
tentam diferenciar discriminação e perseguição. O autor cita um caso ocorrido 
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no Canadá em 2008, em que a Refugee Protection Division rejeitou a solicitação 
de um homem homossexual nacional de São Vicente e Granadinas, por 
entender que os diversos incidentes que o solicitante enfrentou consistiam em 
situações discriminatórias sofridas e não individualmente ou cumulativamente 
persecutórias. A autoridade não levou em conta as ameaças de morte contra o 
solicitante, pois não haviam sido “efetivadas”, ainda que em uma das situações o 
solicitante houvesse sido apedrejado e somente conseguira sobreviver pois havia 
conseguido fugir. 

Em 2008, o caso foi submetido a revisão judicial, que anulou a decisão da 
Refugee Protection Division e entendeu que o efeito cumulativo dos incidentes 
culminou em uma situação de perseguição quando as ameaças de morte, que 
detinham algum grau de realidade, foram feitas (Muckette v. Minister of Citizenship 
and Immigration,  2008). Nessa esteira, é importante pontuar que o Comitê de 
Direitos Humanos da ONU e a Comissão Interamericana para Direitos Humanos 
já concluíram que a inércia do Estado frente a ameaças de morte realizadas contra 
um indivíduo constitui uma violação do direito à vida (ACNUR, 2012, p. 13).

O esforço de diferenciar discriminação e perseguição pode acabar dificultando 
o que pode ser entendido como perseguição e conduzir a interpretações de casos 
concretos que coloquem a integridade física e psíquica dos solicitantes de refúgio 
em risco, e, assim, pôr em xeque a proteção ao direito à vida dos mesmos. É válido 
lembrar que o ACNUR publicou a Diretriz sobre Proteção Internacional nº 9 
relativa a Solicitações de Refúgio baseadas na Orientação Sexual e/ou Identidade 
de Gênero, onde explica que 

a perseguição pretérita não é um pré-requisito para o reconhecimento da 
condição de refugiado e, de fato, o fundado temor de perseguição deve ser 
baseado na avaliação da situação que o solicitante teria que enfrentar caso 
fosse devolvido ao seu país de origem (ACNUR, 2012, §18).

O olhar da avaliação, nesse caso, deve ser hipotético, sobre o que ocorreria caso 
o solicitante fosse devolvido ao país de origem. Nos casos em que o Estado é omisso 
ao ser chamado a investigar alguma suspeita de violação de direitos de pessoas 
LGBTI, se negando a tal investigação e eventual punição dos perpetradores, tal 
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conduta configura perseguição (NASCIMENTO, 2018, p. 75). De fato, é possível 
afirmar que não só a perseguição, mas também a discriminação constitui uma 
ameaça ao direito à vida:

Lafuente (2014) destaca que um dos principais debates na temática 
de refúgio LGBTI é se os atos de discriminação graves que podem afetar 
direitos sociais básicos como o acesso à assistência sanitária, o emprego 
ou a moradia, por motivos de homofobia, bifobia ou transfobia, podem 
constituir em si mesmos um objeto de perseguição tão grave capaz de ensejar 
a proteção internacional. Ele refere que, conforme a norma comunitária, os 
Estados membros devem conceder a proteção internacional também quando 
se tratar de discriminação, sempre que o grau de discriminação que sofrem 
seus direitos fundamentais sejam tais que esses poderiam se equiparar 
à violação ao direito à vida ou à promoção da tortura ou tratamento 
desumano ou degradante, fato esse conhecido como morte civil [...]. Assim, 
o termo criado por Lafuente (2014), chamado de teoria da morte civil, 
no contexto de refúgio LGBTI, representa a falta de reconhecimento 
dos direitos civis, políticos, sociais e econômicos, o que pode levar a 
uma impossibilidade de desenvolvimento do direito à vida. Portanto, 
a falta de reconhecimento desses direitos também poderia, conforme o 
autor, constituir perseguição. Fica claro que é impossível, e talvez nem fosse 
desejável, estabelecer um padrão do que seria considerado perseguição. No 
entanto, é possível estabelecer que certos incidentes constituem perseguição. 
(NASCIMENTO, 2018, p. 80) [grifos acrescentados].

O caso dos refugiados LGBTI auxilia-nos a compreender as dinâmicas de 
discriminação e consequentemente de perseguição que promovem o deslocamento 
forçado e a migração em busca de proteção internacional como um movimento 
em busca da garantia e do desenvolvimento do direito à vida. 

O direito ao projeto de vida

Uma dimensão do direito à vida que pode ser interpretada como expressão dos 
direitos das pessoas que migram é representada pelo conceito de direito ao projeto 
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de vida. Tal conceito surge na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos em 1998, no caso Loayza Tamayo v. Peru, em que se reconheceu a existência 
de um direito de todo ser humano a criar e a desenvolver um projeto de vida.

O conceito surge em um contexto de dever de reparação de um Estado que 
“priva gravemente o indivíduo da liberdade de traçar as metas pessoais que 
pretende alcançar, impedindo-o de desenvolver plenamente a sua personalidade e 
destruindo suas oportunidades de perseguir os seus objetivos de vida” (HACHEM; 
BONAT, 2017, p. 78). 

De fato, interessa verificar o conteúdo do direito ao projeto de vida estabelecido 
pela Corte. No caso Loayza-Tamayo v. Peru, o requerente havia sofrido uma 
detenção arbitrária pelo Estado e foi decido pela Corte que:

 

[...] o chamado “projeto de vida”, lida com a autorrealização completa da 
pessoa em questão e leva em conta seu chamado na vida, suas circunstâncias 
particulares, suas potencialidades, e suas ambições, permitindo que ela 
estabeleça, de maneira razoável, objetivos específicos, e atinja esses objetivos. 
[...] O conceito de “projeto de vida” é semelhante ao conceito de realização 
pessoal, que, por sua vez, se baseia nas opções que um indivíduo pode ter 
para levar sua vida e alcançar a meta que ele estabelece para si mesmo. A 
rigor, essas opções são a manifestação e garantia da liberdade. Um indivíduo 
dificilmente pode ser descrito como verdadeiramente livre se ele não tem 
opções para dar continuidade à sua vida e levá-la a sua natural conclusão. 
Essas opções, por si só, têm um importante valor existencial. Portanto, sua 
eliminação ou restrição compromete objetivamente a liberdade e constitui 
a perda de um bem valioso, uma perda que este Tribunal não pode 
desconsiderar5 (OEA, 1998, §§147 e 148).

No entendimento da Corte, o conceito de projeto de vida compreende uma das 
dimensões do direito à vida. A pessoa que sofre dano ao seu projeto de vida depara-
se com a alteração de sua própria vida e anseios futuros em virtude de fatores alheios 

5  Tradução livre
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à sua vontade, impostos de forma injusta e arbitrária, em decorrência de violação de 
normas de direitos humanos (PASCUAL, 2007, p. 52). No julgado Mendoza et al. v. 
Argentina, de 14 de maio de 2013, a Corte Interamericana sustentou que:

O Tribunal considera, como em outros casos, que o projeto de vida se refere 
à integral autorrealização da pessoa em questão, levando em consideração 
sua vocação, habilidades, circunstâncias, potenciais e aspirações que lhes 
permitam estabelecer certas expectativas razoáveis e atingi-las. Também 
é expresso nas expectativas de desenvolvimento pessoal, profissional 
e familiar possíveis em condições normais. O Tribunal indicou que 
“dano ao projeto de vida” envolve a perda ou comprometimento grave 
de oportunidades de desenvolvimento pessoal, de maneira irreparável 
ou muito difícil de reparar. Este dano é derivado das restrições sofridas 
por uma pessoa em relação a desfrute de seu ambiente pessoal, familiar 
ou social devido a graves ferimentos causados   a eles de natureza física, 
mental, psicológica ou emocional. A reparação integral do dano ao 
“projeto de vida” geralmente exige medidas de reparação que vão além 
da mera compensação pecuniária, devendo ser compostas por medidas de 
reabilitação, satisfação e uma garantia de não repetição. Em alguns casos 
recentes, o Tribunal avaliou este tipo de dano e providenciou reparação 
para tais danos6 (OEA, 2013, § 314).

Tendo em vista que o dano ao projeto de vida ameaça aquilo que há de mais 
íntimo na vida de uma pessoa, causando um prejuízo não só material, mas que 
fere a dimensão do “sentido espiritual” da vida de alguém (OEA, 1998, voto 
conjunto dos Juízes Cançado Trindade e Burelli, §16), pode-se afirmar que a 
busca pelo refúgio se dá em virtude da impossibilidade do desenvolvimento do 
projeto de vida daquelas pessoas que se deslocam forçadamente no seu país de 
origem, impossibilitas para fazê-lo por violações de seus direitos fundamentais.

Nesse sentido, pode-se compreender o reconhecimento da condição de 
refugiado como uma forma de garantir que a pessoa refugiada crie condições 

6  Tradução livre
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para desenvolver seu projeto de vida no Estado de acolhida, para si e sua família. 
Ainda que esse reconhecimento não constitua uma reparação às violações de 
direitos sofridas, ele possibilita a proteção pelo Estado acolhedor, que tem o dever 
de garantir novas oportunidades para o desenvolvimento pessoal, profissional, 
educacional e familiar dessas pessoas.

Conclusões

Buscou-se trazer à tona algumas nuances das situações de violação de direitos 
humanos enfrentadas pelas pessoas que se deslocam forçadamente, que podem 
buscar proteção internacional de um Estado diferente daquele de origem, através 
das solicitações de reconhecimento da condição de refugiado. Sejam essas 
situações aquelas previstas na definição clássica de refúgio, sejam elas previstas por 
instrumentos regionais que a expandiram, verifica-se que, em última instância, o 
direito à vida está sendo ameaçado.

Dessa forma, o movimento migratório em busca do instituto da proteção 
internacional do refúgio simboliza a exteriorização da busca pelo direito de 
conduzir o projeto de vida das pessoas que enfrentam situações de violação de 
direitos humanos. Defende-se, aqui, que essas violações não estão previstas de 
forma estanque em documentos internacionais ou regionais, e que devem ser 
continuamente rediscutidas e ampliadas, de forma a garantir, cada vez mais, a 
expansão da proteção das pessoas que se deslocam forçadamente, em busca da 
realização do seu projeto de vida. Em outras palavras, deve-se garantir a proteção 
das pessoas que migram em busca de garantir o seu direito a uma vida digna e plena.

Por fim, cabe lembrar que nenhum ser humano é ilegal, não existe qualquer 
definição jurídica ou normativa nesse sentido, e todos têm o direito de migrar. 
Os Estados de acolhida devem ser capazes de garantir condições mínimas para o 
desenvolvimento do direito à vida de forma digna de pessoas migrantes e refugiadas 
habitantes do seu território, e trabalhar para a ampliação e atualização constantes 
da definição de refugiado, garantindo, assim, mais amplo reconhecimento jurídico 
e proteção dessa população.
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“A Operação Acolhida (...) deve ser um princípio, a partir do qual (...) [se] estabeleçam os parâmetros para que o 
Brasil progrida em suas ações na área das migrações e do refúgio, independente do contexto político vivido”.
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Operação Acolhida: avanços e desafios

João Carlos Jarochinski Silva1 

Élysson Bruno Fontenele de Albuquerque2

Introdução

A Operação Acolhida, principal responsável pelas diversas ações desenvolvidas 
na recepção, acolhimento e interiorização de venezuelanos dentro do território 
brasileiro, foi instituída no primeiro semestre de 2018 para atuar frente ao 

1  Professor Adjunto na Universidade Federal de Roraima (UFRR) do curso de Relações 
Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Fronteiras (PPGSOF); Diretor 
do Centro de Ciências Humanas (CCH) desta mesma Universidade. Pós-doutor pelo Núcleo de 
Estudos de População “Elza Berquó” (NEPO/Unicamp); Doutor em Ciências Sociais pela PUC/
SP. Entre 2019 e 2020 foi Research Fellow junto ao Center of Latin American and Latino Studies 
(CLALS) da American University/EUA.
2  Mestre em Sociedade e Fronteiras pela Universidade Federal de Roraima (UFRR). 
Bacharel em Relações Internacionais pela mesma Universidade. Auxiliar de Projeto na Organização 
Internacional para Migrações (OIM) na recepção de migrantes e refugiados em Roraima.
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movimento migratório de venezuelanos para e pelo Brasil, quinto país do mundo 
que mais recebe migrantes desta nacionalidade3 (R4V, 2020). A abrangência da 
ação dá-se por todo o território brasileiro, mas com atividades, principalmente 
as de acolhimento, concentradas no estado do Amazonas e no estado fronteiriço 
de Roraima, principal localidade de ingresso no país de pessoas advindas da 
Venezuela.4 

A Operação é fruto de uma perspectiva que vislumbra nessa mobilidade um 
evento emergencial, devido ao quadro de vulnerabilidade apresentado pelos 
migrantes5 e refugiados venezuelanos que, desde 2015, em números expressivos, 
têm o Brasil como destino ou como espaço de trânsito.

Portanto, este artigo propõe-se a discutir sobre o direcionamento do Governo 
Brasileiro quanto ao desenvolvimento da resposta humanitária no estado de 
Roraima e a aplicação de estratégias diante do movimento migratório venezuelano. 
Para tanto, abordará historicamente o surgimento da Operação, analisará as 
decisões governamentais que estabeleceram o desenvolvimento de uma Força-
Tarefa Logística Humanitária (FT Log Hum), implementadora da Operação 
Acolhida, e o diálogo com as agências da Organização das Nações Unidas (ONU) 
nas políticas de recepção e acolhimento. Além disso, também serão abordados 
alguns aspectos relativos à interiorização da população venezuelana, os quais 
também impactam na dinâmica das ações realizadas para esse público em 
Roraima e no Amazonas. 

A partir desse quadro mais amplo, realizado por meio da revisão de documentos 
institucionais e das percepções de quem está presenciando ou atuando dentro da 
Operação, serão feitas análises no sentido de pensar avanços e desafios frente ao 
quadro da Operação em uma abordagem qualitativa sobre a estratégia de resposta 
humanitária. 

3  Os quatro primeiros são: Colômbia, Peru, Chile e Equador.
4  A Operação Acolhida começou a operar no estado do Amazonas depois de estar instalada 
em Roraima.
5  O uso do termo migrantes durante o texto traz o pressuposto de que são internacionais.
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A Atuação das Entidades Governamentais Brasileiras antes da 
Operação Acolhida 

A partir de 2015, a mobilidade fronteiriça nos limites entre Venezuela 
e Brasil foi intensificada, em uma proporção até então inédita para a região. 
Em geral, notava-se um equilíbrio entre movimentos de entrada e saída nessa 
fronteira e, por vezes, um saldo maior de brasileiros deslocando-se em direção 
à Venezuela do que de venezuelanos vindos para o Brasil. Em uma reversão da 
tendência histórica, o saldo migratório de entradas no Brasil passou a ser de três 
mil pessoas em 2015. A partir de então, os números passaram a apontar para 
um ingresso maior de venezuelanos, em contínuo crescimento, chegando, já em 
2017, a mais de 35 mil pessoas (OIM, 2018). Essa tendência de crescimento só foi 
interrompida em 2020, por conta das medidas restritivas de ingresso adotadas 
pelo Governo Federal nas fronteiras terrestres, em decorrência da Pandemia do 
Coronavírus.

A nova dinâmica na fronteira, decorrente do aumento dos fluxos migratórios 
na região, evidenciou que essa temática não era um dos focos de atenção na 
localidade, diferentemente de outros espaços fronteiriços da Amazônia brasileira 
(IPEA, 2015). Como resultado, havia um cenário de atores locais despreparados 
para recepcionar o crescente número de migrantes e refugiados. 

Assim, identificou-se a incapacidade de gestão dos órgãos governamentais locais 
em políticas de acolhimento. O novo cenário desencadeou a necessidade de um 
operativo voltado à recepção e acolhimento dos migrantes e refugiados (LEVEL; 
JAROCHINSKI SILVA, 2019). A partir de tal premissa, em 2017, já era perceptível 
a entrada no terreno das agências da ONU em Roraima, as quais proporcionaram 
mudanças significativas na localidade, além de ações governamentais pontuais no 
sentido de suprir algumas demandas existentes. 

Nesse sentido, o Estado Brasileiro estabeleceu um posicionamento participante 
em relação à situação, principalmente, a partir da avaliação da dificuldade dos 
atores locais. Essa dificuldade de estabelecer políticas estratégicas de recepção e 
acolhimento ocorreu tanto na esfera governamental, como na da sociedade civil 
(OTERO, TORELLY, RODRIGUEZ, 2018).
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Nas primeiras ações federais, adotadas antes mesmo do início da Operação, 
prevalecia a interpretação de que se tratava de uma situação emergencial. Para 
isso, foram realizadas medidas a fim de solucionar aspectos específicos, como os 
atendimentos por parte da autoridade migratória, no caso a Polícia Federal (PF) no 
estado de Roraima, já que a liberação de verbas para tais medidas eram, até 2017, 
lideradas por autoridades estaduais, com quem, primeiramente, as Organizações 
Internacionais se relacionavam. 

No que concerne às autoridades federais, a principal ação foi a construção, 
no âmbito do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), da possibilidade de 
regularização da população venezuelana, por meio da Resolução Normativa n.º 
126/2017, como resultado da pressão exercida por entidades da sociedade civil 
e de alguns órgãos estatais. Essa Resolução previa a ampliação da autorização 
de residência para países vizinhos não contemplados pelo Acordo Mercosul 
(JAROCHINSKI SILVA, 2017).

Devido à insuficiência dessas primeiras ações e ao contínuo aumento da 
chegada de venezuelanos pela fronteira, houve um maior questionamento sobre 
as autoridades federais, tanto do ponto de vista internacional como doméstico. 
Estas viram-se obrigadas a ingressarem de fato na resposta ao fluxo intenso de 
migrantes que chegavam à fronteira do Brasil com a Venezuela. 

Naquele momento, de acordo com outras decisões tomadas pelo governo, 
optou-se por conceder papel relevante para as Forças Armadas dentro das ações 
pensadas para a mobilidade venezuelana6. Em 2017, houve a realização de 
exercícios de logística pelo Exército7, os quais buscavam melhorar a capacidade 

6  Durante o governo Temer, outras ações realizadas também conferiram relevância para as 
Forças Armadas, como as medidas adotadas entre 2016 e 2018 no Rio Grande do Norte e no Rio de 
Janeiro demonstram, reforçando a vinculação entre a atuação das Forças Armadas com temáticas 
de Segurança, o que, no caso da Operação Acolhida, pode reforçar essa associação entre migração e 
segurança, em uma perspectiva que tem se tornado comum ao redor do mundo e que contribui para 
o processo de securitização das migrações.
7  OPERAÇÃO AMAZONLOG 2017 – Exercício de Logística Multinacional Interagências 
conduzido pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro, anterior à Operação Acolhida, tendo a 
finalidade de promover uma simulação de atividade logística humanitária na área de tríplice fronteira 
entre Brasil, Colômbia e Peru, sendo oportuno para a adequação do Exército brasileiro quanto aos 
procedimentos estruturais e operacionais no início da Operação Acolhida (BRASIL, 2017).
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dessa Instituição de prestar atendimento e de realizar ações diante de contextos 
migratórios como o de Roraima (COSTA, 2020). A avaliação governamental era 
de que as Forças Armadas representavam o ente estatal com melhor capacidade 
logística e de presença para atuar nesse cenário. Entretanto, com o ingresso 
Federal, as autoridades locais e estaduais tornaram-se quase espectadoras das 
medidas realizadas pela Operação.

As ações realizadas pelas Forças Armadas no contexto amazônico possuem 
relação direta com a perspectiva da emergência, pois são intervenções comuns 
utilizadas nessas situações. Ademais, há o fato de o Governo Brasileiro associar a 
temática a uma percepção que também envolve a lógica de Segurança Nacional. 

Ao securitizar a migração venezuelana, justifica-se a implementação de 
uma infraestrutura operacional com a finalidade de gerenciar possíveis efeitos 
do movimento migratório, utilizando-se para isso da militarização8 das ações, 
o que pode ser visto como uma política não convencional (WATSON, 2009), 
principalmente quando se atenta aos princípios norteadores das ações relativas à 
mobilidade humana, previstos na Lei de Migração (Lei 13.445/2017) e na Lei de 
Refúgio (Lei 9.474/1997), os quais se pautam em referências de Direitos Humanos 
e na Integração de migrantes e refugiados.
Militarização da resposta humanitária em Roraima

O posicionamento do Governo Brasileiro foi o de não propor políticas 
migratórias focadas na integração dos migrantes no contexto fronteiriço norte. 
Sendo assim, foram privilegiadas soluções temporárias específicas como resposta 
humanitária, uma vez que foi utilizado como recurso estratégico a militarização, 
por meio do Ministério da Defesa (MD). Além disso, a interiorização surgiu como 
uma alternativa à incapacidade do estado de Roraima de absorver a chegada dos 
migrantes, devido à condição de emergência local (PETERSON, 2019).

A partir desse posicionamento, houve um desenho metodológico de centralização 

8  Entende-se por militarização a estratégia política do Estado de colocar as Forças Armadas no 
controle, sob determinada situação, de modo a obter a posição de comando no processo de construção 
de ações de respostas a partir da implementação da ordem e do controle. Em contexto migratório, a 
configuração da militarização indica a interpretação do Estado quanto à questão de ameaça à segurança, 
provendo políticas restritivas para controle em áreas de fronteira (WATSON, 2009).
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do poder e a distribuição de estratégias de atuação de forma vertical. Nesse sentido, o 
Decreto n.º 9.286, de fevereiro de 2018, promoveu a composição do Comitê Federal 
de Assistência Emergencial como forma de estabelecer diretrizes para projetos 
de resposta ao fluxo de venezuelanos no estado de Roraima (BRASIL, 2018a). Ao 
Comitê cabia “estabelecer as diretrizes e as ações prioritárias da administração 
pública federal para a execução das medidas de assistência” (IDEM), a partir da 
elaboração de um plano operacional coordenado pela Casa Civil da Presidência 
da República, em virtude da necessidade de resposta à migração da população 
venezuelana e de ordenamento de fronteira no estado de Roraima. 

O documento, porém, não incorporou nenhum protocolo da ONU quanto 
às ações humanitárias de gerenciamento de fluxos migratórios, além de não se 
referir à organização ou às suas agências na busca por soluções diante do contexto 
no estado fronteiriço. Assim, não se reconheceu, num primeiro momento, a 
atuação da ONU, já presente em Roraima, uma vez que houve referência somente 
ao esforço multiministerial e ao alinhamento das esferas federal, estadual e 
municipal (FRANCHI, 2019).

Diante da finalidade indicada pela Casa Civil, foi designada a FT Log Hum para 
executar as providências logísticas necessárias, por meio da Medida Provisória nº 
820, posteriormente convertida na Lei nº 13.684/2018 (BRASIL, 2018b), como apoio 
logístico para o acolhimento aos venezuelanos. Além disso, essa lei possibilitou a 
realização de prestação de serviços com o objetivo de atender outras demandas de 
assistência por parte dessa população. Tais ações viabilizaram a mobilização da FT Log 
Hum na construção e efetivação de atividades para atendimento aos venezuelanos 
que se encontravam em situação de rua e em condições de vulnerabilidade, além de 
buscar soluções para seu acolhimento e inserção laboral.

O planejamento da mobilização previa a atuação da FT Log Hum com 
premissas de natureza humanitária e benevolente na ação de acolhimento, mas 
na atuação efetiva observou-se a preocupação com questões de defesa nacional. 
A atuação no campo foi fundamentada a partir dos procedimentos encontrados 
no Manual MD33-M-12 (BRASIL, 2012), sobre a aplicabilidade da intervenção 
militar em um contexto anterior aos eventos da fronteira norte. 

Situação semelhante ocorreu na Operação AMAZONLOG 2017, que 
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serviu de modelo quanto à ampliação das políticas de segurança pública e de 
desenvolvimento de uma estrutura de operação conjunta, com a finalidade de 
fortalecer o controle de fronteiras por meio da intervenção da Força-Tarefa 
(ROCHA; BITENCOURT, 2020).

Dessa forma, pode-se afirmar que a atuação das Forças Armadas na gestão 
da migração venezuelana já possuía um desenho metodológico e logístico 
pré-existente e experimentado. Para melhor atender as demandas das ações, 
estabeleceu-se, também, o elemento interagência (ARAÚJO NETO et al, 2017), 
com o envolvimento de atores que se somaram para a consolidação das atividades 
da Operação Acolhida. Destaca-se o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as Migrações 
(OIM), que apesar de não estarem presentes ou plenamente contempladas no 
desenvolvimento das estratégias da intervenção no contexto fronteiriço, foram 
inseridas a posteriori.

As forças militares definem operação de ajuda humanitária como sendo aquela 
“concebida especificamente para aliviar o sofrimento humano, em decorrência 
de desastres humanitários” (BRASIL, 2014). Movimentos populacionais 
intensos estão contemplados nas classificações de desastres arroladas nas 
orientações sobre a atuação do Exército e das demais Forças Armadas em 
situações de ajuda humanitária, enquadrando os militares a atuarem em meio a 
situações migratórias, favorecendo a dinâmica de intervenção desses atores, os 
quais seguem padrões doutrinários de defesa e segurança, de modo a manter 
o controle do Estado sobre a situação (PETERSON, 2019) e também sobre os 
migrantes e refugiados.

O discurso apresentado para tal articulação de edificação militar na fronteira 
Venezuela-Brasil dá-se pela autoimagem apresentada pelas Forças Armadas, 
na função de atores mais adequados para operações de natureza humanitária.  
Utiliza-se como justificativa o alto nível de treinamento e logística por elas 
alcançados para o desenvolvimento dessas ações. Reproduz-se, assim, o discurso 
que vincula ações humanitárias a elementos militares, de forma a condicionar 
políticas humanitárias aos aspectos de Defesa (FISCHER, 2011). 

Dessa forma, o Estado expressa um posicionamento vinculado ao paradigma 
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da Soberania9 ao tratar dos movimentos migratórios, sobretudo em relação 
à manutenção da Segurança Nacional diante de uma “ameaça” ao Estado. 
Esse posicionamento torna controverso o discurso humanitário pregado pela 
Operação, conforme os próprios agentes atuantes na estrutura interagencial que 
foi criada apontam10.

Nesse sentido, o argumento da necessidade de um ordenamento migratório 
com o planejamento estratégico militar pregado pela iniciativa benevolente de 
acolhimento, também atende ao interesse de assegurar a manutenção da ordem na 
região de fronteira. De modo a reforçar, com isso, a presença militar na fronteira 
Venezuela-Brasil – país considerado por diversos especialistas (VAZ, 2017; 
JAROCHINSKI SILVA, PERES, 2020) como o mais instável da América do Sul, 
já que a realidade interna da Venezuela seria um possível fator de instabilidade, 
seja por conta da crise social e econômica que marca o país, seja por conta da 
associação ao aumento da criminalidade e violência dentro daquele território, 
fatores esses que são geradores de conflitos e tensões.

Entretanto, trata-se de um equívoco considerar a dinâmica da mobilidade 
forçada dessas pessoas como um dos fatores que geram instabilidade na Venezuela. 
Os migrantes e refugiados são, em sua grande maioria, vítimas de um país 
devastado, não os elementos geradores de instabilidade. A eventual representação 
dos efeitos da instabilidade no Brasil decorrentes da crise no país vizinho demanda 
respostas que não necessariamente perpassam uma dinâmica securitizada do 
contexto, elas devem primar pelos elementos que a legislação brasileira elenca, 
como o respeito aos Direitos Humanos e a Integração de migrantes e refugiados. 

Já para as agências da ONU, a federalização da resposta e a entrada dos militares 
no contexto migratório marcaram uma nova fase na estruturação da intervenção 
humanitária, com aspectos positivos e negativos. Por um lado, houve aumento, 

9   Nesse paradigma, o Estado se coloca como ente superior a todos os demais, subordinando 
os demais entes e colocando-se como o último definidor das ações e interesses frente aos temas em 
que atua.
10  Nas conversas com atores institucionais atuantes na Operação, notou-se o elemento 
de crítica a essa perspectiva, além de um forte elemento de hierarquização com o predomínio de 
setores militares na tomada das principais decisões.



55

Caderno de Debates – Outubro 2021

tanto quantitativo, quanto qualitativo, na capacidade de atendimento. Por outro, 
a militarização reforça aspectos como a associação da migração a uma ameaça.  
Outro aspecto a ser questionado é se o fato de as Forças Armadas estarem bastante 
presentes acaba por afetar os padrões internacionais de acolhimento e integração 
estabelecidos por essas agências.

As Agências da ONU na Operação  Acolhida

A identificação de que a estrutura local não dispunha de meios para acolher a 
população venezuelana tornou visível a necessidade de buscar soluções capazes de 
reverter esse cenário e apresentar propostas para recepcionar esse fluxo migratório 
no país. Observa-se, ainda em 2017, a entrada das agências da ONU no contexto. 

A chegada dessas agências foi fundamental para o início do acolhimento e de 
tratativas com as autoridades locais para a execução de medidas focadas para esse 
público. Além da busca pelo desenvolvimento de uma resposta capaz de estabelecer 
condições adequadas para promover uma migração segura e ordenada, um dos 
pilares das Nações Unidas sobre ao tema.

As agências tiveram papel importante na atenção dispensada ao tema na 
região em epígrafe, diante das medidas adotadas pelas autoridades estaduais, 
coordenadas pela Defesa Civil. Tais medidas incluem os primeiros abrigos 
estabelecidos e a tentativa de que parte da população em situação de rua fosse 
abrigada, ainda que em condições bastante precárias. As ações das agências 
buscavam melhorar, ainda que minimamente, a qualidade da atenção e dos 
serviços oferecidos nesses abrigos, além de organizar a entrega de produtos e 
outras formas de apoio aos venezuelanos. 

Posteriormente, com a materialização de uma estrutura mais complexa, com 
novos espaços e mais recursos para atender à migração venezuelana, como é o 
caso da Operação Acolhida, as agências foram envolvidas em outras demandas, 
incluindo: a ampliação do número de abrigos, a adequação dos já existentes e a 
formulação da dinâmica de interiorização, juntamente com a incorporação de 
parte dos eixos propostos pelo Comitê, com a intenção de alinhar as estratégias 
para a continuidade de suas atuações nesse campo.

As agências da ONU alteraram suas atividades de intervenção humanitária, 
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adequando-se ao modelo proposto o que, por si só, serviu como chancela à resposta 
estatal. Marcou-se, então, o início do desenvolvimento de uma Cooperação Civil-
Militar (CIMIC), que se enquadra na premissa do Manual de Campanha EB70-
MC-10.221 do Exército Brasileiro (BRASIL, 2017b).

Nesse sentido, ocorreu a aceitação, por parte das agências, da militarização da 
resposta brasileira frente à mobilidade venezuelana. Isso permitiu o estreitamento 
de laços à luz dos interesses mútuos específicos, no contexto da Operação 
humanitária (HAUGEVIK; DE CARVALHO, 2007). Sob essa luz, a CIMIC 
assemelha-se ao que a FT Log Hum denomina por “Interagência na Operação”, 
diante da adoção de uma parceria institucional para aumentar a capacidade de 
atendimento frente ao contexto migratório.

Esse aceite permitiu que as agências da ONU tivessem uma atuação mais 
ampla, devido ao incremento de suas capacidades com as estruturas desenvolvidas 
pelas autoridades governamentais. Entretanto, parte da Sociedade Civil organizada 
também atuante na Operação, considera que tal parceria resulta, de algum modo, na 
subordinação das agências internacionais às Forças Militares e na não contestação 
da militarização da resposta desenvolvida (ARAÚJO NETO et al, 2017).

Assim, no estado de Roraima, as agências assumem o papel de suporte 
às demandas detectadas pelo Governo no manejo da resposta à mobilidade 
venezuelana, de forma a mitigar os desafios encontrados no cenário emergencial. 
As ações sofreram mudanças ao longo do tempo, tais como: o reforço e aumento de 
participantes da estratégia de interiorização, a consolidação de um maior efetivo 
de trabalhadores das agências, a busca por tentar contemplar formas de integração 
local dos migrantes em Roraima, entre outras. Ainda assim, estas continuam a ter 
um papel que muitas vezes revela mais subordinação do que coordenação das 
ações realizadas pela Operação Acolhida, o que reforça a ideia de que o controle é 
exercido de fato pelas autoridades brasileiras. 

Os três eixos da Operação Acolhida

A Operação Acolhida pautou-se por três eixos de planejamento estratégico 
estabelecidos pelo Comitê Federal de Assistência Emergencial no entorno da 
Operação Acolhida, o qual desenvolveu Subcomitês Federais para manutenção da 
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resposta (Figura 1): o ordenamento da fronteira, o abrigamento e a interiorização. 
Esses três pilares, idealizados pelo Governo junto com a Operação, são considerados 
essenciais para realizar as intervenções que o governo julgou necessárias diante da 
situação emergencial no estado de Roraima, por meio de métodos operacionais 
(OPERAÇÃO ACOLHIDA, s/d).

Destaca-se que, para custear as ações, o Governo, por meio da Medida 
Provisória nº 823/2018, abriu um crédito extraordinário de R$ 190 milhões para 
financiamento do plano operacional, valor este que no total, no início de 2020, já 
ultrapassava R$ 500 milhões (FGV, 2020).

Figura 1 - Representação dos eixos operacionais da Operação Acolhida

Fonte: Elaboração própria, baseada em Operação Acolhida s/d.

Assim, inicia-se a efetivação da operação do Estado na resposta humanitária 
em Roraima. Os eixos simultâneos, que seguem em uma estrutura horizontal 
entre si, transparecem uma sequência lógica operacional da estratégia e com 
atuação no acolhimento de migrantes e refugiados. Não se observa nesse 
planejamento qualquer presença de órgãos estaduais ou municipais nos 
operativos da resposta.

Nota-se que, na estruturação da resposta, a perspectiva da integração dos 

Operação 
Acolhida

Ordenamento
de Fronteira Acolhimento Interiorização
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venezuelanos no contexto fronteiriço não foi contemplada. É reforçada a 
argumentação da Operação como algo provisório, assim como a análise de que 
Roraima é um espaço incapaz de incorporar boa parte dos migrantes ingressantes 
no Brasil, assim como a manutenção de uma perspectiva securitária sobre a 
temática em relação ao ordenamento de fronteira.

Ordenamento de fronteira

Como primeiro pilar operacional, a Resolução nº 3, de 2 de maio de 2018, 
institui o Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos 
Imigrantes (BRASIL, 2018d), além de estabelecer sua composição e objetivos. 
A resolução estabelece o desenvolvimento de diretrizes para a organização 
da fronteira Venezuela-Brasil, o qual provê um desenho metodológico com 
os serviços de regularização migratória, vigilância sanitária e imunização, 
pondo em prática a Operação Controle, pela Diretriz Ministerial de nº 04/2018 
(BRASIL, 2018c).

Tal resolução marca a criação de uma estrutura que possa comportar os 
objetivos operacionais, como forma de organizar os serviços de atendimento, 
recepção e acolhimento dos migrantes na entrada no país. Sob essas circunstâncias, 
houve o desenvolvimento do espaço logístico, o Posto de Triagem (PTrig)11 no 
estado de Roraima. Para tanto, foram instalados dois postos, localizados em áreas 
estratégicas de maior concentração de venezuelanos, um próximo ao limite da 
fronteira em Pacaraima e outro na capital Boa Vista (Figura 2).

11  Inicialmente denominado Posto de Triagem (PTrig), ao fim de 2019, o eixo da 
Interiorização foi adicionado ao nome, sendo renomeado como Posto de Interiorização e Triagem 
(PITrig).
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Figura 2 - Estrutura de recepção na faixa de fronteira Pacaraima e Boa 
Vista

 Fonte: OLIVEIRA, 2018, p. 9, com adaptações dos autores. 

Assim, os venezuelanos que atravessam a fronteira Venezuela-Brasil são 
recepcionados e passam pelo PTrig, seguindo um fluxo de atendimento pela Polícia 
Federal, - encarregada de monitorar os permisos de entrada; posteriormente, 
passam pelo atendimento para checagem das vacinas pela Força-Tarefa, além de 
iniciarem o processo de regularização migratória pela PF, se porventura desejem 
permanecer no Brasil. Caso queiram requerer a solicitação de reconhecimento da 
condição de refugiado ou a autorização de residência temporária, os venezuelanos 
passam pelos atendimentos com o ACNUR, para refúgio, ou com a OIM, para 
residência, a fim de iniciar o processo de regularização migratória.

Com respeito à regularização migratória, a colaboração entre PF, ACNUR 
e OIM permitiu o avanço nos atendimentos e, assim, otimizar o processo de 
documentação, de modo que a demanda existente seja atendida em caráter 
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imediato, sem a necessidade de agendamento, como anteriormente. Dessa forma, 
logrou-se suprir de maneira mais eficiente a demanda por esse serviço. A iniciativa 
das instituições, em conjunto com a Sociedade Civil organizada, fortaleceu a rede 
de apoio e o acesso dos migrantes à documentação brasileira. 

Entretanto, tais avanços têm sido duramente impactados pelo fechamento 
da fronteira do Brasil com a Venezuela, o qual ocorreu por meio de diversas 
portarias e medidas infralegais, estabelecidas a partir do mês de março de 2020, 
sob a alegação de estabelecer políticas sanitárias de controle da Pandemia de 
COVID-19.

Essa estrutura criada não está limitada apenas à população venezuelana, uma 
vez que a fronteira se torna porta de entrada de outras nacionalidades, sobretudo 
guianenses, além de cubanos e haitianos12. Estes recebem o mesmo suporte 
pela Força-Tarefa e agências da ONU, entretanto são comuns as reclamações 
de pessoas de outras nacionalidades sobre o atendimento, pois alegam só 
atenderem venezuelanos, ou só haver atenção para os que são, especificamente, 
de tal nacionalidade. 

Outro aspecto a ser pontuado é que as ações descritas estão dentre as poucas 
nas quais pessoas não venezuelanas são contempladas no âmbito da Operação 
Acolhida. A regra geral é de ações específicas para os venezuelanos, fato criticado 
por diversos órgãos da sociedade civil, principalmente aqueles que já possuem 
uma trajetória de atuação no tema anterior à Operação Acolhida. Dessa forma, 
compreendem que a definição da nacionalidade como critério de atuação pode 
fazer com que pessoas em situações fáticas parecidas tenham tratamento e 
acolhimento distintos, o que representaria uma injustiça. 

Como espaço logístico para atendimentos, o PTrig conta com uma unidade13 
da Receita Federal para emitir o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além do 

12  A migração haitiana mais expressiva pelas fronteiras amazônicas brasileiras teve início 
em 2010. Os estados Amazonas-AM e Acre-AC eram a porta de entrada para esse movimento 
migratório. Entretanto, com o início da mobilidade venezuelana, muitos haitianos, boa parte deles 
residentes na Venezuela, também migraram para o Brasil, além do estabelecimento de uma rota de 
ingresso de pessoas dessa nacionalidade pela fronteira entre Brasil e Guiana, também no estado de 
Roraima (LEVEL; JAROCHINSKI SILVA, 2020).
13  O Ministério do Trabalho participou até 2019 na emissão da Carteira de Trabalho.
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Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) para serviços de chamadas 
telefônicas, do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) para atenção 
aos casos de Violência Baseada em Gênero (GBV, sigla em inglês), assim como 
há o serviço de atenção à proteção de menores desacompanhados ou separados 
de seus familiares (AVSI em parceria com o UNICEF), entre outros órgãos e 
entidades que se fazem presentes naquele espaço. Além desses, conta também, 
enquanto parte da estratégia de interiorização, com uma célula da FT Log Hum, 
para cadastros para o programa.

Ademais, em Boa Vista criou-se o Ponto de Recepção e Acolhimento (PRA), 
em decorrência da área de concentração dos venezuelanos, ao lado da rodoviária, 
como espaço de referência aos migrantes para o esclarecimento de direitos e 
deveres em solo brasileiro. Esse espaço visa fornecer um serviço de orientação e 
referência para os casos mais urgentes de proteção, além de contar com uma área 
de pernoite que atende um percentual dos venezuelanos desabrigados. 

Parte desse modelo estrutural foi também construído em Manaus, capital 
amazonense, o qual executa serviços semelhantes que cooperam nessa ideia de 
ordenamento. Em termos comparativos, a ação em Boa Vista ainda é maior, em 
virtude do volume de pessoas que utilizam esses serviços na capital roraimense.

Essa metodologia de atendimento visa estabelecer uma rede de acolhimento 
capaz de assistir o beneficiário com os serviços do sistema público brasileiro e, desse 
modo, permitir o acesso aos principais documentos que proporcionarão sua inserção 
socioeconômica. Desde o primeiro momento dos migrantes em território brasileiro, 
é providenciada a criação de registros documentais e pessoais. Essas informações 
produzem dados que possibilitam o acompanhamento dessa população.

No entanto, essa estrutura de atendimento aos refugiados e migrantes foi 
alterada pelo fechamento das fronteiras terrestres. Neste cenário, algumas 
organizações seguem em funcionamento, já outras foram modificadas com a 
redução da demanda pelos serviços que prestavam e a necessidade de adequação 
das atividades devido às normas de biossegurança. A reabertura recente, ainda 
parcial, estabelecida por meio da Portaria n. 655 de 23 de junho de 2021, não nos 
permite verificar se o modelo de atuação retornará ao que era oferecido antes do 
fechamento da fronteira.
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Acolhimento

Como segundo pilar, o acolhimento tem como premissa a condição de 
vulnerabilidade da população migrante em situação de rua. O abrigamento foi a 
alternativa proposta para retirar a população vulnerável que estava vivendo nas 
ruas de Boa Vista e Pacaraima. Tal atividade tornou-se prioridade nos primeiros 
meses da Operação. O fornecimento das habitações foi garantido pelo Exército, 
com barracas14 e pelo ACNUR, que aplicou o projeto Better Shelter15, um modelo 
arquitetônico de habitação utilizado em países do Oriente Médio, porém foram 
necessárias modificações à realidade local para uso (ALVES, 2020).

A manutenção dos abrigos não se limita à FT Log Hum e ao ACNUR, que detém 
o mandato institucional de execução do projeto. Outras organizações atuam em 
conjunto na coordenação desses abrigos e no apoio ao seguimento do abrigamento.

Mesmo havendo mais de uma dezena de abrigos oficiais16 localizados em 
Pacaraima e Boa Vista, amparados pelo Subcomitê Federal para Abrigamento, em 
vários momentos os abrigos funcionam acima de suas capacidades. Esses locais 
foram uma resposta importante para a retirada da população desabrigada, mas 
são incapazes de superar o desafio de acolher toda a população em situação de 
rua, assim como as que estão em ocupações espontâneas. 

Há que se reconhecer que os números são expressivos, pois foi possível 
proporcionar abrigamento, de forma simultânea, para mais de 6 mil pessoas17, 
recepcionando-os com três refeições ao dia. Trata-se de uma iniciativa relevante 
para a diminuição da vulnerabilidade e talvez um dos pilares mais reconhecidos 

14 Alves (2020, p. 136) descreve três tipos de barracas: a barraca tipo “igrejinha”, com 25m², 
para até 7 pessoas; a iglu individual, com 3,6 m²; e a de Camping, com 7m², para duas pessoas.
15 Segundo Alves (2020, p. 135) “A ideia por trás do Better Shelter é simples: um abrigo com 
aspecto de uma casa do imaginário popular, ou seja, ainda que provisório, tem o apelo de um lar. 
Entregue em caixas retangulares, a estrutura pode ser montada em até seis horas por apenas oito 
mãos, segundo o catálogo. O módulo consiste em uma área construída de 17,5m², sustentada por 
um esqueleto de metal resistente, revestido por mantas sanduíche de lona e espuma, com capacidade 
para abrigar uma família de até cinco pessoas.”
16 Optamos por não descrever o número exato, pois sempre há processos de abertura e 
fechamento desses espaços, mas mantém-se o número em mais de uma dezena nos últimos três anos.
17 Optamos por essa abordagem não precisa, pois os números estão em constante atualização, 
motivo pelo qual trabalhamos com a média do que observamos no campo.
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da Operação, mas que não deve assumir o caráter de definitivo, ao mesmo tempo 
em que deve persistir enquanto a situação apontada anteriormente permanecer. 

Nos últimos meses, percebeu-se o surgimento de iniciativas para a redução 
de abrigos, algo extremamente preocupante frente a um cenário em que a 
mobilidade venezuelana continua intensa e com a possível retomada de números 
mais expressivos com a reabertura das fronteiras.18 A ideia de solução temporária 
presente no abrigo deve ser planejada conforme o tempo da necessidade. No caso da 
fronteira entre os dois países, o fechamento da fronteira e ausência de regularidade 
impactam na dinâmica de se pensar em qual é a temporalidade necessária para essa 
ação, motivo de preocupação quanto ao fechamento de parte dos abrigos.

Nesse sentido, poderia haver um efeito reverso e um retorno à situação anterior, 
intensificando o número de desabrigados. O fechamento de abrigos representa 
uma mudança do posicionamento da Operação quanto ao tema do acolhimento, 
além de acenar que a principal iniciativa, nesse momento, é a interiorização. 

Outro aspecto a ser destacado é em relação à população indígena. Esta vive 
em abrigos com atendimentos específicos, mas com enorme dificuldade de ter a 
manutenção de suas manifestações culturais asseguradas diante de um contexto 
de abrigamento em espaços não adequados. 

Destaca-se que os indígenas não participam da estratégia de interiorização, 
apesar de se deslocarem pelo Brasil espontaneamente. Da forma como vem 
ocorrendo, o abrigamento dos indígenas gera muitas dúvidas e transforma a 
temporalidade dessa medida em algo capaz de atingir períodos extensos demais, 
afetando-os de forma significativa.  

Estratégia de Interiorização

Como terceiro pilar no planejamento da resposta governamental ao fluxo 
migratório, a interiorização configura ações com o objetivo de realocar a população 

18  Essa perspectiva não se materializou. Por conta da reabertura, foi construído um abrigo 
a mais, o Rondon 4 e está em construção o Rondon 5, para a ampliação do número de vagas, em 
virtude de uma demanda que se encontrava reprimida na fronteira Venezuela-Brasil. Entretanto, 
passada essa demanda e com o aumento das ações de interiorização, há que se observar quais serão 
as próximas decisões no âmbito da Operação Acolhida.
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venezuelana que deseja estabelecer-se em outras cidades brasileiras, aliviando, 
assim, sua concentração no estado de Roraima. O suporte do Governo é dado à 
população venezuelana não autossuficiente para custear viagens no país. Antes 
mesmo da iniciativa da interiorização, já se observava o deslocamento espontâneo 
expressivo de venezuelanos pelo Brasil.

O fato de o estado de Roraima possuir baixa diversificação econômica, com 
predominância de empregos no setor público ou de serviços, gera dificuldades 
para a criação de vagas suficientes no tocante à inserção laboral de grande parte 
dos venezuelanos (FGV, 2020). Essa realidade justifica o desejo de muitos de 
buscar outras condições de inserção socioeconômica em cidades com mais ofertas 
de empregos, mesmo com o afastamento em relação ao seu país de origem, fator 
que gera dificuldades para a vinculação com os que lá permanecem e, também, 
para o envio de remessas.

 O quantitativo de refugiados e migrantes no estado de Roraima, as evidências 
de fragilidade de acolhimento dos atores locais e a busca por emprego pela 
população venezuelana fundamentou a criação do Subcomitê Federal para 
Interiorização, a partir da Resolução nº 2/2018, com o objetivo de estabelecer 
diretrizes e procedimentos para a interiorização (OPERAÇÃO ACOLHIDA, s/d). 

Quadro 1 - Modalidades estabelecidas pelo Comitê

Reunificação 
Familiar

O refugiado ou migrante solicita realocação para encontrar 
um familiar, com certo grau de parentesco.

Reunificação Social
O refugiado ou migrante solicita viajar a determinada cidade 
em que se encontra um amigo ou familiares com parentes 
não inclusos na Reunificação Familiar.

Abrigo-Abrigo Transferência de um indivíduo abrigado em Roraima para 
um abrigo em outro estado.

Vaga de Emprego 
Sinalizada - VES

Destinado a pessoas que buscam a inserção laboral em outras 
cidades brasileiras.

Sociedade Civil Desenvolvida pelas instituições que solicitam realocar 
indivíduos em outras cidades brasileiras.

Fonte: Elaboração própria, baseada em Operação Acolhida, 2020.
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Perante os pilares propostos pelo Comitê, a interiorização consolidou um 
fluxo de acolhimento e atendimento da população venezuelana. Esse fato tornou 
ascendente o quantitativo de beneficiários da Operação, tendo em vista a constante 
procura por cadastros para participar do programa de interiorização. Isso expressa 
a intenção da FT Log Hum de reduzir o número da população venezuelana 
no estado, descentralizando a população migrante para outras regiões, com a 
promessa de melhores condições de subsistência. 

Assim, diversas regiões do Brasil têm hoje venezuelanos em sua população 
(BAENINGER et al., 2020). Essa realidade torna o fluxo migratório um 
fenômeno que, definitivamente, ultrapassou as fronteiras da região Norte. 
Diante disso, estabeleceu-se um cenário de evidente necessidade de construção 
de políticas públicas para migrantes, e, também, um dos principais gargalos a 
serem superados em termos de ações para essa população, principalmente em 
termos de integração.

O cenário econômico brasileiro, agravado pela pandemia, gera dificuldades 
para os que anseiam interiorizar-se, visto que o número de desempregados por 
todo o território aumentou, e, em virtude disso, a inserção laboral ficou restrita 
a empregos com baixos rendimentos. Dentre as escassas opções que restam para 
esse público, há também o ingresso no mercado informal e o empreendedorismo, 
entretanto, nessa última opção são encontradas dificuldades devido ao quadro 
de vulnerabilidade dos migrantes desde a origem, assim como a dificuldade de 
obtenção de crédito para iniciar algum empreendimento.

Outro aspecto relevante é a dificuldade para a validação de títulos, elemento 
que não é necessariamente contemplado pela estratégia de interiorização. Percebe-
se que profissionais qualificados não conseguem se inserir em sua área de atuação, 
o que resulta em mais dificuldades para os migrantes e a não utilização, em muitas 
oportunidades, do melhor potencial desse trabalhador no mercado brasileiro 
(OLIVEIRA, 2021). 

Sem a validação dos títulos que possuem, boa parte das capacitações oferecidas 
à população interiorizada é destinada a atividades no setor agrícola e na indústria 
alimentícia. Geralmente, o trabalho em frigoríficos ou em empregos com cargas 
exaustivas e com baixos salários tem sido um elemento desmotivador para sua 
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permanência no Brasil e, até, para que busquem qualificação, a fim de melhorarem 
as chances de ingresso no mercado de trabalho brasileiro, uma vez que o trajeto 
até uma melhor condição de trabalho torna-se bastante longo. 

Nesse sentido, observa-se que a preocupação quanto à inserção socioeconômica 
se perde com a falta de programas capazes de garantir aos venezuelanos meios 
seguros de garantir sua própria subsistência, já que a manutenção do vínculo 
empregatício não é monitorada pelas instituições que participam da estratégia 
da interiorização. Dessa forma, quando ocorrem desligamentos, há o risco de o 
retorno à condição inicial de vulnerabilidade.

Considerações Finais

Diante do exposto, percebe-se que a Operação Acolhida é uma iniciativa 
inédita em termos de práticas migratórias adotadas pelo Estado Brasileiro. Ela 
decorreu de um cenário que cobrava a atuação do Governo Federal, em dois 
aspectos. No âmbito externo, por conta da presença de Agências da ONU antes 
mesmo da Operação, e pelo anseio diplomático de manter as estratégias de 
acolhimento como um ativo político. Já no âmbito doméstico, ocorria a pressão 
dos atores políticos em um ano eleitoral (2018).

Apesar disso, ficou evidente a pouca participação das autoridades roraimenses na 
construção dessa resposta, o que impediu um maior engajamento destas. Conforme 
se observa, o planejamento e a execução das ações permaneceram sob a batuta das 
autoridades federais, principalmente às vinculadas aos órgãos de Defesa.

Para promover maior envolvimento dos atores locais, é fundamental a 
melhoria na visibilidade da Operação, enfatizando seus benefícios, ressaltando 
sua atuação no âmbito de acolhimento, que é um paradigma de civilidade, assim 
como destacando o crescimento econômico do estado. Este último, inclusive, 
pode beneficiar a todos, sejam eles migrantes ou não. 

Em virtude disso, talvez o melhor caminho seja o diálogo com as autoridades 
no sentido de conferir maior engajamento destas, e, assim, atender de forma mais 
eficaz a população. Outro ponto relevante é fazer com que parte das estruturas 
criadas para o funcionamento da Operação torne-se permanente na localidade, 
diferentemente de como são hoje, temporárias e provisórias.
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Outro ponto fundamental que deve ser pensado é o caráter militarizado da 
Operação. A presença militar associa o tema a algo emergencial ou algo relativo à 
segurança. Por mais que se procure vender a imagem de uma ação da “Mão Amiga”, o 
simples fato da presença predominante de militares faz com que, perante a população, 
seja difundida a ideia de que os migrantes representam riscos. Algo que foi reforçado 
pelo fechamento da fronteira entre os dois países em virtude da Pandemia.

O fato de a Operação também contemplar a ideia de ordenamento de fronteira 
reforça essas características securitárias. Por fim, a militarização inviabiliza que 
setores das autoridades locais ou mesmo autoridades civis se vinculem e obtenham 
uma maior competência para atuar na temática migratória. 

A presença militar também reforça a perspectiva de que se trata de uma 
missão com prazo para encerramento. Dentro da ideia de “missão dada é missão 
cumprida” não há a preocupação mais atenta com os resultados de longo prazo, 
como a consolidação de estruturas estatais mais adequadas no estado ou no 
acompanhamento mais próximo dos interiorizados, assim como ações que 
poderiam melhorar a inserção dessas pessoas no mercado laboral brasileiro, 
como a validação de títulos. 

Portanto, apontar esses problemas não significa retirar os méritos da 
Operação, os quais são vários, conforme exposto anteriormente. Objetiva-se aqui 
refletir sobre elementos que devem ser melhorados no futuro, principalmente no 
sentido de conferir maior previsibilidade em um contexto como o da fronteira 
Venezuela-Brasil, que deve permanecer, no curto e no médio prazo, com uma 
grande mobilidade de pessoas. 

Não seria aceitável que após uma operação do tamanho da Acolhida, a localidade 
voltasse a ser uma fronteira provida de estrutura precária, principalmente pelo 
fundamental esforço governamental empreendido nessa ação. A experiência e o 
conhecimento adquiridos devem ser um processo de apropriação em relação ao 
futuro desse contexto, como também em outros que, porventura, possam ocorrer, 
ainda mais em um século de migrações, como o XXI tem se caracterizado.

Sendo assim, não é possível aceitar o retorno dessa fronteira para uma 
estrutura igual à anterior. Há a necessidade de mediações para que experiências 
como essas mantenham seus acertos e corrijam seus equívocos. Além do mais, 
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é preciso que sejam efetivas em quaisquer localidades, a fim de atender outros 
grupos migratórios. Somente desse modo será possível superar a ideia de que as 
ações são somente reativas.

Para que isso ocorra, também, há a necessidade de as Agências Internacionais 
adotarem outra postura frente à Operação Acolhida. Obviamente que a 
magnitude e o apoio governamental favorecem os interesses desses órgãos, mas 
trabalhar para a superação do sentido de emergência e da consolidação de um 
legado capaz de atender migrantes, refugiados e a população local deve ser um 
princípio basilar, mesmo que em algumas situações isso possa gerar tensão com 
as autoridades brasileiras.

A Operação Acolhida não pode ser mais uma iniciativa relacionada ao campo 
das migrações e do refúgio. Essa Operação deve ser um princípio, a partir do 
qual as Autoridades, as Instituições Estatais, a Sociedade Civil, organizada ou não, 
e as Organizações Internacionais estabeleçam os parâmetros para que o Brasil 
progrida em suas ações na área das migrações e do refúgio, independente do 
contexto político vivido.
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“É necessário que os brasileiros e os migrantes estejam juntos na luta para garantir a efetivação e o fortalecimento 
do Estado Democrático de Direito, fundamentado no respeito aos direitos humanos sem distinção de 
nacionalidade”.
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Políticas públicas na dimensão econômico-
laboral e a proteção de direitos de migrantes 
e refugiados em tempos de pandemia
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Maria Cecilia Giffhorn Mayer2

Introdução

A cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho 
e da livre iniciativa são princípios que fundam o Estado Democrático de Direito 
no Brasil, conforme o artigo 1º da Constituição Federal. Ainda, no artigo 5º da 

1   Procuradora do Trabalho. Mestre e doutora em Direito pela Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla. Membra do Grupo de Trabalho sobre Migrações do Ministério Público do 
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2   Acadêmica de Direito do Centro Universitário Curitiba. Pesquisadora do Grupo de 
Extensão e Pesquisa em Direitos Humanos do UNICURITIBA - GEDIDH.
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mesma Constituição, é garantido que “todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade”3.

Em 2017, entrou em vigor a Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) conferindo 
direitos antes inexistentes aos migrantes, sendo também uma maneira de obrigar 
o Estado brasileiro a dar a devida assistência para as pessoas migrantes, de modo 
a dar cumprimento definitivo ao Pacto de San Jose da Costa Rica. Conforme 
consta no artigo 4º da Lei de Migração, é de direito dos migrantes e apátridas: 
“VIII- acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência 
social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da 
condição migratória”4.

No entanto, mesmo que haja dispositivos que assegurem importantes direitos 
acerca de seguridade econômica e bem-estar social, tanto para migrantes, quanto 
para refugiados, na prática existem dificuldades para concretizá-los.

Com o advento da pandemia de Covid-19 no cenário mundial e a exposição 
a novas circunstâncias de vulnerabilidade no Brasil, os migrantes foram 
especialmente impactados. Este impacto é notável em questões como: a quase 
imediata queda nos níveis de renda, a impossibilidade de retorno aos seus países 
de origem devido ao fechamento de fronteiras, a situação de desemprego e a 
dificuldade de acesso aos auxílios assistenciais implementados pelo governo para 
garantir o mínimo existencial para a população.

Nesse artigo, pretende-se analisar a implementação da legislação na nova 
realidade brasileira, assim como as políticas públicas para a dimensão econômico-
laboral e a efetividade de garantia ao acesso aos direitos no contexto de recessão e 
pandemia de COVID-19.

 

3   BRASIL. 5 de outubro de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em:21 abr. 2021.
4   BRASIL. 24 de maio de 2017. Lei de Migração. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm>. Acesso em: 21 abr. 2021.
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As políticas de inclusão da população migrante e as políticas 
assistenciais em tempos de Covid-19

Sob a perspectiva jurídica, existe a acessibilidade para o migrante a boa parte 
dos benefícios inerentes à seguridade social (art. 194 da CF). Os benefícios da 
previdência social, de natureza contributiva, serão acessíveis caso o migrante 
esteja inserido formalmente na economia, semelhante à regra aplicada para os 
brasileiros. Os serviços de saúde pública, universais, também são garantidos 
pela legislação. Já em relação aos benefícios assistenciais, há acessibilidade ao 
Programa Bolsa Família, se preenchidos os requisitos básicos para recebimento 
do benefício. Quanto ao recebimento do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), permanece alguma restrição. Embora o Supremo Tribunal Federal (STF), 
no Recurso Extraordinário nº 587.970, tenha declarado a inconstitucionalidade 
da cláusula excludente dos migrantes para o recebimento do benefício, conforme 
constava no Decreto nº 6.214/2017, é necessário que os migrantes maiores de 
sessenta e cinco anos e renda familiar per capita inferior a um quarto de salário-
mínimo entrem na justiça para garantir o recebimento.

Embora o Brasil tenha aprovado uma lei sobre renda básica para cidadania (Lei 
nº 10.835/2004), assegurando o benefício a todo brasileiro residente no país, bem 
como a todo estrangeiro que aqui resida por mais de cinco anos, nunca houve efetiva 
previsão orçamentária para executá-lo. Foi preciso ocorrer a eclosão da pandemia 
de COVID-19 para impulsionar a efetiva implementação de uma política de renda 
mínima, qual seja, a Lei nº 13.982/2020 que instituiu o auxílio emergencial. 

A Lei nº 13.982/2020 representou um raro marco de união da sociedade 
contra a política majoritária do Governo Federal, que mesmo diante da situação 
de calamidade que se anunciava, era contrária à medida. O mesmo entendia 
ser suficiente distribuir uma ajuda mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), ou 
aproximadamente US$ 35,00 (trinta e cinco dólares) para as pessoas privadas 
de renda durante a pandemia. Mas o que foi aprovado pelo Congresso Nacional 
previu o pagamento de parcelas de R$600,00 (seiscentos reais) para até duas 
pessoas adultas ou, em casos em que a mulher fosse a única provedora da família, 
esta receberia as parcelas no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) até 
dezembro de 2020. 
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Dentre os requisitos para receber o benefício, a renda familiar mensal, não 
poderia exceder o valor per capita de R$ 522,50 (quinhentos e vinte de dois reais e 
cinquenta centavos) ou o total de três salários-mínimos. Além da renda familiar, 
outros requisitos para o recebimento das parcelas do auxílio emergencial foram: 
ter atingido a maioridade (exceto no caso de mães menores de 18 anos, que tinham 
seu direito de recebimento do auxílio garantido, conforme dispõe o art. 2º da Lei 
nº 13.982/205); não ter emprego formal; não ser servidor público; não receber 
seguro-desemprego ou qualquer outro benefício assistencial, salvo Bolsa Família.

Para o recebimento das parcelas do auxílio era necessária possuir conta 
corrente na Caixa Econômica Federal. Para os cidadãos que não a possuíam foi 
criada a Poupança Social Digital e a movimentação da conta era feita por meio do 
aplicativo de celular Caixa Tem, uma vez que não foram emitidos cartões físicos. 

Mesmo com a simplicidade da forma adotada para o recebimento do benefício 
(apenas obter o referido aplicativo), muitos migrantes tiveram dificuldades para 
conseguir ter acesso aos valores distribuídos. Uma das razões era a existência de 
divergências entre os dados cadastrais e as informações que constam nos bancos 
de dados do governo e a impossibilidade de correção dos mesmos. 

Soma-se a essas dificuldades a interrupção do atendimento da Polícia Federal 
nos primeiros meses de pandemia. A política unilateral do Departamento de 
Polícia Federal, em particular, impôs mais uma barreira aos migrantes, uma vez 
que estes ficam impossibilitados de realizar eventuais correções necessárias em 
seus dados ou renovação de seus registros.

Por mais que a Polícia Federal tivesse emitido um comunicado dizendo que 
todos deveriam automaticamente considerar a documentação dos migrantes 
válida, questiona-se a suspensão deste serviço, pois entende-se que se trata de um 
serviço público essencial, já que possibilita o acesso da população às proteções que 

5   BRASIL. Lei nº 13.982 de 02 de abril de 2020. Medidas Excepcionais de Proteção Social 
para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13982.htm >. Acesso em: 21 
abr. 2021.
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asseguram o alcance à dignidade da pessoa humana.6 Dessa maneira, em especial 
no caso de imigrantes e refugiados, a expedição da documentação dentro do 
padrão que facilitaria o reconhecimento dos títulos pelas autoridades públicas e 
pelos prestadores de serviço público, torna-se essencial para sua estadia no Brasil.

Com a documentação precária, os imigrantes e refugiados podem ser prejudicados 
em seu direito de acesso à educação, à saúde e aos benefícios distributivos oferecidos 
pelo Governo Federal, prejudicando substancialmente suas condições de vida. Tais 
atividades constam no rol de serviços essenciais trazidos no Decreto nº 10.282/2020. 
Portanto, se a documentação é o meio para que imigrantes e refugiados alcancem 
direitos básicos para subsistência, a expedição dessa documentação também deve 
ser entendida como atividade essencial.

Também houve entraves colocados pela Caixa Econômica Federal, que em 
situações pontuais realizava exigências como a documentação estar dentro do 
prazo de validade (ignorando o “comunicado” da Polícia Federal, que suspendia 
tais prazos). Por outro lado, foi comum haver dificuldade em abrir uma conta 
bancária, pois algumas agências não aceitavam o passaporte ou a cédula de 
identidade do país de origem, nos casos de migrantes de países que integram 
o Mercosul. Nem todos os agentes de atendimento compreendiam as várias 
possibilidades de identificação dos migrantes, que incluem documentos, como: 
Carteira de Registro Nacional Migratório, Documento Provisório de Registro 
Nacional Migratório, passaporte ou cédula de identidade do país de origem, 
acompanhado de protocolo de autorização de residência ou qualquer documento 
brasileiro expedido para o migrante tais como Carteira Nacional de Habilitação 
ou Carteira de Trabalho e Previdência Social.7.

Outro problema enfrentado foi o fato de que boa parte dos migrantes e 
refugiados, por diversas questões, estavam recém inseridos no mercado de 
trabalho, logo, com o advento da pandemia, foram despedidos sem terem ainda 

6  CONCEIÇÃO, Rodrigo. Dos direitos e garantias fundamentais e a continuidade do 
serviço público essencial. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 8, n. 146, 29 nov. 
2003. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/4520. Acesso em: 16 jul. 2021.
7  OFÍCIO CIRCULAR - Nº 3578466/2020 - DPU SP/GABDPC SP/1OFMIG SP de 
24/04/2020.
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superado o período de carência para receber o seguro-desemprego. Muitas 
pessoas nessa situação não receberam o Auxílio Emergencial porque o sistema 
de pagamento do auxílio não identificava essas dispensas, negando acesso ao 
migrante que de fato se encontrava desempregado.

Além de toda a problemática envolvendo a obtenção do Auxílio Emergencial 
em 2020, no ano seguinte, o governo anunciou a redução do valor e ainda mais 
restrições para o recebimento do benefício. Em 2021, apesar de a pandemia ter 
piorado radicalmente no país, não houve mobilização do Congresso Nacional 
como ocorrera em 2020 em favor de uma política de renda mínima. Agora, a 
mobilização visa apontar os responsáveis pela gestão da pandemia no país, que até 
junho de 2021 já havia causado mais de quinhentas mil mortes. 

Por ora, vige a Medida Provisória 1.039/2021, de 18 de março, que reduziu 
drasticamente o valor e o alcance do programa, a começar pela restrição de 
acesso. Novos pedidos não poderão ser feitos e o pagamento só se dará para os 
que já haviam sido cadastrados para o recebimento em 2020, excluindo, portanto, 
pessoas que perderam seus empregos no decorrer de 2020 e no início de 2021. 

Ademais, o governo limitou o pagamento do novo Auxílio Emergencial a 
quatro parcelas no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para quem não 
tem dependentes, R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para famílias que não 
são providas por mulheres ou R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) para 
mulheres que proveem a família sozinhas. Restringiu, ainda, o recebimento do 
benefício a apenas um por família, e não para cada indivíduo afetado. A nova 
regulamentação, diferentemente das 5 parcelas de R$600,00 ou de R$1.200,00 
pagas no ano passado, é claramente insuficiente.

Segundo o Governo Federal, o Auxílio foi reduzido pelo risco de desequilibrar 
a economia se pago por muito tempo. Porém, o auxílio aprovado em 2021 é ínfimo, 
se observado o custo de vida atual. Além disso, não há previsão de adequada 
justiciabilidade para as pessoas que não foram abrangidas pelos novos critérios, 
mas que estão em situação de necessidade.

Não há previsão de recurso administrativo contra decisões de não-concessão, 
o que nega o direito fundamental de petição perante os órgãos públicos que 
todo cidadão deveria possuir e empurra toda uma massa de praticamente uma 
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centena de milhão de pessoas para a judicialização. No entanto, mesmo que a 
Defensoria Pública da União tivesse a mínima condição de propor milhões de 
ações individuais, a Justiça Federal não conseguiria julgar em tempo hábil para 
manter a mínima segurança alimentar da população vulnerável. 

Ainda, a MP estabelece um prazo prescricional de um ano para as ações 
correlatas, contados da publicação da Medida Provisória. Este prazo é 
desproporcionalmente curto se comparado ao que é usualmente estabelecido 
em matéria de administração pública, como bem observou o Defensor Nacional 
de Direitos Humanos André Ribeiro Porciúncula, na recomendação 4327036 – 
DPGU/DNDH ao Ministro da Cidadania.8 

Outro ponto de preocupação é o fato de o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), ter suspendido a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD Covid-19). Essa pesquisa, ao longo do ano de 2020 teve como principal 
foco a observância da saúde dos brasileiros e o mercado de trabalho do país sob 
os efeitos da pandemia do Covid-19. Com a suspensão da PNAD Covid-19, o 
não mapeamento do número de desempregados no país nos primeiros meses de 
2021, dificultará a criação de políticas públicas para amparo dos trabalhadores 
que agora se encontram sem uma fonte de renda e não têm direito de entrar com 
pedido para o recebimento do Auxílio Emergencial.

Diante de todas as medidas, observa-se um movimento de desmonte do 
Estado Social que nos últimos cinco anos ganhou velocidade no Brasil, pautado 
pelas agendas neoliberais.

A começar pela reforma trabalhista, instituída pela Lei nº 13.467/2017, 
maculada pelo rompimento de garantias protetoras, como é o caso da proteção 
do trabalhador oferecida até então pelo Direito do Trabalho. No âmbito do 
Governo Federal, mas também em várias instâncias federativas, ocorreu a 
extinção do Ministério do Trabalho e suas secretarias correlatas. Junto com 
a extinção do Ministério do Trabalho, foram desmontados os sistemas que 
proporcionavam a criação de políticas públicas visando a geração de empregos e 
garantia de renda. Na sequência, a Reforma da Previdência veio para aumentar a 

8   Recomendação nº 4327036 - DPGU - DNDH de 22/03/2021.
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idade mínima para a aposentadoria e alteração no modo de cálculo, com severas 
restrições para pensionistas.

Em 2021, o Brasil voltou a estar ameaçado sob o ponto de vista da segurança 
alimentar. Em outras palavras, sem uma renda mínima, as pessoas em situação de 
vulnerabilidade estão em carência. Deste modo, as medidas que garantem renda 
mínima, mais do que nunca, serão necessárias para a sobrevivência da população 
atingida por todas as mudanças que assolam o cenário nacional.

O Sistema Nacional de Emprego

A Convenção nº 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada 
pelo Brasil, estabelece a necessidade da criação e manutenção de um sistema 
público que assegure a plena garantia de emprego em todo o território nacional. 
Esse sistema teria a função de mediador entre empregador e população e seria 
responsável por possíveis orientações, qualificações ou readaptação profissional. 
O sistema deveria facilitar a movimentação do trabalhador em território nacional 
(ou internacional, se autorizado), para a melhor adequação de sua qualificação 
com a demanda de mão de obra nas diferentes regiões. Também seria responsável 
pela verificação da situação do mercado de trabalho em todo o território nacional 
junto com sindicatos e outras instituições, para possível instalação de políticas 
públicas de acordo com o observado. 

Esse Sistema foi instituído no Brasil por meio da Lei nº 7.998/90 e pelo 
Decreto nº 76.403/75 o qual criou o Sistema Nacional de Emprego (SINE) que é o 
responsável pelo pagamento do seguro-desemprego, pela promoção de medidas 
de capacitação do trabalhador, pagamento do direito constitucional ao abono 
salarial, além de ser um canal de mediação entre empregado e empregador.

A Lei 13.667/2018 atualizou o desenho institucional do SINE. Ocorre que, 
já na sequência, em 2019 o Ministério do Trabalho foi extinto e as agendas de 
responsabilidade deste Ministério agora integram a estrutura do Ministério da 
Economia, que não apresenta nenhuma agenda para desenvolvimento do sistema 
aprimorado pela Lei 13667/2018.

Na verdade, a eficiência do SINE já vinha em franca decadência, de modo que, 
de acordo com o Observatório Nacional de Mercado de Trabalho de 2019, o sistema 
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intercedeu em apenas 4% das vagas de trabalho preenchidas no ano de 2018. Com 
relação aos imigrantes venezuelanos, pelo menos algum auxílio foi prestado pelo 
Exército (mesmo que sem know how de intermediação de mão de obra), através da 
Operação Acolhida, que conta também com a atuação de agências internacionais 
como ACNUR e a OIM, e de organizações da sociedade civil.

Atualmente, a política de emprego oficial no Brasil se restringe ao portal 
“Emprega Brasil”, que pretende reunir num único banco de dados a oferta e demanda 
de emprego no país, como se fosse um “Tinder do emprego”9 possibilitando, na 
dicção do próprio sistema, “autoencaminhamento de trabalhadores às vagas de 
emprego” disponíveis10.  

Conforme a redação da Recomendação nº 168 da OIT, o país signatário ao 
instaurar um Sistema Público de Empregos deve ter especial atenção com a 
população migrante. Com isso, deve ter políticas de emprego específicas para que 
os migrantes tenham acesso aos empregos duradouros (art.8º), já que pela sua 
situação de vulnerabilidade podem ter dificuldade de encontrar tais empregos. 
Ainda, conforme já mencionado, a Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) garante 
que os migrantes e refugiados tenham acesso plenos aos serviços prestados pelo 
Sistema Nacional de Emprego, seja para o recebimento dos valores referentes ao 
seguro-desemprego, bem como para a captação de vagas.11

O fato é que o sistema público de emprego vive um efetivo desmonte, e, nesse 
particular, é compreensível que a Lei 13684/2018, que sucedeu a Medida Provisória 
nº 820 de 2018, tenha regulamentado as medidas de assistência emergencial para 
as pessoas migrantes em situação de vulnerabilidade excluindo a perspectiva da 
intermediação pública de mão de obra.

A assistência emergencial para migrantes vulneráveis tem como cenário atual 
o crescente fluxo migratório de venezuelanos no Brasil, e como precedente, o 

9   Governo Bolsonaro quer transformar Sine em Tinder para vaga. Disponível em: <https://
www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/governo-bolsonaro-quer-transformar-sine-em-tinder-
para-vagas-de-trabalho.shtml>. Acesso em: 21 abr. 2021.
10    Ver Sobre o Emprega Brasil – Portal Emprega Brasil (mte.gov.br). 
11   DE PAULA, Priscila Moreto. Fluxo Migratório: uma oportunidade para ampliar o 
incipiente Sistema Público de Emprego. Migrantes e Refugiados: uma aproximação baseada na 
centralidade do trabalho e na justiça social.  Brasília: Ministério Público do Trabalho, 2021 p. 203.
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caso haitiano. Traz em si diversas medidas assistenciais a serem tomadas frente às 
necessidades desses migrantes, tais como mobilidade pelo território nacional por 
meio do programa de interiorização, e a melhora da qualificação profissional dos 
migrantes para sua colocação no mercado de trabalho. 

Mesmo existindo o zelo acerca da qualificação profissional dos povos 
advindos da Venezuela, a Medida Provisória não apresentou preocupação 
em fortalecer o sistema que foi criado para justamente atender as demandas 
tocantes ao mercado de trabalho. Nesse particular, um serviço de intermediação 
foi estabelecido de maneira voluntariosa pela Operação Acolhida, sob a tutela 
do Exército, ACNUR, OIM e outras organizações parceiras. Estas instituições 
assumiram importantes funções de interligação com outros entes federativos, 
cumprindo um papel político difícil de manejar, diante das dificuldades eleitorais 
que implicam o acolhimento de pessoas migrantes. Os políticos brasileiros 
têm medo de acolher migrantes e perder votos, e não é medo destituído de 
fundamento, pois boa parcela dos brasileiros são xenófobos quando o assunto 
é oportunidade de trabalho. A matemática é simples: ao acolher migrantes que 
não votam, o político pode causar reações dos brasileiros que eventualmente 
se sentirão ameaçados ao dividir espaço com os novos moradores. Uma lógica 
errônea, já que a migração também fortalece o crescimento e a dinamização da 
economia.12

Ressalte-se que toda política de intermediação de mão de obra que envolve 
migrações precisa ser reforçada sob a perspectiva da prevenção à exposição a 
condições de trabalho inseguras ou até mesmo de violação de direitos humanos, 
com trabalho degradante ou trabalho escravo.

Diante de toda a fragilidade acerca da estrutura de políticas trabalhistas 
para migrantes, em abril de 2018 a Procuradoria Geral do Trabalho emitiu 

12   FGV DAPP. A economia de Roraima e o fluxo venezuelano: evidências e subsídios 
para políticas públicas. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Diretoria de Análise de Políticas 
Públicas, 2020. Disponível em: < https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73853> Acesso 
em: 30 jul.2021
OECD/ILO. How Immigrants Contribute to Developing Countries’ Economies. Paris: OECD 
Publishing, 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264288737-en.> Acesso em: 30 
jul.2021
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Nota Técnica13 alertando para a falta de implementação de “política efetiva de 
coordenação do serviço de emprego”. Ainda segundo o documento “não há 
qualquer desenvolvimento do ‘eixo trabalho’ na política de acolhimento”, de 
modo a evidenciar a omissão de fortalecimento do SINE para o auxílio e apoio 
aos migrantes na jornada da conquista do emprego no Brasil:

São do Sine as atribuições de organizar o sistema de informações sobre o 
mercado de trabalho, implantar as agências de colocação em todo o país, 
identificar o trabalhador pela Carteira de Trabalho e Emprego, propiciar 
informação ao trabalhador e buscar equalizar a oferta e a demanda no 
mercado de trabalho.

É do Sine, ainda, a atribuição de gerir a intermediação de mão de obra, que 
visa a colocar trabalhadores no mercado laboral por meio de vagas captadas 
junto aos empregadores, reduzindo o tempo de espera e a assimetria de 
informação existente no mercado de trabalho, tanto para o trabalhador 
quanto para o empregador. Portanto, o Serviço busca promover o encontro de 
oferta e demanda de trabalho, e compreende ações que incluem: a inscrição 
do trabalhador; registro do empregador; captação e registro de vagas de 
trabalho; cruzamento de perfil dos trabalhadores cadastrados com o perfil 
das vagas captadas; convocação de trabalhadores conforme pesquisa de 
perfil e encaminhamento para entrevista de emprego; e registro do resultado 
do encaminhamento.14 

A lei da reestruturação do SINE (Lei 13.667/2018) e a lei de assistência 
emergencial para população migrante (Lei nº 13.684/2018) foram promulgadas 
praticamente ao mesmo tempo (a primeira em maio de 2018 e a segunda em 
junho). A referida lei preconiza que deveria ocorrer “a articulação permanente 

13  (Nota Técnica nº 01, de 2 de abril de 2018) Disponível em: <https://mpt.mp.br/pgt/
publicacoes/notas-tecnicas/nota-tecnica-no-01-venezuelanos/@@display-file/arquivo_pdf>. 
Acesso em: 21 abr. 2021.
14  (Nota Técnica nº 01, de 2 de abril de 2018). Disponível em: <https://mpt.mp.br/pgt/
publicacoes/notas-tecnicas/nota-tecnica-no-01-venezuelanos/@@display-file/arquivo_pdf>. 
Acesso em: 21 abr. 2021.
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com a implementação das demais políticas públicas, com ênfase nas destinadas 
à população em condições de vulnerabilidade social” (art. 2º, XI). Assim, 
trabalhadores migrantes deveriam ter especial atenção do SINE na intermediação 
entre trabalhador e emprego, ou em medidas de capacitação do migrante para o 
mercado de trabalho.

Conclusão

Ainda que a legislação atual disponha e garanta o acesso dos migrantes a 
direitos que visam uma estadia e uma vida digna, muitas vezes são enfrentadas 
dificuldades burocráticas para a efetivação desses direitos e para o ingresso nos 
programas de renda, emprego e assistência social. 

Do ponto de vista econômico, é importante mencionar que a recessão 
econômica ocasiona a inevitável queda nos postos de trabalho. O aumento no 
desemprego gera sensação de escassez de oportunidades e, nesse contexto, a 
presença de imigrantes pode ser tratada com hostilidade por parte da população 
residente. Nesse cenário, cresce o discurso de que os migrantes estariam 
“roubando” o emprego dos nacionais.

Existe ainda, a acelerada deterioração do mercado de trabalho já enfraquecido 
pelas reformas neoliberais e pelo desinvestimento e agora agravado pela pandemia 
de COVID-19. As dificuldades enfrentadas pelo setor de serviços e pelos 
pequenos comércios, devido à errante gestão da pandemia, causa um impacto 
desproporcional junto àqueles que costumavam absorver boa parte dos migrantes 
recentes no país. Conforme já mencionado anteriormente:

Viver como migrante ou refugiado no Brasil em tempo de desconstrução 
do Estado Social e pandemia é estar sujeito ao desemprego, à falta de 
moradia, de assistência à saúde, de proteção social. É estar sujeito à fome. É 
passar do emprego “intermitente” para o desemprego sem seguro. É passar 
da favela estabilizada para a ocupação. É fazer fila para a cesta básica 
sem estar nos cadastros dos pobres oficiais. Apesar de existirem políticas 
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compensatórias, neste momento em particular, falta tudo para quem é 
colocado sistematicamente no fim da fila.15

É certo que o migrante é um lutador. Alguém que não desistiu de viver, 
mesmo contra todas as adversidades. Desta feita, é necessário que os brasileiros e 
os migrantes estejam juntos na luta para garantir a efetivação e o fortalecimento 
do Estado Democrático de Direito, fundamentado no respeito aos direitos 
humanos sem distinção de nacionalidade. Que todos tenham bem claras quais 
são as verdadeiras causas da profunda crise que se instalou no país, para que não 
se acentuem as disputas fratricidas marcadas pela xenofobia. É direito de todos 
usufruir de condições dignas de existência, com acesso à comida, ao trabalho, a 
assistência social e à saúde.
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“O acesso ao ensino superior é uma das melhores maneiras de se garantir que pessoas refugiadas conseguirão se 
tornar autossustentáveis e buscar uma integração mais fácil às comunidades de acolhida”.
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Cátedra Sérgio Vieira de Mello: garantindo 
proteção e soluções a pessoas refugiadas no 
Brasil desde 2003

André de Lima Madureira1
William Torres Laureano da Rosa2

Introdução

O tema do acesso à educação superior para pessoas refugiadas foi se 
desenvolvendo ao longo das últimas décadas, bem como o papel e escopo de 
atuação de Instituições de Ensino Superior na proteção e busca por soluções para 
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essa população. Se durante o Século XX dava-se preferência ao investimento 
em estruturas que promoviam a educação primária e secundária em campos 
de refugiados, nas primeiras duas décadas do Século XXI enxerga-se o acesso 
à educação universitária como fundamental, inclusive para a reconstrução de 
países de origem. Ademais, o escopo do papel de universidades na proteção de 
pessoas refugiadas atinge um novo panorama, indo além do ensino e da pesquisa e 
ingressando em ações de assistência e proteção mais diretas a pessoas em situação 
de deslocamento forçado.

Assim, em 2003, o ACNUR iniciou um programa de difusão acadêmica e de 
treinamento na América Latina a fim de fortalecer o aprendizado de professores 
e estudantes universitários nas áreas de Direito Internacional dos Refugiados, 
Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário. 
A iniciativa do projeto recebeu o nome de “Cátedra Sérgio Vieira de Mello” em 
homenagem ao diplomata brasileiro homônimo, que morreu no Iraque em 2003 
em um atentado à sede da Organização das Nações Unidas (ONU) naquele país, 
depois de passar grande parte de sua carreira profissional na ONU trabalhando 
com pessoas refugiadas, como funcionário do ACNUR.

Em 2004, 20 países da América Latina assinaram a Declaração e o Plano 
de Ação do México para fortalecer a proteção internacional dos refugiados 
na América Latina, na qual reconheceram a importância dessa iniciativa e 
recomendaram pesquisas interdisciplinares sobre a promoção do Direito 
Internacional dos Refugiados e o treinamento no tema. O ACNUR, destarte, 
reconhece e valoriza o papel das universidades como impulsionadoras da 
inclusão e da mudança social e, portanto, dá grande importância ao papel que 
as Instituições de Ensino Superior podem desempenhar no fornecimento de 
proteção e na busca de soluções para refugiados. 

No Brasil, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) é composta, atualmente, 
por 28 Instituições de Ensino Superior distribuídas por 13 unidades federativas 
do país. O engajamento das universidades brasileiras com a proteção de pessoas 
refugiadas e a busca por soluções para os desafios enfrentados por essa população 
é multifacetado, à luz da abordagem whole-of-society preconizada pelo Pacto 
Global sobre Refugiados. As iniciativas universitárias promovidas pela CSVM 
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no Brasil geralmente se enquadram em eixos como ensino, pesquisa e extensão, 
abrangendo não apenas o acesso à educação superior e o ensino de disciplinas 
afetas ao tema dos deslocamentos forçados, mas também ações de assistência 
direta a pessoas refugiadas como ensino da língua portuguesa, orientação jurídica 
e revalidação de diplomas.

Nesse sentido, este artigo explica como o tema da educação superior para 
pessoas refugiadas se desenvolveu nas últimas décadas, assim como o papel das 
universidades na proteção de pessoas refugiadas, indo muito além de ações de 
ensino e pesquisa. O trabalho da CSVM no Brasil é destacado como exemplo 
dessa nova visão, implementando no Brasil há quase duas décadas ações que vão 
muito além do ensino e da pesquisa e impactando direta e positivamente a vida de 
milhares de pessoas refugiadas. 

1. Acesso à educação e sua importância em contextos de 
deslocamentos forçados

Acesso à educação é um fator importante para soluções de médio e longo 
prazo em um contexto de deslocamento forçado e assim o tema tem sido 
reconhecido nos últimos anos. Em algumas entrevistas realizadas com pessoas 
refugiadas, destacou-se o papel da educação como “chave para o futuro” tanto 
daqueles que estão em deslocamento, quanto para os seus países de origem, 
entendendo que a educação traz “estabilidade e esperança”3. Na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948, a educação primária foi considerada 
como um direito universal e o tema ainda apareceu em outros documentos 
importantes como na Convenção da Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres de 1979, na Convenção sobre o Direito 
das Crianças de 19894, na Declaração Mundial sobre Educação para Todos de 

3  DRYDEN-PETERSON, Sarah, Refugee Education: A Global Review, Genebra: United 
Nations High Commissioner for Refugees, 2011, p. 8.
4  Ibid.
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19905, entre outros documentos que deram origem a um movimento global 
pela educação”6. Em 2015, os Estados partes da ONU acordaram ainda sobre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, dentre os quais, o objetivo 4 sobre 
Educação de Qualidade pretende garantir o acesso à educação “inclusiva, de 
qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida de todos”7.

O regime internacional de proteção de pessoas refugiadas também reflete 
essa preocupação. A Convenção Relativa ao Status dos Refugiados de 19518, 
por exemplo, é clara quando determina, em seu artigo 22, que os Estados partes 
acordam em dar às pessoas refugiadas o mesmo tratamento que aos nacionais 
no tocante ao ensino primário e que, com relação ao ensino superior, darão a 
elas um tratamento tão favorável quanto possível, facilitando o acesso aos estudos 
universitários, o reconhecimento de diplomas e outros certificados estrangeiros, ou 
ainda concedendo isenção de taxas e bolsas de estudo. A resolução A/RES/64/290, 
da Assembleia Geral da ONU, estabelece que o tema da educação será incluído 
em todas as etapas da assistência humanitária. A resolução A/HRC/14/25, 
referente ao relatório especial sobre o direito à educação de migrantes, pessoas 
refugiadas e solicitantes da condição de refugiado, por sua vez, foi solicitada em 
2010 pelo Conselho de Direitos Humanos, chegando à conclusão de que no tema 
da educação de migrantes, refugiados e solicitantes da condição de refugiado há 
pelo menos seis questões centrais que devem ser melhoradas: a estrutura legal e 
normativa, questões sociais e culturais, questões sobre linguagem e currículo, a 

5  ZEUS, Barbara, Exploring Barriers to Higher Education in Protracted Refugee Situations: 
The Case of Burmese Refugees in Thailand1, Journal of Refugee Studies, v. 24, n. 2, p. 256–276, 
2011, p. 257.
6  A autora ainda trata de outros documentos como o Dakar Education for All Framework for 
Action (2000) e o Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2000). Cf. DRYDEN-PETERSON, 
Sarah, The Politics of Higher Education for Refugees in a Global Movement for Primary Education, 
Refuge: Canada’s Journal on Refugees, v. 27, n. 2, p. 10–18, 2010, p. 10.
7  Sustainable Development Goal 4: Educação de qualidade | As Nações Unidas no 
Brasil, disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4>. Acesso em: 8 maio 2021.
8  CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS DE PLENIPOTENCIÁRIOS SOBRE O 
ESTATUTO DOS REFUGIADOS E APÁTRIDAS, Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados.
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situação dos professores, revalidação de diplomas e a aquisição de conhecimento 
para a vida9.

Ainda que a série histórica sobre a situação de pessoas refugiadas matriculadas 
em sistemas de ensino tenha demonstrado melhora nas últimas duas décadas10, 
essa situação ainda representa um desafio. Atualmente, diminuir o abismo entre 
as pessoas refugiadas e o acesso ao ensino formal está no horizonte das políticas 
educacionais desenvolvidas pelo ACNUR. 

Inicialmente, perante um paradigma humanitarista clássico, no qual 
grandes movimentos de deslocamento forçados eram lidados com a criação 
de estruturas de campos de refugiado11, maior ênfase foi dada ao acesso à 
educação primária em estruturas criadas no interior dos campos12. Assim, 
entre as décadas de 1980 até os anos 2000, considerando que a organização em 
campos de refugiados era a forma preferível de se lidar com o deslocamento 
forçado de pessoas, a criação de estruturas educacionais separadas do sistema 
nacional acabava sendo favorecida13. Uma vez que se compreendia que era 
uma situação temporária, e diante do grande número de pessoas que eram 
acolhidas em campos, procurava-se desenvolver sistemas educacionais o 
mais próximo possível dos sistemas dos países de acolhida. Em especial, esses 
espaços prezavam pelo ensino na mesma língua das pessoas refugiadas (sem 
foco no desenvolvimento da competência do aprendizado do idioma do país 
de acolhida) e com o mesmo currículo do país de origem. Acreditava-se que 

9  VERNOR MUÑOZ, The right to education of migrants, refugees and asylum-seekers: 
report of the Special Rapporteur on the Right to Education.
10  DRYDEN-PETERSON, The Politics of Higher Education for Refugees in a Global 
Movement for Primary Education, p. 12.
11  DITTMER, Cordula; LORENZ, Daniel F.,  Disaster Situation and Humanitarian 
Emergency – In-Between Responses to the Refugee Crisis in Germany, International Migration, 
v. n/a; NASCIMENTO, Daniela. One step forward, two steps back? Humanitarian Challenges 
and Dilemmas in Crisis Settings.  The Journal of Humanitarian Assistance; MILLS, Kurt, 
Neo-Humanitarianism: The Role of International Humanitarian Norms and Organizations in 
Contemporary Conflict, Global Governance, v. 11, n. 2, p. 161–183, 2005.
12  ZEUS, Exploring Barriers to Higher Education in Protracted Refugee Situations.
13  SINCLAIR, Margaret; UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, 
Education in emergencies, Commonwealth Education Partnerships, p. 52–56, 2007.
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dessa forma se facilitaria a reintegração desses refugiados após movimentos 
de repatriação voluntária14. 

A partir dos anos 2000, todavia, é possível perceber uma mudança significativa 
no tempo em que pessoas refugiadas permanecem em situação de deslocamento 
forçado. Mesmo em campos de refugiados há crianças que passaram a maior parte 
dos anos escolares nessas estruturas15. Essa situação prolongada de deslocamento 
forçado fez com que fosse dada maior ênfase a soluções fora dos campos16. Ao 
mesmo tempo em que se reconhece que a maioria das pessoas refugiadas passa a 
viver em centros urbanos e por um tempo prolongado, a política educacional do 
ACNUR vislumbra a possibilidade de maior integração de pessoas refugiadas aos 
sistemas nacionais de educação, a partir das políticas desenvolvidas em 201217 
com o estabelecimento de uma nova estratégia para educação.

Assim, a Estratégia para Educação (2012 – 2016) do ACNUR coloca a 
educação como uma preocupação crescente18. Cada vez mais o tema passa a 
ganhar destaque enquanto direito fundamental19 e como um direito que permite 
que outros sejam realizados20. Assim, os esforços passam a ser no sentido de 
tornar as estratégias educacionais uma parte central do mandato de proteção e 
soluções do ACNUR, tentando garantir educação inclusiva e de qualidade a todas 
as pessoas refugiadas e solicitantes da condição de refugiado21. Não basta mais 

14  DRYDEN-PETERSON, Sarah, Refugee education in countries of first asylum: Breaking 
open the black box of pre-resettlement experiences, Theory and Research in Education, v. 14, n. 2, 
p. 131–148, 2016, p. 138.
15  ZEUS, Exploring Barriers to Higher Education in Protracted Refugee Situations, p. 257; 
DRYDEN-PETERSON, Refugee Education.
16  UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, UNHCR Policy on 
Alternatives to Camps, Genebra: UNHCR, 2014.
17  DRYDEN-PETERSON, Refugee education in countries of first asylum, p. 138.
18  UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, UNHCR Education 
Strategy, 2012-2016, Genebra: United Nations High Commissioner for Refugees, 2012.
19  UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, Report on the High 
Commissioner’s Five Global Priority Issues for Refugee Children, Refworld, disponível em: 
<https://www.refworld.org/docid/4a54bc3bd.html>. Acesso em: 9 maio 2021.
20  UNHCR Global Appeal 2011 Update, ReliefWeb, disponível em: <https://reliefweb.int/
report/world/unhcr-global-appeal-2011-update>. Acesso em: 9 maio 2021.
21  DRYDEN-PETERSON, Refugee Education, p. 8.
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focar na assistência humanitária por meio da entrega de alimento, abrigo e água. 
É necessário expandir o acesso à educação de qualidade, realizando o treinamento 
dos professores e garantindo que os refugiados possam se integrar em ambientes 
escolares seguros dos sistemas nacionais de educação22.

Se as estratégias e políticas desenvolvidas nas últimas décadas incluíram a 
educação primária e secundária no topo da agenda, o mesmo não pode ser dito 
sobre a educação superior. A literatura avalia que o acesso ao ensino superior 
esteve fora desse movimento global de diminuição do déficit educacional, em 
especial pelo fato de que os dados demonstrariam sérios problemas de acesso 
aos ensinos primários e secundários e que o custo de implementar políticas de 
acesso ao ensino superior seriam altos e beneficiariam somente um pequeno 
grupo de pessoas refugiadas que, de fato, poderiam acessar tal nível de ensino23. 
De fato, os dados globais de dezembro de 2019, publicados em 202024, mostram 
que 77% das crianças refugiadas estão matriculadas no ensino primário. Menos 
da metade das crianças que são matriculadas chegam ao ensino secundário, 
ou 31% das crianças refugiadas que poderiam estar nessa faixa de ensino. No 
ensino superior (compreendendo ainda cursos técnicos e outras modalidades 
de treinamento de competências voltadas para o mercado de trabalho), somente 
3% das pessoas refugiadas são matriculadas em cursos desse nível. São mais de 
1.8 milhões de crianças que estão fora dos bancos escolares, 48% da totalidade 
dos que estão em idade escolar. Ainda segundo esse relatório, há a expectativa 

22  DRYDEN-PETERSON, Refugee education in countries of first asylum, p. 135.
23  Cf. DRYDEN-PETERSON, The Politics of Higher Education for Refugees in a Global 
Movement for Primary Education; ZEUS, Exploring Barriers to Higher Education in Protracted 
Refugee Situations; CREA, Thomas M.; MCFARLAND, Mary, Higher education for refugees: 
Lessons from a 4-year pilot project, International Review of Education, v. 61, n. 2, p. 235–245, 2015; 
DRYDEN-PETERSON, Sarah, Refugee Education: The Crossroads of Globalization, Educational 
Researcher, v. 45, n. 9, p. 473–482, 2016; WRIGHT, Laura-Ashley; PLASTERER, Robyn, Beyond 
Basic Education: Exploring Opportunities for Higher Learning in Kenyan Refugee Camps, Refuge: 
Canada’s Journal on Refugees, v. 27, n. 2, p. 42–56, 2012.
24  UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, Coming Together For 
Refugee Education. Education Report 2020, disponível em: <https://www.unhcr.org/publications/
education/5f4f9a2b4/coming-together-refugee-education-education-report-2020.html>. acesso 
em: 7 maio 2021.
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de que 50% das meninas previamente matriculadas não retornem para a escola 
quando a situação da pandemia causada pela COVID-19 permitir a reabertura 
das instituições de ensino25. 

No Relatório de 2011 intitulado Refugee Education: A Global Overview, ao 
mesmo tempo em que se reconhece que pessoas refugiadas que completam o 
ensino secundário desejam cursar um curso superior26, soluções pensadas não 
conseguiam ir além da concessão de bolsas de estudos. Esse tipo de programa, que 
já estava previsto nas estratégias anteriores e que deu origem ao Albert Einstein 
German Academic Refugee Initiative (DAFI)27, foi considerado insuficiente, 
pois não conseguiria abarcar todos aqueles que tinham o interesse em cursar 
um bacharelado. O Relatório apresenta estudos que indicam que aqueles que 
conseguem se formar na universidade saem mais rapidamente da situação 
de deslocados forçados, em geral, retornando para os seus países de origem e 
assumindo papéis importantes na reconstrução dos mesmos28. Ainda assim, a 
sugestão do relatório é de expandir as oportunidades de bolsas de estudos e de 
programas de ensino a distância29.

O DAFI se converteu no primeiro programa de acesso ao ensino superior 
desenvolvido pelo ACNUR. Esse programa foi iniciado em 1992 e desde então 
concedeu inúmeras bolsas de estudo a jovens refugiados. Somente em 2019, foram 
concedidas 8.347 bolsas a esses jovens que se matricularam em 925 universidades 
diferentes em 54 países. O Relatório ainda nos mostra que 40% dessas bolsas foram 
direcionadas para mulheres refugiadas. As pessoas refugiadas que participam 
deste programa conseguem custear desde as mensalidades da universidade, até 

25  Ibid., p. 10.
26  DRYDEN-PETERSON, Refugee Education, p. 52.
27  Programa de bolsas que oferece aos estudantes refugiados e repatriados qualificados 
a possibilidade de obter um diploma de graduação em seu país de asilo ou de origem. Com o 
apoio dedicado dos governos da Alemanha, Dinamarca e República Tcheca, ACNUR e doadores 
privados, o programa apoiou mais de 18.000 jovens refugiados para realizar estudos superiores 
desde 1992. Mais informações disponíveis em: <https://www.unhcr.org/dafi-scholarships.html>. 
Acesso em 09 maio de 2021.
28  Ibid.; DRYDEN-PETERSON, The Politics of Higher Education for Refugees in a Global 
Movement for Primary Education, p. 15.
29  DRYDEN-PETERSON, Refugee Education, p. 84.
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materiais e livros necessários no decorrer do curso, alimentação, transporte, 
moradia, entre outros gastos relacionados ao curso de graduação escolhido. Em 
geral, essas bolsas estão disponíveis em países em desenvolvimento com grande 
número de pessoas refugiadas30.

No momento atual, observa-se que o acesso ao ensino superior é uma das 
melhores maneiras de se garantir que pessoas refugiadas conseguirão se tornar 
autossustentáveis e buscar uma integração mais fácil às comunidades de acolhida, 
gerando melhor sentimento de pertencimento à nova comunidade31. A Estratégia 
para Educação do ACNUR (2012 – 2016) já reconhecia essa situação. Se por um 
lado essa estratégia segue os projetos anteriores de avançar no número de bolsas 
de estudo e de oportunidades de ensino a distância, passa, também, a incluir o 
papel do ACNUR em reduzir as barreiras existentes para permitir a inclusão de 
pessoas refugiadas no ensino superior dos países de acolhida32.

Mas é com o Pacto Global para Refugiados que o acesso ao ensino superior e o 
papel das universidades ganham maior relevância nas estratégias da organização. 
Em documentos como a Declaração de Nova Iorque de 2016 há o reconhecimento 
de que a educação superior tem o papel de realizar mudanças e de proteger as 
pessoas refugiadas ao manter a esperança no futuro, além de ecoar compreensões 
anteriores de que é o acesso ao ensino superior que garante a recuperação e 
reconstrução dos países em momentos de pós-conflito33. Garante-se, ainda, 
possibilitar a elaboração de um projeto de rotas complementares de admissão em 
terceiros países, por meio do ingresso em cursos universitários. Diferentemente 
do DAFI que concede bolsas de estudos para pessoas refugiadas que se encontram 
em países em desenvolvimento, a proposta elaborada a partir da Declaração de 

30 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, Albert Einstein 
German Academic Refugee Initiative Fund (DAFI): Most Frequently Asked Questions, UNHCR, 
disponível em: <https://www.unhcr.org/protection/operations/40dbee984/albert-einstein-german-
academic-refugee-initiative-fund-dafi-frequently.html>. Acesso em: 8 maio 2021.
31 ZEUS, Exploring Barriers to Higher Education in Protracted Refugee Situations, p. 258.
32 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, UNHCR Education 
Strategy, 2012-2016, p. 21–23.
33 REFUGEES, United Nations High Commissioner for, New York Declaration for Refugees 
and Migrants, UNHCR, disponível em: <https://www.unhcr.org/events/conferences/57e39d987/
new-york-declaration-refugees-migrants.html>. Acesso em: 9 maio 2021, para. 82.



96

Caderno de Debates – Outubro 2021

Nova Iorque pretende garantir o ingresso de refugiados em universidades nos 
países desenvolvidos, com a garantia de bolsas de estudos. Apresenta, neste caso, as 
experiências do governo japonês, por meio do programa Future of Syrian Refugees 
(JISR), e do Région Occitane/Pyrénées-Méditerranée Scholarship programme for 
Syrian refugees do governo francês34. O Pacto Global para Refugiados, por sua vez, 
resume tanto as experiências com inclusão de pessoas refugiadas nos sistemas 
nacionais, indicando o período máximo de 3 meses para que aqueles que estão em 
idade escolar possam retomar os seus estudos no país de acolhida, a necessidade 
de facilitação da revalidação de diplomas, bem como essa experiência de rotas 
complementares de admissão em terceiros países35. 

Com base nas experiências e documentos citados, a atual Estratégia de Educação 
2030 do ACNUR traz metas robustas para matrículas no ensino superior, buscando 
alcançar a taxa de pelo menos 15% de pessoas refugiadas matriculadas nessas 
instituições de ensino36. A nova Estratégia consolida o papel da educação como 
ponto importante da proteção de refugiados, modifica a percepção de acesso ao 
ensino superior como um luxo e acrescenta projetos novos como a questão das rotas 
complementares. Ao mesmo tempo em que se modifica a percepção da importância 
do ensino superior na proteção e integração de pessoas refugiadas, também se abre 
um novo espaço de atuação da universidade de apoio ao mandato do ACNUR. 

Esse papel de destaque foi desenvolvido durante o Fórum Global para 
Refugiados em 2019, no qual uma das promessas realizadas pelos participantes 

34 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, Complementary 
Pathways for Admission of Refugees to Third Countries: Key Considerations, Refworld, 
disponível em: <https://www.refworld.org/docid/5cebf3fc4.html>. acesso em: 9 maio 2021, p. 11.
35  UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, Global compact 
on refugees, Genebra: UNHCR, 2018, parag.  68–69; Para mais informações sobre Rotas 
Complementares,  Cf.  REFUGEES, United Nations High Commissioner for, WUSC, UNHCR 
and UNESCO, Doubling our Impact, Third Country Higher Education Pathways for Refugees, 
February 2020, UNHCR, disponível em: <https://www.unhcr.org/events/conferences/5e5e4c614/
wusc-unhcr-unesco-doubling-impact-third-country-higher-education-pathways.html>. Acesso 
em: 9 maio 2021.
36  UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, Education 2030: A 
Strategy for Refugee Education, Genebra: UNHCR, 2019, p.  13. Disponível em: <https://www.
unhcr.org/publications/education/5d651da88d7/education-2030-strategy-refugee-education.
html>. Acesso em: 09 maio de 2021. 
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foi a de expansão da experiência de redes universitárias nas áreas de pesquisa, 
ensino e extensão, realizando atendimentos direto a refugiados37. Assim, infere-
se que o acesso à educação e o papel das universidades na busca por proteção e 
soluções a pessoas refugiadas é de uma importância enorme e está em constante 
desenvolvimento. No Brasil, essa visão já vem sendo aplicada há quase duas 
décadas pela Cátedra Sérgio Vieira de Mello. 

2. O exemplo da Cátedra Sérgio Vieira de Mello: indo além do 
acesso à educação superior

A CSVM surgiu em 2003 por iniciativa do então Escritório Regional do 
ACNUR para o Sul da América Latina, localizado em Buenos Aires, na Argentina. 
À época, aquele escritório era responsável pela atuação do ACNUR no Brasil e 
articulou a assinatura das duas primeiras CSVM com a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro e o Centro Universitário de Brasília38. Já em 2004, a 
Pontíficia Universidade Católica de São Paulo foi a primeira Instituição de Ensino 
Superior (IES) em São Paulo a firmar a CSVM com o ACNUR, com o apoio do 
então Centro de Acolhida para Refugiados da Cáritas Arquidiocesana de São 
Paulo39, parceiro implementador histórico do ACNUR no Brasil. 

Atualmente, a CSVM conta com 28 IES no Brasil, distribuídas por 13 Unida-
des Federativas: 16 Universidades Públicas Federais (Universidade Federal de 
Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal 
de Santa Catarina, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do 
ABC, Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Paulo, 
Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Espírito Santo, 

37  Cf.  Pledges & Contributions, The Global Compact on Refugees | Digital platform, 
disponível em: </channel/pledges-contributions>. Compromisso feito pela Academia 
Latinoamericana. Acesso em: 9 maio 2021. 
38  Disponível em: <https://www.unhcr.org/news/briefing/2003/10/3f8fbe093/academic-
chairs-memory-sergio-vieira-de-mello.html>. Acesso em 08 maio de 2021.  
39  Cf. 15 anos de Cátedra Sérgio Vieira de Mello no Brasil: universidades e pessoas 
refugiadas. Organizado por José Blanes Sala… [et al.]. São Bernardo do Campo, SP: Universidade 
Federal do ABC, 2020. p. 9 e ss. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/
uploads/2020/10/15-Anos-C%C3%A1tedra-Sergio-Mello.pdf>. Acesso em 08 maio de 2021. 
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Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Universidade Federal de Goiás, Universidade de Brasília, Universidade Federal de 
Grande Dourados, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e Universidade 
Federal de Roraima), 3 Universidades Públicas Estaduais (Universidade Estadual 
de Campinas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Universidade Estadual 
da Paraíba), e 9 Universidades Privadas (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 
Universidade do Vale do Itajaí, Centro Universitário Curitiba, Universidade 
Católica de Santos, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais, Universidade Vila Velha e Universidade Salvador).

Inicialmente, a CSVM tinha uma abordagem mais acadêmica que buscava a 
promoção e o fortalecimento do ensino e de pesquisas sobre Direito Internacional 
dos Refugiados e Direito Internacional Humanitário40. Essa abordagem inspirou 
a Declaração e o Plano de Ação do México41 (PAM), de 2004. O PAM adotou 
como uma de suas recomendações regionais o fortalecimento da  “cooperação dos 
Estados da região entre si e com o ACNUR, com os órgãos de direitos humanos 
do Sistema Interamericano e com as instituições acadêmicas e de investigação da 
América Latina nos campos da investigação interdisciplinária, da promoção e da 
formação do Direito Internacional dos Refugiados”42. Com o decorrer dos anos, 
a CSVM também passou a adotar uma abordagem prática que se traduziu em 
programas de extensão, que muitas vezes promovem assistência direta a pessoas 
refugiadas. Desse modo, atualmente, a CSVM possui três eixos sólidos de atuação, 
quais sejam: ensino, pesquisa e extensão. 

Por meio do eixo do Ensino, a CSVM promove a disseminação de temas afetos 
aos deslocamentos forçados de pessoas, promovendo precipalmente o ensino 
do Direito Internacional dos Refugiados, Direito Internacional Humanitário, 

40  Ibid. 
41 Mais informações disponíveis em: <https://www.acnur.org/cartagena30/pt-br/declaracao-
e-plano-de-acao-do-mexico-para-fortalecer-a-protecao-internacional-dos-refugiados-na-america-
latina/>. Acesso em 08 maio de 2021.
42 Cf. Declaração de Plano de Ação do México, capítulo segundo, item 1. Disponível 
em: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_
Internacionais/Declaracao_e_Plano_de_Acao_do_Mexico.pdf>.
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e Direito Internacional dos Direitos Humanos. Este eixo é a base da criação 
da CSVM, sendo por meio do ensino que ocorre o treinamento acadêmico 
e o fortalecimento do conhecimento de professores e alunos nas mencionadas 
disciplinas. Outrossim, a CSVM também promove por meio deste eixo o 
acesso de pessoas refugiadas e solicitantes da condição de refugiado à educação 
superior, apoiando essa população não apenas com editais de ingresso específicos 
e programas de permanência universitária, mas ainda oferecendo apoio com a 
revalidação de diplomas.

Em 2020, aproximadamente 83 disciplinas afetas ao tema dos deslocamentos 
forçados foram oferecidas na graduação e outras 66 disciplinas na pós-graduação. 
Essas disciplinas demonstram o carater multidisciplinar da CSVM, já que foram 
oferecidas em cursos de Antropologia, Artes, Ciência Política, Comunicação, 
Direito, Economia, Educação, Geografia, História, Letras, Medicina, Pedagogia, 
Políticas Públicas, Psicologia, Relações Internacionais, Saúde Coletiva, Segurança 
Pública, Serviço Social, Terapia Ocupacional e Turismo43. 

Por outro lado, entre 2019 e 2020, 14 universidades44 da CSVM promoveram 
o ingresso facilitado de pessoas refugidas ao ensino superior, sendo que em 
11 delas isso se deu por meio de edital específico voltado a essa população. A 
CSVM conseguiu, desse modo, assegurar quase 400 vagas específicas para pessoas 
refugiadas e solicitantes da condição de refugiado em cursos de graduação e pós-
graduação. Ademais, como para muitas pessoas refugiadas a falta de recursos para 
alojamento, alimentação e transporte impede a permanência no ensino superior, 
a CSVM oferece aos estudantes programas de auxílio financeiro, bolsas de estudo, 
auxílio moradia, vagas em residência estudantil, apoio com auxílio transporte, 
entre outros45.

43  Cf. Relatório Anual 2020 da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, p. 10. Disponível em: <https://
www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/11/Relatorio-ANUAL-CSVM-2020-V2.pdf>. 
Acesso em 10 maio de 2021. 
44  UNISANTOS, UFRGS, UVV, PUC-Minas, UNIFESP, UFPR, UFSM, UFF, UFSCAR, 
UNICAMP, UnB, UFES, UEPB e UFABC. 
45  Cf. Relatório Anual 2020 da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, p. 10 e ss. Disponível em: 
<https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/11/Relatorio-ANUAL-CSVM-
2020-V2.pdf>. Acesso em 10 maio de 2021.
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Por fim, IES vinculadas à CSVM também buscam estabelecer procedimentos 
de revalidação de diplomas sensíveis à situação particular de pessoas refugiadas. 
Desse modo, tais procedimentos consideram desafios ligados a barreiras de idioma 
ou até mesmo à ausência de documentos comprobatórios de suas respectivas 
qualificações acadêmicas no momento da revalidação. A revalidação de diploma 
permite que as pessoas refugiadas encontrem melhores oportunidades de emprego 
e consigam alcançar sua autossuficiência, além de beneficiar as comunidades de 
acolhida com o reconhecimento da formação de pessoas que irão contribuir 
para o desenvolvimento local. Em 2020, 8 universidades46 conveniadas à CSVM 
possuíam programa específico ou norma sobre facilitação de revalidação de 
diplomas de pessoas refugiadas, apátridas, solicitantes da condição de refugiado 
ou portadoras de visto humanitário47. 

O eixo da CSVM voltado para a pesquisa incentiva a difusão de temas ligados 
à proteção de pessoas refugiadas e sua integração local no Brasil. A CSVM 
promove a temática da proteção internacional mediante atividades curriculares 
e extracurriculares, incluindo conferências públicas, seminários acadêmicos, 
publicações acadêmicas, bem como por meio da concessão de bolsas de pesquisa 
para alunos e professores destacados.

Em 2020, havia mais de 45 grupos de pesquisa sobre temas afetos ao 
deslocamento forçado de pessoas, com linhas de pesquisa que permeiam a 
questão de pessoas refugiadas, solicitantes da condição de refugiado e apatridia. 
A CSVM estimula, ainda, trabalhos de pesquisa em parceria com a sociedade civil 
e instituições públicas, bem como incentiva a produção e divulgação de dados 
quantitativos e qualitativos sobre a população refugiada no Brasil48. 

46  UNIFESP, UEPB, UFABC, UFF, UFPR, UnB, UNICAMP e UFES.
47  Cf. Relatório Anual 2020 da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, p. 10 e ss. Disponível em: 
<https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/11/Relatorio-ANUAL-CSVM-
2020-V2.pdf>. Acesso em 10 maio de 2021.
48  Cf. Relatório Anual 2020 da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, p. 16 e ss. Disponível em: 
<https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/11/Relatorio-ANUAL-CSVM-
2020-V2.pdf>. Acesso em 10 maio de 2021.
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Por extensão universitária entende-se o processo interdisciplinar que promove 
o compartilhamento, com o público externo, do conhecimento adquirido por 
meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na universidade. Pode ser definida 
pela articulação do conhecimento científico, adquirido no ambiente acadêmico, 
com as necessidades da comunidade em que a universidade se insere, interagindo 
e transformando a realidade social49. Esse processo possui impacto direto na vida 
de pessoas refugiadas, sendo por meio dele que a CSVM garante uma rede de 
apoio e assistência e promove uma maior integração local e a coexistência pacífica 
com as comunidades de acolhida50. Dentre os projetos de extensão universitária 
desenvolvidos pela CSVM em prol da população refugiada, destacam-se os de 
serviços de saúde em geral e de saúde mental e apoio psicossocial, ensino da 
língua portuguesa, assessoria jurídica e integração laboral. 

No âmbito dos serviços de saúde em geral, a CSVM, por meio de seus 
departamentos de atenção à saúde e medicina, oferece serviços como acesso aos 
hospitais e clínicas mantidas pelas IES, aos serviços oferecidos pela universidade 
comunitária de atenção básica e odontologia, atendimentos emergenciais 
e encaminhamentos voltados para a área de saúde. Ademais, atividades de 
sensibilização de gestores e profissionais públicos que atuam na área da saúde 
também são abrangidos pela atuação da CSVM. Em 2020, 6 universidades51 
ofereceram serviços nessa área, com cerca de 36 atendimentos realizados52.

Pessoas que são forçadas a deixar suas casas e seus países de origem por conta 
de  perseguições individuais, conflitos e/ou violações de direitos humanos não 

49 UFES, Pró-Reitoria de Extensão, disponível em: <https://proex.ufes.br/o-que-%c3%a9-
extens%c3%a3o-universit%c3%a1ria#main-content>. Último acesso em 10 de maio de 2021. 
Para mais informações também cf. Política Nacional de Extensão Universitária. Disponível 
em: <https://proex.ufsc.br/files/2016/04/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Extens%C3%A3o-
Universit%C3%A1ria-e-book.pdf>. Acesso em 09 maio de 2021.
50 Cf. Relatório Anual 2020 da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, p. 17 e ss. Disponível em: 
<https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/11/Relatorio-ANUAL-CSVM-
2020-V2.pdf>. Acesso em 10 maio de 2021. 
51 UERJ, PUC-Minas, UNIFESP, UFPR, UVV, e UNICAMP.
52  Cf. Relatório Anual 2020 da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, p. 17 e ss. Disponível em: 
<https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/11/Relatorio-ANUAL-CSVM-
2020-V2.pdf>. Acesso em 10 maio de 2021.  
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raramente necessitam de acompanhamento de saúde mental e apoio psicossocial. 
Nesse sentido, a CSVM atua para oferecer esse tipo de apoio para pessoas 
refugiadas no Brasil. Em 2020, 13 IES53 que formam parte da CSVM ofereceram 
esses serviços, sendo que os encaminhamentos são muitas vezes feitos por 
organizações da sociedade civil parceiras do ACNUR. Ao longo de 2020, a CSVM 
realizou quase 500 atendimentos nesse sentido54. 

O domínio da língua portuguesa é um dos maiores desafios enfrentados 
pela população refugiada em seus primeiros anos no Brasil, o que dificulta sua 
inserção social, econômica e cultural, impactando também no acesso a serviços 
essenciais oferecidos pelas redes locais de proteção. Assim, a CSVM promove 
o ensino da língua portuguesa por meio do acesso gratuito de solicitantes 
da condição de refugiado e pessoas refugiadas, matriculadas ou não nas 
universidades, a cursos de idiomas oferecidos pelas IES, preferencialmente os 
de português para estrangeiros. Em 2020, 18 universidades55 ofereceram cursos 
de português para quase 4.000 pessoas refugiadas e solicitantes da condição de 
refugiado56.

O acesso de pessoas refugiadas e solicitantes da condição de refugiado a 
direitos e serviços nos países de acolhida, bem como sua integração nesses 
locais, possui elementos fundamentais, entre eles, o acesso à justiça e assistência 
jurídica. Nesse sentido, por meio de seus núcleos jurídicos, as IES vinculadas 
à CSVM oferecem tais servicos à população refugiada, além de possibilitar 
aos seus estudantes experiência prática e vivência intercultural. Em 2020, 13 

53  PUC-Minas, UERJ, UFABC, UFF, UFPR, UFRGS, UFSC, UFSCAR, UFSM, UNICAMP, 
UNIFESP, UNISANTOS e UVV.
54  Cf. Relatório Anual 2020 da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, p. 18. Disponível em: <https://
www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/11/Relatorio-ANUAL-CSVM-2020-V2.pdf>. 
Acesso em 10 maio de 2021.  
55  UERJ, UFRGS, UFABC, UFF, UnB, UFRR, UVV, UFPR, UFGD, UFES, UNIFESP, 
UNIVALI, UFSM, UEPB, UFSCAR, PUC-Minas, UNISINOS, e UNICAMP.
56  Cf. Relatório Anual 2020 da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, p. 19. Disponível em: <https://
www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/11/Relatorio-ANUAL-CSVM-2020-V2.pdf>. 
Acesso em 10 maio de 2021.   
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universidades57 ofereceram serviços de assessoria jurídica, realizando mais de 
2.100 atendimentos58.

Por fim, é por meio do trabalho e emprego que pessoas refugiadas podem 
se integrar de forma completa em suas novas comunidades, atingindo a 
independência financeira e a autossuficiência. Ao obter acesso ao mercado 
formal de trabalho, a população refugiada contribui economicamente para a 
diversificação da economia, dos meios de trabalho e da sociedade como um todo. 
A CSVM muito contribui com orientações sobre direitos trabalhistas e sobre 
programas de inserção laboral, bem como na geração de dados sobre o perfil 
e potencial laboral dessa população. Em 2020, 7 universidades59 ofereceram 
serviços de integração laboral e cerca de 800 atendimentos foram realizados 
com esse escopo60.

Conclusão

O tema do acesso à educação superior para pessoas refugiadas desenvolveu-
se ao longo das últimas décadas. Durante o Século XX, deu-se preferência ao 
investimento em estruturas que promoviam a educação primária e secundária 
precipuamente em campos de refugiados, muito em razão das respostas oferecidas 
pelos países de acolhida a pessoas refugiadas naquele momento. Nas primeiras duas 
décadas do Século XXI, todavia, enxergou-se o acesso à educação universitária 
como fundamental, inclusive para a reconstrução de países de origem, já com o 
enfraquecimento da ideia de respostas baseadas em campos e com a realidade de 
aumento do número de refugiados urbanos. 

57  UNISANTOS, UFRGS, UFPR, UEPB, UNIVALI, UFRR, UVV, UFSM, UNICAMP, PUC-
Minas, UFF, UFGD e UFES.
58  Cf. Relatório Anual 2020 da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, p. 20. Disponível em: <https://
www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/11/Relatorio-ANUAL-CSVM-2020-V2.pdf>. 
Acesso em 10 maio de 2021.   
59  UFRR, UEPB, UFES, UFPR, UFSM, UVV, e UNICAMP.
60  Cf. Relatório Anual 2020 da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, p. 20. Disponível em: <https://
www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/11/Relatorio-ANUAL-CSVM-2020-V2.pdf>. 
Acesso em 10 maio de 2021.
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Nesse diapasão, o escopo do papel de universidades na proteção de pessoas 
refugiadas também atingiu um novo patamar. Ao lado das ações de ensino e 
pesquisa voltadas a temas relacionados à proteção internacional de pessoas 
forçadas a se deslocar, buscou-se também o enfoque em ações de extensão, 
que promovem uma articulação entre o conhecimento científico, adquirido no 
ambiente acadêmico, e as necessidades das comunidades de pessoas refugiadas 
em que as universidades se inserem. Esse desenvolvimento foi confirmado, ao 
longo das útimas duas décadas, por importantes políticas e ações internacionais, 
como as Estratégias para Educação do ACNUR, a Declaração de Nova Iorque de 
2016, o Pacto Global sobre Refugiados de 2018, e o Fórum Global de Refugiados 
de 2019.

Nesse sentido, a América Latina e, mais precisamente, o Brasil, aparece como 
exemplo de vanguarda a ser seguido por conta da implementação da Cátedra 
Sérgio Vieira de Mello e dos resultados alcançados por essa parceria entre ACNUR 
e IES. A CSVM foi criada em 2003 e atualmente conta com 28 IES com presença 
em todas as regiões do Brasil. Inicialmente, a CSVM tinha uma abordagem mais 
acadêmica que buscava a promoção e o fortalecimento do ensino e de pesquisas 
sobre Direito Internacional dos Refugiados e Direito Internacional Humanitário. 
Com o decorrer dos anos, a CSVM também passou a adotar uma abordagem 
prática que se traduziu em programas de extensão, promovendo assistência direta 
a pessoas refugiadas.

Atualmente, a CSVM possui três eixos sólidos de atuação, quais sejam: ensino, 
pesquisa e extensão, tornando-se uma rede capilarizada de universidades que 
oferece não apenas acesso à educação superior a pessoas refugiadas, o que muitas 
vezes ocorre por meio de editais específicos, mas ainda promove a revalidação de 
diplomas, ensino da língua portuguesa, serviços de apoio à saúde física e mental, 
orientação jurídica e integração laboral. Desse modo, a CSVM assume um papel 
fundamental na integração local de pessoas refugiadas no Brasil, garantindo 
proteção e acesso a direitos e serviços a pessoas refugiadas, possibilitando que 
essas pessoas possam reconstruir suas vidas em paz e com dignidade. 



105

Caderno de Debates – Outubro 2021

Referências Bibliográficas
ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS. 
Relatório Anual 2020 da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Disponível em: <https://
www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/11/Relatorio-ANUAL-
CSVM-2020-V2.pdf>. Acesso em 10 maio de 2021.

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS DE PLENIPOTENCIÁRIOS SOBRE O 
ESTATUTO DOS REFUGIADOS E APÁTRIDAS. Convenção relativa ao Estatuto 
dos Refugiados. Disponível em: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf>.

CREA, Thomas M.; MCFARLAND, Mary. Higher education for refugees: Lessons 
from a 4-year pilot project. International Review of Education, v.  61, n.  2, 
p. 235–245, 2015.

DITTMER, Cordula; LORENZ, Daniel F. Disaster Situation and Humanitarian 
Emergency – In-Between Responses to the Refugee Crisis in Germany. 
International Migration, v. n/a, n. n/a, . Disponível em: <https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/abs/10.1111/imig.12679>. Acesso em: 8 maio 2021.

DRYDEN-PETERSON, Sarah. Refugee Education: A Global Review. Genebra: 
United Nations High Commissioner for Refugees, 2011. Disponível em: <https://
www.unhcr.org/research/evalreports/4fe317589/refugee-education-global-
review-sarah-dryden-peterson-november-2011.html>. Acesso em: 7 maio 2021.

______. Refugee education in countries of first asylum: Breaking open the black 
box of pre-resettlement experiences. Theory and Research in Education, v. 14, 
n. 2, p. 131–148, 2016.

______. Refugee Education: The Crossroads of Globalization. Educational 
Researcher, v. 45, n. 9, p. 473–482, 2016.

______. The Politics of Higher Education for Refugees in a Global Movement for 
Primary Education. Refuge: Canada’s Journal on Refugees, v. 27, n. 2, p. 10–18, 
2010.

MILLS, Kurt. Neo-Humanitarianism: The Role of International Humanitarian 
Norms and Organizations in Contemporary Conflict. Global Governance, v. 11, 
n. 2, p. 161–183, 2005.



106

Caderno de Debates – Outubro 2021

NASCIMENTO, Daniela. One step forward, two steps back? Humanitarian 
Challenges and Dilemmas in Crisis Settings. The Journal of Humanitarian 
Assistance. Disponível em: <https://sites.tufts.edu/jha/archives/2126>. Acesso 
em: 8 maio 2021.

SINCLAIR, Margaret; UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER 
FOR REFUGEES. Education in emergencies. Commonwealth Education 
Partnerships, p. 52–56, 2007.

UNITED NATIONS. Sustainable Development Goal 4: Educação de qualidade 
| As Nações Unidas no Brasil. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/
sdgs/4>. Acesso em: 8 maio 2021.

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. Albert 
Einstein German Academic Refugee Initiative Fund (DAFI): Most Frequently 
Asked Questions. UNHCR. Disponível em: <https://www.unhcr.org/protection/
operations/40dbee984/albert-einstein-german-academic-refugee-initiative-
fund-dafi-frequently.html>. Acesso em: 8 maio 2021.

______. Coming Together For Refugee Education. Education Report 2020. 
Disponível em: <https://www.unhcr.org/publications/education/5f4f9a2b4/
coming-together-refugee-education-education-report-2020.html>. Acesso em: 
7 maio 2021.

______. Complementary Pathways for Admission of Refugees to Third 
Countries: Key Considerations. Refworld. Disponível em: <https://www.
refworld.org/docid/5cebf3fc4.html>. Acesso em: 9 maio 2021.

______. Education 2030: A Strategy for Refugee Education. Genebra: 
UNHCR, 2019. Disponível em: <https://www.unhcr.org/publications/
education/5d651da88d7/education-2030-strategy-refugee-education.html>. 
Acesso em: 9 maio 2021.

______. GLOBAL ACADEMIC NETWORK: Linking academia, policy makers 
and practitioners in the field of forced displacement and statelessness. Disponível 
em: <https://www.unhcr.org/5d31e7b34.pdf>. Acesso em: 9 maio 2021.

______. Global compact on refugees. Genebra: UNHCR, 2018. Disponível em: 
<https://reliefweb.int/report/world/global-compact-refugees-a7312-part-ii>. 
Acesso em: 9 maio 2021.



107

Caderno de Debates – Outubro 2021

______. New York Declaration for Refugees and Migrants. UNHCR. 
Disponível em: <https://www.unhcr.org/events/conferences/57e39d987/new-
york-declaration-refugees-migrants.html>. Acesso em: 9 maio 2021.

______. Pledges & Contributions. The Global Compact on Refugees | Digital 
platform. Disponível em: </channel/pledges-contributions>. Acesso em: 
9 maio 2021.

______. WUSC, UNHCR and UNESCO, Doubling our Impact, Third Country 
Higher Education Pathways for Refugees, February 2020. UNHCR. Disponível 
em: <https://www.unhcr.org/events/conferences/5e5e4c614/wusc-unhcr-unesco-
doubling-impact-third-country-higher-education-pathways.html>. Acesso em: 
9 maio 2021.

______. Report on the High Commissioner’s Five Global Priority Issues 
for Refugee Children. Refworld. Disponível em: <https://www.refworld.org/
docid/4a54bc3bd.html>. Acesso em: 9 maio 2021.

______. UNHCR Education Strategy, 2012-2016. Genebra: United Nations 
High Commissioner for Refugees, 2012. Disponível em: <https://www.refworld.
org/docid/4f4cd9812.html>. Acesso em: 7 maio 2021.

______. UNHCR Policy on Alternatives to Camps. Genebra: UNHCR, 2014. 
Disponível em: <https://www.unhcr.org/protection/statelessness/5422b8f09/
unhcr-policy-alternatives-camps.html>. Acesso em: 8 maio 2021.

UNHCR Global Appeal 2011 Update. ReliefWeb. Disponível em: <https://
reliefweb.int/report/world/unhcr-global-appeal-2011-update>. Acesso em: 
9 maio 2021.

José Blanes Sala et al. 15 anos de Cátedra Sérgio Vieira de Mello no Brasil: 
universidades e pessoas refugiadas. São Bernardo do Campo, SP: Universidade 
Federal do ABC, 2020.

VERNOR MUÑOZ. The right to education of migrants, refugees and asylum-
seekers: report of the Special Rapporteur on the Right to Education. Disponível 
em: <https://primarysources.brillonline.com/browse/human-rights-documents-
online/promotion-and-protection-of-all-human-rights-civil-political-economic-
social-and-cultural-rights-including-the-right-to-development;hrdhrd9970201-
6149>. Acesso em: 9 maio 2021.



108

Caderno de Debates – Outubro 2021

WRIGHT, Laura-Ashley; PLASTERER, Robyn. Beyond Basic Education: 
Exploring Opportunities for Higher Learning in Kenyan Refugee Camps. Refuge: 
Canada’s Journal on Refugees, v. 27, n. 2, p. 42–56, 2012.

ZEUS, Barbara. Exploring Barriers to Higher Education in Protracted Refugee 
Situations: The Case of Burmese Refugees in Thailand1. Journal of Refugee 
Studies, v. 24, n. 2, p. 256–276, 2011.



109

Caderno de Debates – Outubro 2021

Cerimônia de entrega de certificados a estudantes haitianos que concluíram o Curso de Português como língua de 
acolhimento na Universidade Federal do Paraná em 2015.
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Políticas Públicas Educacionais e Inclusão 
de Migrantes nas Universidades Brasileiras
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Introdução – Migrações, Direito e Sociedade

O ingresso de migrantes e refugiados em cursos de graduação e pós-graduação 
contribui, sem dúvida, para a inclusão e a integração desses estudantes no ambiente 
universitário e na sociedade brasileira. As iniciativas e ações da Universidade 
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) e da Universidade Federal do 

1  Professor Titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Paraná – UFPR.
2  Doutorando em Direito das Relações Sociais na Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Paraná – UFPR.



110

Caderno de Debates – Outubro 2021

Paraná (UFPR) permitem problematizar o modo pelo qual o direito à educação 
pode se concretizar em relação a esse contingente humano.

Para compreender a concretização do direito à educação superior nos 
processos migratórios no Brasil, é necessário descrever, inicialmente, o quadro 
normativo internacional e nacional que circunscreve a criação de políticas públicas 
educacionais e, em seguida, problematizar a implantação de ações destinadas à 
inclusão de refugiados e migrantes nas universidades, diante da complexidade das 
migrações contemporâneas.

Os dados empíricos constantes nos quadros com informações, resultados 
e impactos das ações adotadas pela UNILA e pela UFPR, entre 2014 e 2020, 
sinalizam para a importância dessas ações e apontam para avanços e limites dessas 
inciativas e suas potencialidades na formulação e elaboração de políticas públicas 
que possam alcançar todas as universidades brasileiras, públicas e privadas.

As políticas públicas de acesso ao ensino superior podem ser analisadas e 
compreendidas, no plano jurídico, em termos de efetivação do direito social à 
educação e concretização do acesso a esse direito por migrantes e refugiados, uma 
vez que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), no seu 
artigo 5º, afirma a igualdade entre brasileiros e estrangeiros residentes no país e 
lhes assegura uma ampla pauta de direitos fundamentais (BRASIL, 1988).

O direito fundamental à educação, inclusive o acesso à educação 
universitária, também está inscrito em vários instrumentos normativos do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos, que integram a ordem jurídica 
nacional, se articulam e incidem sobre o texto e a interpretação da CF/88 e da 
legislação brasileira.

O Estatuto dos Refugiados, de 1951, aprovado por decreto presidencial, passou 
a integrar a ordem jurídica nacional e determinou, nos termos de seu artigo 22, 
que os refugiados têm direito a tratamento isonômico em relação aos nacionais, 
no que se refere à educação pública, especificando que deverão ter acesso aos 
estudos, ao reconhecimento de certificados, de diplomas e títulos universitários 
estrangeiros, à isenção de taxas e à concessão de bolsas de estudo.

A Declaração de Cartagena, de 1984, levou os Estados latino-americanos a 
se comprometerem a fomentar a criação e o fortalecimento de programas que 



111

Caderno de Debates – Outubro 2021

visem à proteção e assistência aos refugiados, sobretudo, em relação à saúde, à 
educação, ao trabalho e à segurança. Em decorrência dessa Declaração, o Plano 
de Ação Brasil (Cartagena mais 30), de 2014, propôs uma série de medidas para 
concretizar tais propostas e programas na Região.

Em 2016, a Declaração de Nova Iorque para Refugiados e Migrantes reafirmou 
o compromisso dos Estados signatários com as propostas de Cartagena e sublinhou 
a importância do direito à educação para refugiados e migrantes.

A legislação brasileira específica sobre Refúgio, Lei 9.474/97, contém os 
direitos dos refugiados e se reporta, diretamente, à Convenção sobre o Estatuto 
dos Refugiados de 1951 e ao Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967, 
além de também incluir elementos de grave e generalizada violação de direitos 
humanos presentes na Declaração de Cartagena (Art. 1º, III Lei 9.474), para além 
do reporte direto à Convenção de 1951 e seu Protocolo Adicional.

Com referência aos migrantes, a Lei 13.445/2017 dispôs sobre a educação 
no artigo 3°, que trata dos princípios que regem a política migratória brasileira, 
dispondo no inciso XI sobre o acesso igualitário e livre do migrante a serviços, 
programas e benefícios sociais, bens públicos e educação. No artigo 4°, inciso X, 
assegura aos migrantes o direito à educação pública, vedada a discriminação em 
razão da nacionalidade e da condição migratória.

A educação, em todos os níveis, tem sido considerada uma importante 
ferramenta para a inclusão e integração de refugiados e migrantes nos países de 
acolhimento, e, por isso, ganha especial relevância na elaboração e implementação 
de políticas públicas de integração local, como prevê a Lei 9.474/9, em seu artigo 
44, não só recomendando medidas adequadas ao ingresso de refugiados em 
escolas e instituições universitárias, mas também tratando do reconhecimento de 
certificados de diplomas estrangeiros. No mesmo sentido, a Lei de Migração, em 
seu artigo 3º, inciso XXI, estabelece a promoção do reconhecimento acadêmico e 
do exercício profissional no Brasil.

A análise desse variado conjunto normativo evidencia a importância e a 
necessidade de o Estado e as universidades públicas brasileiras atuarem para dar 
efetividade ao direito à educação universitária e ao reconhecimento da formação 
técnica e profissional de refugiados e migrantes.
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O exame desse conjunto de normas internacionais, constitucionais e 
infraconstitucionais, torna evidente a necessidade de as universidades brasileiras 
adotarem tratamento especial aos processos de seleção para ingresso, reinserção 
universitária, registro acadêmico, revalidação e registro de diplomas de refugiados, 
solicitantes de refúgio e migrantes.

A necessidade de políticas públicas de acesso à educação universitária 
para refugiados e migrantes está fundamentada na complexidade dos fluxos 
migratórios contemporâneos, com suas implicações econômicas políticas e sociais 
que dificultam a efetivação desses direitos.

Os estudos migratórios têm afirmado que entre aqueles que migram há sensíveis 
diferenças tanto nas razões determinantes da migração, quanto naquelas que 
marcam a inserção dos migrantes no país de chegada ou de acolhida. Assim, aponta-
se para um grande distanciamento entre os processos migratórios que envolvem 
a saída de um solicitante de refúgio do país de origem e sua chegada no país de 
acolhida e, exemplificativamente, o trânsito de um migrante que se desloca para 
trabalhar em outro país, com sua situação migratória regular e, portanto, com visto 
concedido para o trabalho (YPI, 2016; CHOLEWINSKI, 2012; SHACHAR, 2016).

Um dos primeiros elementos para essa consideração decorre do fato de que 
uma pessoa ao deixar seu país e se destinar a outro, geralmente detém a condição 
de cidadão do Estado de origem, respeitadas algumas exceções, como ocorre nos 
casos de apátridas, por exemplo. Essas pessoas ao chegarem a seu destino, na 
maioria das vezes, têm seu status de nacionalidade desconsiderado e passam a 
ser enquadradas na condição de migrante, refugiado, estrangeiro, não nacional, 
entre inúmeras outras classificações que o posicionam como elemento externo à 
sociedade de chegada.

Essa construção social do migrante como “outro” decorre, principalmente, 
de restrições jurídicas que orientam os controles nas fronteiras, mas também de 
políticas migratórias que definem os legitimados e os não legitimados a ingressar 
em determinado território. Além disso, outras práticas, como a xenofobia, por 
exemplo, que não são claramente voltadas à questão migratória, podem interferir 
nos processos de inserção e de adaptação de migrantes na sociedade e resultar em 
restrições indiretas para acesso a direitos, inclusive o acesso à educação.
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Tais práticas restritivas agem como verdadeiros muros que separam nacionais 
de estrangeiros e são capazes de dificultar a inserção e a acolhida de migrantes no 
país de destino. Conceber o migrante como o “outro”, como o estranho, é partir 
do pressuposto que algumas pessoas se encaixam em um determinado modelo de 
sociedade e outras não (MORRISON, 2019).

Nesse mesmo sentido, Fine (2016, p. 141) afirma que raça, racismo e 
discriminação étnica são produtos de um sistema sociopolítico que, ao classificar 
pessoas como integrantes de determinados grupos, atua para o fortalecimento de 
estigmas, para a opressão e para a dominação de grupos inteiros de indivíduos, 
além de serem utilizados para justificar inúmeras desigualdades políticas, 
econômicas e sociais, determinando a limitação de acesso a direitos. 

As migrações, em suas complexidades, devem ser compreendidas para além das 
fronteiras de partida e de chegada entre Estados, e devem levar em consideração as 
peculiaridades dos migrantes, de sua cultura, trajetória educacional e profissional, 
com vistas a sua inserção e integração no país de acolhida.

Muito embora saibamos que as migrações ocorrem por variadas razões e em 
diversas condições (OBERMAN, 2016; MILLER, 2016), e que as circunstâncias 
envolvidas em um processo migratório podem agir diretamente na permanência 
e em suas condições no país de destino, é preciso considerar que a acolhida tem 
origem e se fundamenta em razões humanitárias, que orientam os requisitos 
constitutivos e caracterizadores do reconhecimento da condição de refugiado. Tais 
fundamentos também impulsionam, na maioria das vezes, as políticas públicas 
que levam em conta a vulnerabilidade daqueles que migram e apontam para 
caminhos e alternativas para a sua inserção na sociedade de acolhida ou destino.

É na perspectiva e na busca de um esforço pela concretização de igualdade 
de acesso a direitos, que podem ser analisadas as ações voltadas à inserção de 
migrantes na sociedade por meio da educação, mais especificamente, no ensino 
superior. Entre as iniciativas voltadas à inserção de migrantes nas universidades 
brasileiras estão as políticas adotadas pela Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana (UNILA) e Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A UNILA, criada por meio da Lei nº 12.189, de 12 de janeiro de 2010, tem 
entre seus principiais objetivos “formar recursos humanos aptos a contribuir 
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com a integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e com o 
intercâmbio cultural, científico e educacional da América Latina [...]” Trata-se de 
uma Universidade com objetivo de contribuir para a integração latino-americana. 

Essa Universidade foi implantada na região da fronteira trinacional, entre 
Brasil, Argentina e Paraguai, onde estão situadas as cidades de Foz do Iguaçu, no 
Brasil, Puerto Iguazú, na Argentina e Ciudad del Este, no Paraguai. A partir de 
2014, a UNILA se propôs a receber estudantes refugiados e migrantes portadores 
de visto humanitário, por meio de reserva de vagas em seus cursos de graduação, 
estabelecendo processos seletivos específicos.

Em 2013, a Universidade Federal do Paraná, situada em Curitiba, firmou 
parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR/
Brasil), para receber a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, e iniciou a implantação de 
projetos de extensão nas áreas de Letras e de Direito, os quais formaram as bases 
do Programa Política Migratória e Universidade Brasileira, a partir de 2014. Esse 
Programa tem como objetivo dar concretude aos Direitos Humanos, ampliar o 
espectro da cidadania e desenvolver ações educacionais voltadas ao acolhimento 
e inserção da população refugiada e migrante no ambiente universitário.

A UNILA e a Ampliação das Fronteiras do Ensino Universitário

Em 2014, a UNILA instituiu o Programa Especial de Acesso à Educação 
Superior para Estudantes Haitianos, por meio da Resolução nº 37 do Conselho 
Universitário, cuja diretriz aponta para o objetivo de “contribuir para a integração 
dos haitianos à sociedade brasileira”. Essa Resolução também destacou a 
necessidade de o acesso aos cursos de graduação ser facilitado em razão da 
“situação desfavorável vivenciada pelos migrantes haitianos”. Ao acesso facilitado, 
somou-se a vinculação das vagas nos cursos de graduação à oferta da assistência 
estudantil pela universidade.

O processo de acesso ao ensino superior nas universidades federais brasileiras 
tem abrangência nacional, pois se utiliza do Sistema de Seleção Unificado 
(SISU) e, concomitantemente, pode adotar processos de seleção próprios de 
cada instituição (vestibular) com modelo variável para cada universidade. Nessa 
configuração, torna-se ainda mais necessária a implantação de instrumentos que 
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visem ao ingresso de público estudantil diferenciado, para que se possa atingir 
objetivos específicos. 

A implantação de um sistema de ingresso de estudantes que considere as 
especificidades das condições migratórias de um público alvo, com diferenças 
linguísticas, culturais e formação escolar diversa, requer tratamento especial e 
oferta de vagas contando com assistência estudantil. Com isso, é possível atuar 
sobre aspectos que dificultam a vida dos migrantes nos países de acolhida, quais 
sejam, aproximação cultural e condições materiais.

A UNILA, apesar de ter em seu quadro discente estudantes de trinta e uma 
nacionalidades, não havia recebido, até a implantação do Programa Especial de 
Acesso à Educação Superior para Estudantes Haitianos, nenhum estudante de 
nacionalidade haitiana. No primeiro processo de seleção realizado no âmbito 
deste programa, em 2015, setenta estudantes daquele país foram selecionados 
para os cursos de graduação. No ano seguinte, mais dez estudantes tiveram acesso 
a um desses cursos de graduação. Ampliou-se, portanto, o campo de atuação da 
Universidade e o sentido da expressão “integração latino-americana”, até então 
dedicado, majoritariamente, a estudantes de países do Mercosul.

QUADRO 1 – Ingresso de Estudantes Haitianos no período de 2010 a 
2020 na UNILA

Estudantes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Haitianos 0 0 0 0 0 70 10 0 0 23 30

Fonte: Coordenadoria de Informação e Regulação Institucional da UNILA, 2020.

Os dados do quadro 1 registram os efeitos do esforço de inserção de estudantes 
migrantes na Universidade. Por outro lado, no quadro 2, evidencia-se a necessidade 
de se reforçar os mecanismos de apoio à permanência estudantil, especialmente 
em situações em que essa permanência está diretamente relacionada à inserção 
dos estudantes em outras áreas da vida em sociedade, como habitação, trabalho 
e saúde.

Observa-se que, muito embora o Programa da UNILA tenha vinculado o acesso 
às vagas dos cursos de graduação à assistência estudantil, esse programa também 
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reconhece que a assistência será organizada “de acordo com a disponibilidade 
orçamentária da UNILA”, de onde se depreende que alterações no orçamento da 
instituição dependem de conjunturas político-orçamentárias que interferem no 
acesso aos benefícios da assistência estudantil por esses estudantes.

A importância da assistência estudantil torna-se mais visível e é potencializada 
pela análise dos índices de evasão discente, conforme se observa no quadro 
abaixo: 

QUADRO 2 – Evasão de Estudantes Haitianos no período de 2010 a 
2020 na UNILA

Estudantes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Haitianos 0 0 0 0 0 10 5 13 20 10 0

Fonte: Coordenadoria de Informação e Regulação Institucional da UNILA, 2020.

Se, entre 2015 e 2019, cento e três estudantes haitianos ingressaram em 
cursos de graduação da UNILA, nesse mesmo período, houve a evasão de 
cinquenta e oito deles. Os dados analisados revelam que 56,31% dos estudantes 
haitianos desistiram do curso por alguma razão não explicitada. Neste artigo, 
não é possível afirmar que esse elevado índice de evasão decorre da ausência de 
condições materiais de permanência na Universidade, por falta de informações 
específicas sobre esse aspecto da vida universitária. Contudo, é evidente que as 
condições materiais de vida são elementos determinantes na permanência e no 
êxito da vida acadêmica. Tal percepção se torna mais clara quando se analisa 
os dados referentes a estudantes haitianos que concluíram algum curso de 
graduação na UNILA.

QUADRO 3 – Estudantes Haitianos graduados no período de 2010 a 
2020 na UNILA

Estudantes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Haitianos 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 0

Fonte: Coordenadoria de Informação e Regulação Institucional da UNILA, 2020.
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O número de estudantes graduados representa menos de 19% de conclusão, 
se comparado com o número de ingressos no mesmo período. Porém, se 
desconsiderado o índice de evasão, permaneceram matriculados 45 (quarenta e 
cinco) estudantes haitianos na graduação, no período de 2015 a 2019. Com essa 
base de cálculo, o percentual de graduados passa de 19% para 42%. Tomados em 
conjunto, os dados apontam para a necessidade de fortalecimento de medidas que 
facilitem a permanência dos estudantes migrantes, dando efetividade à política de 
inserção de migrantes nas universidades brasileiras.

Em 2018, a UNILA ampliou o público alvo para além dos migrantes haitianos. 
O Edital 01/2018, de 18 de julho de 2018, estabeleceu o Processo de Seleção para 
Refugiados e Portadores de Visto Humanitário, cujos candidatos interessados em 
uma das vagas oferecidas nos cursos de graduação deveriam atender aos requisitos 
de ter o status de refugiado reconhecido no Brasil, ser solicitante de refúgio, ou 
ainda ser detentor de visto humanitário.

Os traços distintivos entre esse processo de seleção e o Processo de Seleção 
Internacional Geral decorrem da situação de vulnerabilidade socioeconômica 
desses estudantes, em virtude de sua condição migratória. Por essas razões, o 
Processo de Seleção para Portadores de Visto Humanitário e Refugiados leva 
em consideração a natureza das migrações contemporâneas como “fenômenos 
sociais com potencial agravamento das violações de direitos humanos”.

Entre as medidas adotadas para a seleção desses estudantes estão a dispensa da 
necessidade de tradução dos documentos apresentados para a inscrição que estejam 
redigidos em espanhol, inglês ou francês. Além disso, os documentos exigidos no 
momento da inscrição estão dispensados de chancela cartorial ou de autoridade policial 
ou consular. Aos candidatos que não possuírem documento de identidade original ou 
passaporte, é facultada a apresentação dos documentos existentes. O Processo Seletivo 
estabelece, ainda, que os estudantes selecionados e matriculados terão prioridade aos 
auxílios estudantis do Programa de Assistência Estudantil da UNILA, entre os quais 
estão o auxílio-moradia, o auxílio-alimentação e o auxílio-transporte.

Essas medidas facilitadoras à participação no processo de seleção permitiram 
que, desde sua implantação, 35 (trinta e cinco) estudantes de 13 (treze) 
nacionalidades acessassem cursos de graduação da UNILA.
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QUADRO 4 – Ingresso de estudantes refugiados no período de 2019 a 
2020 na UNILA

Nacionalidade dos 
Estudantes 2019 2020

Angolana 1 2

Barbadiana 1 0

Beninense 1 0

Congolesa 1 0

Cubana 0 1

Ganense 2 0

Guineense 1 4

Haitiana 5 6

Mexicana 0 1

Paquistanesa 1 0

Russa 1 0

Síria 1 0

Venezuelana 1 5

Total 16 19

Fonte: Coordenadoria de Informação e Regulação Institucional da UNILA, 2020.

Universidade Federal do Paraná – A Extensão como Chave do 
Multiculturalismo e da Internacionalização

As ações desenvolvidas pela UFPR, a partir de 2013, no âmbito de atuação da 
Cátedra Sérgio Vieira de Mello do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR/Brasil), são executadas por meio de projetos e programa 
de extensão universitária, que buscam aproximar o conhecimento científico das 
demandas concretas de grupos de migrantes, refugiados e apátridas e da atuação 
de organizações não governamentais e órgãos públicos.
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Os projetos de cinco áreas do conhecimento (Letras, Direito, Psicologia, 
Informática e Sociologia), estão articulados em torno de um programa de extensão 
denominado Política Migratória e Universidade Brasileira (PMUB), orientado 
pelos postulados dos Direitos Humanos e pela busca de ampliação da cidadania e 
participação política.

A extensão universitária é a atividade acadêmica, por excelência, que permite 
estabelecer um diálogo respeitoso e criativo entre universidade e sociedade e 
promover um processo dialógico em que todos exercitam o multiculturalismo, 
a troca de conhecimentos e a integração horizontal de experiências vividas e 
perspectivas futuras.

Por meio desse Programa são tomadas diversas iniciativas que compõem a 
política de inclusão e acesso à UFPR por migrantes, refugiados e apátridas, a 
saber: a) reinserção universitária (reingresso de estudantes que interromperam 
seus cursos universitários no exterior); b) ingresso por meio de processo seletivo 
especial (vestibular); c) assistência estudantil para estudantes de graduação (bolsa 
permanência); d) acompanhamento psicológico e tutoria; e) curso de português 
universitário e iniciação à vida acadêmica (aprimoramento de gêneros linguísticos 
acadêmicos e de usos de ferramentas de informática); f) período especial de 
adaptação (ano zero) que não será computado no prazo curricular; g) revalidação 
de diplomas estrangeiros.

O processo de reinserção universitária (reingresso) é regulado pela Resolução 
13/14 do Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão (CEPE), de 06 de junho de 
2014, dispondo que refugiados e migrantes detentores de visto humanitário, que 
iniciaram e interromperam seus cursos superiores em instituições de ensino no 
seu país de origem, poderão ingressar em cursos com as mesmas características 
na UFPR. 

Essa Resolução previu que o ingresso na UFPR deverá ser facilitado e a 
solicitação de inscrição poderá ser realizada em português, espanhol, francês 
ou inglês. Realizada a inscrição, a coordenação do curso para o qual o estudante 
se inscreveu realizará a análise de equivalência do histórico escolar, baseado 
em documentos traduzidos com dispensa da tradução juramentada, dos quais 
constem, especificamente, as disciplinas e a respectiva carga horária cursada.
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Esse instrumento normativo tem como destinatários apenas aqueles 
migrantes e refugiados que já possuíam algum tipo de vínculo acadêmico com 
uma instituição universitária em seu país de origem – para aqueles que não 
possuíam vínculo acadêmico, há outros dispositivos, que serão tratados a seguir. 
A Resolução também apresenta elementos facilitadores ao processo de inscrição, 
como, na ausência de documentação, a possibilidade de o migrante comprovar 
sua qualificação “pelos meios de prova em direito permitidos, inclusive mediante 
atestado fornecido pelo Conselho Nacional de Refugiados, do Ministério da 
Justiça. (CONARE/MJ)”.

Realizada a análise dos elementos curriculares, pela coordenação do curso 
pretendido e havendo equivalência entre os cursos, será estabelecida fase de 
adaptação ao estudante migrante ou refugiado. Nessa fase de adaptação, as 
habilidades linguísticas do discente serão levadas em consideração, ainda que 
o estudante migrante ou refugiado não seja proficiente em língua portuguesa. 
Por isso, a matrícula do discente na Universidade viabilizará sua participação no 
Curso de Português para Estrangeiros do Centro de Línguas (CELIN) da UFPR.

Além do encaminhamento linguístico, a Resolução também estabelece que 
um professor tutor e estudantes instrutores serão designados pelos coordenadores 
dos cursos para apoiar o estudante em seu percurso acadêmico na Universidade.

De 2014 a 2020, noventa e nove estudantes ingressaram na UFPR por meio 
do processo de reinserção universitária (reingresso). Saliente-se que, no ano de 
2014, houve apenas o ingresso de uma estudante síria, antes da publicação da 
Resolução 13/14 CEPE, a título de ação piloto para a implantação da política de 
ingresso desses estudantes na Universidade. Essa estudante concluiu seu curso de 
Arquitetura em agosto de 2017.

Quadro 5 - Reingresso de estudantes migrantes e refugiados na UFPR, 
no período de 2014 a 2020

Ano Estudantes
2014 01
2015 06
2016 18
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2017 14
2018 13
2019 29
2020 18
Total 99

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação da UFPR – Resolução 13/14-CEPE

A Resolução 63/18 – CEPE avançou no acolhimento de estudantes migrantes 
e refugiados, ampliando o alcance das ações de inclusão social vigente na 
Universidade desde o estabelecimento da política de cotas. O multiculturalismo 
é, nesse sentido, um dos fundamentos para a criação de vagas suplementares 
destinadas a refugiados e migrantes que detenham visto humanitário. Com 
base nesta Resolução, em 2018 foi publicado o primeiro edital de abertura de 
processo de seleção especial (vestibular) e, que abriu, anualmente, 10 (dez) vagas 
suplementares àquelas ofertadas no processo seletivo geral para ingresso em 
cursos de graduação e cursos técnicos de nível pós-médio. 

É possível visualizar a progressão na quantidade de solicitações de ingressos de 
estudantes migrantes, refugiados ou solicitantes de refúgio, por meio do processo 
especial de seleção. A demanda entre os integrantes desses grupos é visualizada 
no quadro abaixo.

Quadro 6 – Ingresso de estudantes migrantes e refugiados na UFPR, 
por meio do processo especial de seleção, no período de 2019 a 2020

Ano Estudantes
2019 84
2020 114
Total 198

Fonte: Núcleo de Concursos da UFPR – Resolução 63/18 – CEPE

Essas informações e dados apontam para vários fatores que influenciam a 
demanda por vagas no vestibular especial. De um lado, o aumento dos fluxos 
migratórios e o agravamento das condições de vulnerabilidade socioeconômica 
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desses grupos. De outro lado, a divulgação da política de inserção desses estudantes 
na universidade, os instrumentos de acolhida nos cursos de língua portuguesa 
e nos projetos da área do Direito e da Psicologia, a divulgação da existência de 
assistência estudantil e benefícios aos estudantes, como acesso ao Restaurante 
Universitário (RU) e ao Sistema de Bibliotecas da UFPR e, ainda, ao passe livre 
para o uso do transporte coletivo Intercampi.

No horizonte do ensino universitário, apresenta-se a formação em nível 
de Pós-Graduação, e é com essa perspectiva que a Resolução 05/2015 do 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná 
(PPGD/UFPR) destinou 5 (cinco) vagas para graduados em Direito, migrantes 
e refugiados, que tenham concluído o curso no exterior e estejam aptos a cursar 
Mestrado ou Doutorado.

Essas 5 (cinco) vagas destinadas a estudantes não nacionais se diferenciam de 
outras 5 (cinco) que só podem ser preenchidas por estudantes estrangeiros que 
tenham residência fixa fora do Brasil, nos dois anos imediatamente anteriores ao 
pedido de inscrição. No caso de solicitantes de refúgio, refugiados, ou portadores 
de visto humanitário, a regra é inversa, devem ser residentes no Brasil.

Outro elemento diferencial desse acesso específico ao PPGD/UFPR é a 
continuidade do processo de seleção (fluxo contínuo), uma vez que o processo 
de ingresso de estudantes nacionais ocorre em período específico do calendário 
acadêmico, e o acesso de migrantes e refugiados, por ser contínuo, atende à 
variabilidade dos fluxos migratórios e às necessidades circunstanciais, que 
interferem na possibilidade de planejamento e disponibilidade para a vida 
acadêmica desses estudantes.

Essas duas ações específicas de reinserção (reingresso) e de ingresso 
(vestibular/seleção) nos cursos de graduação e pós-graduação da UFPR, 
demandam, por evidente, a mobilização das demais iniciativas para facilitação 
à vida acadêmica, acompanhamento e tutoria e apoio à permanência dos 
estudantes no ambiente universitário.

Outra ação da UFPR que integra a política de abertura e aproximação entre 
a universidade e a comunidade de migrantes e refugiados tem por finalidade a 
revalidação de diplomas estrangeiros. A Resolução nº 02-CEPE, de 01 de abril de 
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2016, estabeleceu normas para a revalidação de diplomas de graduação expedidos 
por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. Nos termos dessa Resolução, 
todos os graduados por instituições de ensino estrangeiras que se enquadrarem 
na condição de solicitantes de refúgio, refugiados ou migrantes portadores de 
visto humanitário poderão ter habilitação profissional reconhecida no Brasil por 
meio da revalidação de seu diploma de ensino superior pela Universidade Federal 
do Paraná. 

Os pedidos de revalidação são analisados por uma comissão constituída para 
essa finalidade, que avaliará a formação do requerente, levando em consideração 
sua condição migratória no Brasil. Entre os méritos da iniciativa materializada 
na Resolução 02/16 CEPE, encontra-se a disposição de que os títulos revalidados  
“serão declarados equivalentes aos que são concedidos pela Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) e hábeis para os fins previstos em Lei”. 

Embora essa definição possa parecer idêntica a vigente para os processos de 
revalidação de diplomas estrangeiros em geral, leva em consideração a urgência 
de reconhecimento de diploma de requerente em situação migratória de 
vulnerabilidade não apenas social e econômica, mas também profissional. Isso 
significa incidir diretamente em uma realidade migratória, que insiste em apontar 
para outra direção: a não valorização da formação acadêmica e profissional obtida 
em determinados países, para inserção no mercado de trabalho.

Em pesquisa realizada no ano de 2018, por meio da Cátedra Sérgio Vieira de 
Mello, com o objetivo de compreender o perfil socioeconômico dos refugiados 
no Brasil, identificou-se que os refugiados, em sua maioria, demonstram capital 
linguístico e capital educacional superior à média brasileira. Além disso, a 
pesquisa demonstrou que entre os entrevistados, 34,4% possuíam ensino superior 
completo, apontando para uma porcentagem muito superior à média brasileira de 
15,7% (ACNUR, 2018).

Foi observado também que muitos refugiados com curso superior não 
encontram equivalência no número de diplomas revalidados. Entre os 
entrevistados pouco mais de 3% possuíam diploma de curso superior revalidado 
no Brasil. Ou seja, a pesquisa apontou para poucos refugiados que conseguiram 
revalidar sua formação profissional no Brasil. Como decorrência desse fato, 
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a pesquisa revelou que 68,2% dos refugiados entrevistados não utilizam suas 
habilidades profissionais ou sua formação profissional em seu atual trabalho, ao 
passo que 31,8% dos entrevistados as utilizam (ACNUR, 2018).

Assim, o que se percebe é que a impossibilidade de utilização de habilidades ou 
formação profissionais obtidas nos países de origem está diretamente relacionada 
à condição socioeconômica dos refugiados no Brasil, muitas vezes caracterizada 
pela vulnerabilidade e por dificuldades para alcançar a autossuficiência econômica. 
Por essa razão, práticas e iniciativas de revalidação de diplomas dessa categoria de 
migrantes constituem importantes instrumentos facilitadores de sua inserção na 
sociedade brasileira e de melhoria em sua condição socioeconômica.

Apesar do esforço realizado pelo PMUB, com base na Resolução 02/16 CEPE, 
no período de 2016 a 2019, foram revalidados pela Universidade Federal do Paraná 
apenas 32 (trinta e dois) diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos 
estrangeiros de ensino superior de migrantes admitidos no Brasil, com visto 
permanente por razões humanitárias, ou portadores da condição de refugiado.

Quadro 7 – Diplomas de instituições estrangeiras revalidados pela 
UFPR no período de 2016 a 2019

Ano Diplomas revalidados – Resolução 02/2016-CEPE

2016 04
2017 02
2018 05
2019 21
Total 32

Fonte: Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná

Em março de 2017, posteriormente à aprovação da Resolução 02/16-CEPE da 
UFPR, o Ministério da Educação disponibilizou a Plataforma Carolina Bori, com 
o objetivo de reunir informações relacionadas às Instituições de Ensino Superior 
que voluntariamente aderiram à plataforma, com a finalidade de revalidar 
diplomas de instituições estrangeiras, dando ênfase na facilitação do acesso ao 
fluxo dos processos e na interatividade entre instituições e interessados.
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Apesar de facilitar o acesso via internet, o processo de revalidação continua 
extremamente burocratizado, sendo comumente solicitados documentos dos 
quais muitos migrantes e refugiados não dispõem e, não raro, exigindo-se 
cobranças de taxas, tradução de documentos com elevados custos, entre outras 
dificuldades. Como resultante dessa situação nacional, a quantidade de diplomas 
revalidados no Brasil ainda é muito baixa.

Essas iniciativas estão fundamentadas na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que no § 2°, do 
artigo 48 estabelece que “os diplomas de graduação expedidos por universidades 
estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do 
mesmo nível e área ou equivalente (...)”. Recentemente, a Lei n° 13.445, de 24 de 
maio de 2017, que instituiu a Lei de Migração estabeleceu no artigo 3°, inciso XXI 
que entre as diretrizes da Política Migratória Brasileira deverá estar a “promoção 
do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil (...)”.

O cotejo dessas duas normas brasileiras aponta para a necessidade de 
aprimoramento de instrumentos e para a adoção de políticas públicas que sejam 
capazes de garantir a continuidade da vida profissional do migrante no Brasil. A 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, à qual grande parte dos migrantes 
e refugiados está submetida, muito se distancia das observações realizadas por 
Ayelet Shachar (2016), ao constatar uma mudança de paradigmas dos fluxos 
migratórios, que têm sido incentivados pelas grandes economias, não mais (ou 
pelo menos não apenas) em razão da origem dos migrantes, mas, sobretudo, em 
razão de sua qualificação profissional e de suas altas habilidades. 

No caso de refugiados e migrantes portadores de visto humanitário, suas 
habilidades não são o motivo da migração e seu deslocamento se dá em virtude 
de graves violações aos Direitos Humanos em seus países de origem. Assim, a 
proteção jurídica a essas categorias de migrantes está fora daquela destinada a 
trabalhadores formais estrangeiros, fundamentando-se no Direito Internacional 
Humanitário dos Refugiados.

É nesse sentido que as ações examinadas neste artigo buscam criar espaços 
de diálogo qualificado com a sociedade, de modo a utilizar seus conhecimentos 
para contribuir no processo de democratização da vida social baseado no 
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respeito aos Direitos Humanos, no multiculturalismo, na superação do conceito 
clássico de cidadania.

Ao lado dessas ações destinadas ao público específico de estudantes 
matriculados na UFPR, o Programa Política Migratória e Universidade Brasileira 
oferece à comunidade cursos de formação em português brasileiro como língua de 
acolhimento humanitário, acompanhamento psicológico, capacitação no uso das 
ferramentas de informática, assessoria e acompanhamento jurídico para acesso e 
defesa de direitos fundamentais (GEDIEL, 2015; RUANO, 2019). 

Esse conjunto de ações de extensão universitária tem promovido uma 
abertura no ambiente da universidade, e contribuído para a construção de 
uma internacionalização do saber, apoiada em conhecimentos oriundos de 
várias regiões e povos, que ultrapassa a mera internacionalização dependente 
da relação norte-sul. As práticas analisadas reforçam o papel social que as 
instituições públicas de ensino superior exercem para a inserção socioeconômica 
de grupos vulneráveis. 

Conclusões – Duas latitudes, um só horizonte

Os instrumentos adotados tanto pela UNILA quanto pela UFPR constituem, 
sem dúvida, iniciativas que sinalizam para a construção de políticas que possam 
ultrapassar as fronteiras da universidade e agir diretamente na inclusão de 
migrantes refugiados. Por outro lado, revelam a inexistência de políticas públicas, 
em seu sentido estrito, aptas a garantir o ensino universitário para migrantes e 
refugiados em todas as universidades brasileiras, públicas e privadas. 

A formulação de políticas públicas demanda, em primeiro lugar, um Estado 
comprometido com a democracia participativa, a busca de superação das 
desigualdades e o compromisso de observância e concretização dos Direitos 
Fundamentais. Tais elementos políticos se encontram inscritos e ganham força 
normativa no texto constitucional de 1988, que esboçou, com muitas limitações, 
um Estado Social de Direito.

A fórmula constitucional para que se construam políticas públicas adequadas 
à configuração social brasileira (marcada por suas desigualdades, frequentes 
violações de direitos e fraca participação política), está contida no termo cidadania 
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elencada como um dos fundamentos da República no art. 1º inciso II da CF/88. 
Esse fundamento da República tem um caráter claramente voltado à busca de 
transformação social e inclusão na vida política do país de cidadãos brasileiros 
historicamente privados do acesso e fruição de direitos. A cidadania também 
pode ser lida no sentido de inclusão de pessoas que chegam ao país em busca 
de uma vida digna, e que certamente enfrentarão dificuldades e novas formas de 
exclusão e discriminação social.

Entre as décadas de 1990 e 2010, o exercício da cidadania e da democracia 
participativa foi ampliado com a utilização do mecanismo dos Conselhos de 
Direitos, espaços de participação política tripartites em que se promove o diálogo 
entre Estado e sociedade civil, na busca de produção de políticas públicas frente à 
realidade social dos excluídos dos direitos e benefícios produzidos por eles e por 
toda a sociedade.

Os Conselhos de Direitos foram organizados com o apoio do poder público 
nas esferas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, por meio de eleição 
de representantes da sociedade civil entre os seus pares e a participação estatal de 
forma paritária. Por meio da atuação dos Conselhos, são realizadas conferências 
temáticas nos municípios, estados e Distrito Federal, em que se discutem propostas 
de políticas públicas a serem chanceladas em Conferências Nacionais definindo 
as metas, planos de ação, responsabilidade por implementação e fiscalização do 
cumprimento dessas propostas. 

No que diz respeito à formulação de políticas públicas de proteção dos 
migrantes e refugiados e promoção dos seus direitos fundamentais, houve 
apenas uma rodada muito incipiente de conferências municipais e estaduais que 
culminaram na realização da 1ª Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio 
– COMIGRAR, realizada em 2014, na cidade de São Paulo/SP. 

A Universidade Federal do Paraná participou ativamente da Conferência 
Estadual promovida pelo Comitê Estadual dos Direitos dos Refugiados, 
Migrantes, no Estado do Paraná, que resultou na formulação do Plano Estadual de 
Políticas Públicas Para Promoção e Defesa de Refugiados, Migrantes e Apátridas 
do Paraná - 2014 – 2016; e na instituição do Conselho Estadual dos Direitos dos 
Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná (CERMA/PR), vinculado à estrutura 
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organizacional da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 
– SEJU, pela Lei 18.465, de 24 de abril de 2015.

Nessas Conferências, houve fraca participação de representantes de entidades 
formadas por refugiados e migrantes, pois os fluxos migratórios com características 
próprias da atualidade, apenas haviam se iniciado em 2010 com a grande primeira 
migração de cidadãos haitianos para o Brasil e, logo após, com a chegada, a partir 
de 2013, de um expressivo contingente de refugiados sírios. Além disso, os órgãos 
públicos e a sociedade civil não detinham acúmulo de experiências e debates no 
tratamento das questões migratórias.

Após 2016, com o processo de impeachment presidencial, que se constituiu 
em um verdadeiro golpe político, conservador e antidemocrático, todas essas 
iniciativas conjuntas do Estado com a sociedade civil para a formulação de 
políticas públicas voltadas à migração, foram desarticuladas e não houve mais 
nenhuma Conferência em nenhum dos níveis políticos-administrativos.

Assim, a atuação das Universidades públicas organizadas em torno da Cátedra 
Sérgio Vieira de Mello do ACNUR e a iniciativa isolada de algumas universidades, 
como a UNILA, se caracterizaram como os principais espaços de debate, formulação, 
concretização e fortalecimento da cidadania plena para refugiados e migrantes, 
tendo como norte os Direitos Fundamentais Constitucionais e Direitos Humanos.

A figura do migrante, do estrangeiro, do “outro”, deve compor o quadro 
da cidadania para que sua presença, suas demandas e suas vivências possam 
contribuir para a reconstrução política da sociedade de chegada. Konstantinos 
Kaváfis em seu poema “À Espera dos Bárbaros” retrata uma cidade antiga 
imobilizada pelo medo, pela opulência e abuso do poder e que se vê diante de uma 
esperança única, com a chegada daqueles que imaginam hostis, mas necessários, 
e finalmente concluem que: “(...) já noite, os bárbaros não vêm e gente recém-
chegada das fronteiras diz que não há mais bárbaros. Sem bárbaros o que será de 
nós? Ah! eles eram uma solução”.

A sociedade brasileira ainda não despertou para o fato que a negação do acesso 
a direitos e benefícios aos refugiados e migrantes é, ao mesmo tempo, o reflexo da 
nossa carência de direitos e uma grande possibilidade de reconstruir, nos tempos 
atuais, a cidadania proposta pela Constituição Federal.
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“El lenguaje es una construcción a la que el niño se enfrenta sin prejuicio y sin miedo”.
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Infancia migrante bilingüe y la atención en 
el desempeño escolar

Merlina Saudade Ferreira Neira1

Introducción 

En este documento pretendo relatar en un lenguaje académicamente 
sistematizado, la experiencia de ser madre de dos niños, saliendo del país 
nativo y dejándo todo atrás, un trabajo que amaba, una familia cerca, una 
escuela de calidad para la educación de los niños, sin preparación previa, sin 
hacer cierres emocionales con el entorno, con despedidas tensas y sin respuesta 
de cuando nos veremos de nuevo (abuelos, tíos, primos, entre otros), con 
motivo de la grave situación social venezolana y generalizada violación de los 

1  Psicóloga mención Clínica. Especialista en Neuroaprendizaje por el Centro Universitario 
de Maringá - UNICESUMAR. Graduada en Psicología por la Universidad Bicentenaria de Aragua 
(Venezuela).
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derechos humanos  (GONZALEZ, 2021) y en busca de un mejor lugar para 
ver a sus hijos crecer.

Por otro lado, desde la perspectiva de ser profesional en psicología clínica, 
desde el año 2006 ejerzo en el área del desarrollo humano, que, por mi trabajo 
y creatividad en el manejo de niños, comienzo mi carrera en el área escolar. 
Lo que se volvió interesante, permitiéndome registrar y sistematizar la 
experiencia de la alfabetización de mi primer hijo hispanohablante insertado 
en un lugar que habla lengua portuguesa, su experiencia inicial y continuada 
en el sistema escolar.

Mi experiencia profesional con niños comenzó a la mitad de mi carrera 
académica, por lo que desde temprano comprendí que cada niño tiene una forma 
de construir su conocimiento y dependiendo de su etapa evolutiva este asumiría 
la madurez y consolidación consecutiva del desarrollo en términos de equilibrio. 
En este sentido y de acuerdo con Piaget (1964) se refiere:

por tanto, vamos a intentar describir el desarrollo del niño y adolescente en 
términos de equilibrio. Desde el punto de vista mental es una construcción 
continua, comparable con la construcción de un gran edificio, que, con cada 
adjudicación, seria mas sólido, o mas bien, al montaje de un sutil mecanismo 
cuyas fases graduales de ajustamiento tendrán por resultado una ligereza y 
una movilidad mayor de las piezas, de tal modo que su equilibrio sea más 
estable (PIAGET,1964, p.28). 

Referirse a Piaget es hablar de dos elementos importantes del desarrollo, 
el primero el desarrollo biológico y segundo el desarrollo cognitivo, ambos se 
complementan y construyen el eje focal de entendimiento de la adquisición y 
construcción del lenguaje como una expresión afectiva e intelectual, que ocurren 
durante la primera infancia.

Por otra parte, la postura innatista del leguaje propuesta por Chomsky en la 
década de los 50, en que la lingüística se convierte en una rama de las ciencias 
cognitivas, complementó el entendimiento al respecto de la adquisición del 
lenguaje y como en la edad critica la exposición a varios sistemas de lenguaje 
amplían la capacidad de este individuo en sus relaciones sociales.
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En este sentido, Chomsky (1998) plantea un elemento llamado “gramática 
universal”, el cual destaca la capacidad eminentemente humana de la comunicación 
lingüística con el que todos los sujetos exponiéndonos a cualquier sistema 
lingüístico podemos adquirirlo y que solo basta activar esa gramática. Sostiene, 
asimismo, que en la infancia, por la cercanía a la adquisición de la lengua materna 
y por la apertura natural, hay más posibilidades de acceder a varias lenguas, tantas 
como a las que se pueda estar expuesto.

Para completar con los teóricos más destacados en este estudio al respecto 
del análisis del bilingüismo, debo mencionar que los trabajos de E. Bialystok 
(2017) completaron la comprensión del fenómeno experiencial y empírico que 
sistematicé con la integración de mi primer hijo en la escuela brasileña.

El objetivo fundamental que me planteo en esta narración es transmitir, a 
partir de una experiencia personal, la idea de que podemos tener la perspectiva 
de diversas particularidades y sentirnos (por lo menos quienes migramos) 
identificados y seguros de que nuestros hijos tienen la suficiente resiliencia2 para 
asumir acompañarnos en el proceso migratorio.

En un mundo cada vez más evolucionado, saber otra lengua amplia la 
capacidad de una persona entrar en contacto con otras, fortaleciendo la capacidad 
de integración e interrelación socio-cultural. Ese mismo mundo en donde 
necesariamente las personas no permanecen en el sitio donde nacen, sea por 
migraciones voluntarias o involuntarias3, (MARTIN-BORGES, 2013); donde los 
niños y niñas mantienen la capacidad de adaptarse y aprender.

Si la actividad escolar forma parte de las preocupaciones de madres y padres al 
momento de la escolarización de sus hijos en condiciones ‘normales’, esta se vuelve 
una fundamental preocupación a la hora de esa escolarización suceder en otro 
país, donde el idioma y los códigos de comunicación son diferentes al de origen. 

2   RESILIENCIA: en sentido figurado, es la capacidad de recobrarse y adaptarse de los 
eventos adversos.
3  Migración involuntaria: categoría usada para definir la diferencia entre la migración 
voluntaria y la que surge de la necesidad de salvar la vida, migración involuntaria; en donde se 
destaca el carácter psíquico que le exige a la persona el corte abrupto del proceso pre-migratorio 
(MARTIN-BORGES, 2013).



136

Caderno de Debates – Outubro 2021

A lo largo del desarrollo de este documento, iré describiendo y fundamentando 
los elementos que más impacto tuvieron en el proceso de escolarización y 
socialización de mi primer hijo en la escuela pública en el Estado de Roraima, 
específicamente en Boa Vista.

Explicaré de forma detallada y objetiva como fue la experiencia de mi hijo 
hispanohablante en la escolarización e inicio de su alfabetización en lengua 
portuguesa, desde el entendimiento de la maduración biológica y cognitiva. 
Además, explicaré cómo se vio beneficiado el desempeño escolar a partir de 
entender y observar los procesos atencionales. Finalmente, presentaré el relato 
en la práctica de toda la experiencia de la época, ya que todavía escribimos la 
historia de un hispanohablante, hijo de una psicóloga, en la escuela brasileña. 
Puedo decir que ese desafío ha sido asumido con calma y comprensión por mis 
hijos. Con esto, pretendo agregar que acompañarlos de forma amorosa y solidaria, 
en la mayoría de los casos, resulta ser el mejor paliativo para enfrentar los desafíos 
que acompañan el proceso migratorio.

Consideraciones teóricas del desarrollo

La infancia es el período, donde se entiende que el desarrollo cognitivo surge 
de un extraordinario desarrollo mental (PIAGET,1991), en comparación con 
otros periodos de la vida de los humanos, aunque este no esté acompañado por 
el lenguaje como lo conocemos. No es casualidad que desde el sentido común 
comparemos los niños con ‘esponjas’, ya que absorben todos los estímulos que el 
ambiente ofrece.

Tampoco es casualidad que estudiosos del desarrollo humano, como, por 
ejemplo, Piaget, se empeñaran en explicar su teoría de desarrollo cognitivo y de 
la inteligencia como la reorganización de procesos mentales que resultan de la 
experiencia ambiental y de la maduración biológica. En este caso, Piaget (1964) 
considera que la infancia tiene su periodo más relevante desde los 0 años hasta los 
7 años, dividiendo este periodo en 4 etapas cognitivas, tales como sensomotora, 
preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales.

Por ello, hay que considerar que las etapas cognitivas son complementarias de 
las etapas del desarrollo, ya que van de la mano con los procesos biológicos del 
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crecimiento que también explica ampliamente Piaget. En su obra “Seis Estudios de 
Psicología” destaca el crecimiento, la maduración, el aprendizaje y la socialización 
como elementos para edificar la inteligencia. A partir de estos enunciados, surge 
la observación de como las formas de comunicarse a través del lenguaje se va 
instaurando en la mente de los niños y niñas expuestos a la experiencia de vivir 
en otro país.  

Considerando esto como motivo, el refuerzo teórico para describir la 
experiencia de alfabetización de mi primer hijo en la escuela se ve más completa 
cuando Chomsky (1991) explica el innatismo del lenguaje en los humanos 
como la ‘gramática universal’. Este constructo desarrollado por Chomsky en 
su libro “Lenguaje y Mente” le coloca la cereza al pastel ya que menciona de 
forma explicita que la facultad del lenguaje es verdaderamente una ‘capacidad 
de la especie’. Por lo tanto, sigue afirmando que no existe razón alguna para 
desafiar en este ámbito la visión cartesiana, donde la habilidad para usar signos 
lingüísticos como forma de expresión de pensamiento libremente formados, 
marque la “verdadera distinción entre el hombre y el animal” (CHOMSKY,1998, 
p.17,18).

Cuando contrastamos con la teoría de Jean Piaget (1964), entendemos la 
idea de Chomsky (1998) con claridad complementaria. La construcción de un 
sistema cognitivo de comunicación al que el niño estaría expuesto se entendería 
como un momento crítico. Partiendo de la ‘gramática universal’ a la cual estamos 
condicionados a la transformación epigenética neurobiológica del cerebro 
posibilitando un nivel superior de metacognición.

Por otro lado, el ejercicio analítico de la importancia de escribir sobre 
infancia migrante lleva a pensar que los profesores que asumen un salón de clases 
podrían estar mejor capacitados para enfrentar una educación intercultural 
como un proceso de adaptación natural. Galindo y Moreno (2019) mencionan 
sobre la importancia de permitir que fluya la comunicación sin prejuicio de 
un conocimiento profundo por parte de los profesores en la lengua nativas de 
los infantes que atienden considerando lo siguiente “la formación bilingüe (de 
los alumnos) debe generar sujetos capaces de comportarse adecuadamente en 
situaciones eminentemente interculturales”. Este aportes tiene como objeto 
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generar um ambiente mas relajado al tender niños y niñas nativos de otra 
lengua sea esta cual fuera ya que desde una visión constructivista como la que 
trae Piaget, funcionan para aumentar las capacidades tanto lingüísticas como 
evolutivas. 

Un niño hispanohablante creciendo en Brasil

La salida del país que lo vio nacer a nuestra familia migrante, vinimos de la 
construcción de un grupo de la clase trabajadora, formados profesionalmente 
con esfuerzo, intentamos sobrellevar una vida sin perspectivas de ofrecerle a 
nuestros hijos un futuro mejor que el que nuestros padres nos ofrecieron,  ya 
que el país entraba en una crisis que no tendría mejoría. Yo, madre y psicóloga, 
asumí la decisión de migrar, pensando en que lo mejor era salir y buscar un 
horizonte promisorio en otro lugar, creyendo que mi formación sería una 
excelente herramienta para ello – aunque en función de proteger el emocional 
de mis hijos lo fue, no necesariamente funcionó de acuerdo con los planes en 
un nivel de desarrollo económico- Enfrenté y sigo enfrentando una batalla para 
poder revalidar mi título profesional ante la institución universitaria brasileña 
por varios años.

Pues no fue fácil; Llegamos a Brasil en el año 2016. Mi primer hijo tenía 4 
años, ya tenía experiencia en el pre-escolar en Venezuela, socializaba de forma 
aceptable, de acuerdo con su personalidad, su desarrollo biológico y cognitivo. 
Ninguno de los dos hablaba portugués, solo mi hermana y sobrina que nos 
recibieron. El primer día en Brasil llegó el súbito impacto del idioma: los niños 
sin reparo, cuando jugaban en el parque, haciendo su ejercicio de socialización, 
comienzan a llamar a mi hijo de ‘gringo’4. Sin entender la sensación de rechazo 
por parte de uno de los niños que le profirió ese adjetivo, se aparta y se refugia 
en mi regazo. Entendiendo que era una situación que no había vivido antes, ya 
que, en el ambiente donde inicialmente comenzó la socialización, comprendía 
el lenguaje tanto en fonemas, como en expresiones culturales, en ese instante, 

4  GRINGO: Adjetivo calificativo usado en Brasil para referirse a um imigrante o “extranjero” 
que no habla su mismo idioma.
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apareció sin censura el verdadero desafío del proceso migratorio: la integración a 
través de la lengua.

Cuando “se toma la decisión” de salir del país debido a una grave y generalizada 
violación de derechos humanos (ACNUR, 2019), no se tiene conciencia que 
es necesario prepararse. La migración en cualquier caso está acompañada de 
elementos traumáticos, dados por la separación o por el estrés en mayor o menor 
medida, dependiendo de esa preparación, ya que lidiar con el recomienzo en un 
lugar, donde ignoran tu existencia y abrir camino no podrías asegurar que estarías 
totalmente preparado (MARTIN- BORGES, 2013).

Con el inicio del año escolar brasileño llega la experiencia de mi primer hijo 
en la escuela, en la que se habla solo en portugués, sin conocimiento previo del 
idioma y sin alguna noción de la lengua. No pude imaginar el emprendimiento 
al que nos enfrentábamos y así, sin pensar mucho y sin planificar nada seguimos 
adelante, conseguimos la inscripción en una escuela, en un área fronteriza sin 
estructura para atender niños en otro idioma.

La única realidad de aquel momento fue que el lunes sería el día de volver a 
la pré-escola, o su equivalente en Venezuela al preescolar, que ya el hijo mayor 
había asistido. Con la esperanza que fuese en los mismos términos que se tenía 
experiencia, no tomamos en cuenta el impacto que el idioma traería.

Llegó el lunes, día de ir a la escuela, uniformados y listos para subir a la bicicleta 
y llegar a la escuela. Con entusiasmo mi hijo entra a conocer a su grupo y a su 
maestra, debido al no poseer conocimiento del idioma no pudo hacer amigos y no 
pudo interactuar con nadie. Al llegar la hora de irlo a buscar, un silencio doloroso, 
una cara de pesadez, pero un ánimo de seguir intentándolo.

En ese momento me planteé dejar de enviarlo hasta que aprendiera portugués, 
pero él quiso seguir asistiendo a la escuela; así que fuimos llamados por la maestra 
después de 2 semanas de clases. Su preocupación era que el niño no hablaba, solo 
observaba, no cantaba, no tenía amigos y no buscaba contacto. Sin embargo, jamás 
pensé lo que sucedería luego de dos meses de clases y 15 días de receso de verano.

Mi hijo luego de dos meses solo ‘observando’ sin amigos y sin posibilidad de 
interactuar con sus pares, salió de receso escolar por 15 días en casa, una casa 
comunitaria donde interactuábamos con personas de diferentes nacionalidades, 
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vivimos en una ‘comuna’5: había francés, búlgaro, portugués y mucho español. 
Argentinos, chilenos y obviamente venezolanos todos intercambiando 
información lingüística de cada uno.

Mi hijo mayor volvió a la escuela luego de su receso escolar hablando con todos. 
En ese primer nivel de la pré-escola la profesora, que cambió en tres ocasiones, ya 
para la vuelta a clases, y saliendo del cargo, me hace un llamado para informarme 
la actuación de mi hijo hasta el momento que tendrá otra profesora. Asisto al 
llamado y era un reclamo porque mi hijo hablaba demasiado, el discurso de la 
profesora fue aproximadamente el siguiente: “Madre, tiene que conversar con su 
hijo para que él no hable tanto en las clases, no está terminando las actividades y 
tampoco deja terminar a los otros”. Obvio que todo esto fue dicho en portugués y 
así fue como lo traduje.

En ese momento surge la gran pregunta, ¿qué hace una madre que la llaman 
para avisarle que su hijo parece que tiene problemas para adaptase porque no 
habla con nadie y luego le dicen que habla demasiado?. Como madre quedé sin 
respuesta. Como profesional traduje la experiencia y haciendo un ejercicio de 
empatía pensé: ¿si una madre migrante llegara a la escuela donde trabajo y me 
toca un caso de esta magnitud, que le diría? Y eso fue lo que me dije: “Bueno tu 
hijo no hablaba cuando llegó, pero ahora habla mucho, ¡vamos a conversar con él 
y mostrarle el punto de equilibrio!”

Encontrar y entender el punto de equilibrio para asumir la situación escolar 
de mí hijo no fue una tarea tan simple. Recuerdo que en mis inicios en el trabajo 
como psicóloga escolar muchos padres cuestionaban los procesos psicológicos y 
los ejercicios para ayudar a sus hijos cuestionando que yo aún no era madre y que 
los planteamientos los estaba haciendo a la “ligera”. Instintivamente cuestioné a la 
profesora por hacer las observaciones tan a la “ligera” si ella no era migrante. En ese 
caso analicé que no tenia que serlo y que solo me hablaba desde su preocupación, 
ya que el fenómeno de atender niños migrantes no era en esa época muy habitual 
en Boa Vista.

5  COMUNA: una comunidad emancipada y autónoma.
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Con esa apertura y conciencia de nuestra situación mi hijo y yo comenzamos 
hablando sobre cuáles eran los mejores momentos de hablar en clase, en principio lo 
acordado fue: “cuando termines las tareas, podrás hablar con tus amigos”, y para mi 
sorpresa: llegó otro llamado de la profesora, esta vez la queja fue que “el niño termina 
rápido las tareas y se pone a hablar con los compañeros que no han terminado, esos 
niños no terminan la actividad por causa de la conversación y del juego”.

Entonces, llegó otro momento de ajuste, esta vez el mensaje era más preciso 
“hijo, podrás hablar luego que tú termines la tarea y tus amigos también, recuerda 
que todos están allí para aprender”. Completé posteriormente diciéndole más 
claramente lo siguiente: “aunque tu ritmo de aprendizaje parece rápido, puede ser, 
que el de los otros no sea tan rápido como el tuyo”. Pues ese mensaje más claro y 
optimista además de contribuir con la adaptación en la clase, presumo que por ese 
motivo no hubo más llamados, se desarrolló en mi hijo la capacidad de solidarizar 
con el aprendizaje de otros, así que los amigos con más problemas para terminar 
la tarea, mi hijo corría en su ayuda; tenía un gran interés que verbalizaba “termina 
la tarea y juega conmigo”.

Así concluimos la experiencia del primer nivel de la pré-escola, terminando 
este año con comentarios satisfactorios sobre el avance escolar, llegó nuestro 
segundo año escolar, en donde aún nos encontramos en el periodo crítico del 
aprendizaje de la lengua del que nos habla Chomsky.

No podría afirmar si fue por suerte o por el hecho de estar aumentando la 
presencia de migrantes hispanohablantes en la escuela que la profesora del 
segundo nivel presentó dos variantes con respecto a las dos del primer nivel, donde 
se mostró más tolerante, curiosa y colaborativa. Debo confesar que decirle a una 
profesora que soy formada en psicología afecta la forma en cómo se relacionan 
con mi hijo y lo que esperan de él, y el elemento al que más le doy atención, ya 
presente la sobredemanda puesta sobre mi hijo por ese hecho.

Pues la segunda profesora mandaba reportes diarios, pues, confieso que 
admiré mucho su trabajo ya que atender 25 niños y escribir en cada agenda un 
relato sobre lo sucedido en el día es heroico; pero, sin duda ninguna, relevante 
para entender más de cerca el trabajo que podía hacer yo desde la familia para 
contribuir con la integración de mi hijo en ese espacio escolar.
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La profesora lo trataba muy bien y mi hijo me pidió que le dijera que lo tratara 
como a los otros. Mi hijo ya podía entender en las actitudes de los demás cuando 
era tratado con especial cuidado, le hablaban más lento, le explicaban varias veces 
y eso le incomodaba ya que se dio cuenta que con los otros no era así. Pues eso 
hice, le pedí a la profesora que agradecía su interés por cuidar de mi hijo de esa 
forma especial pero que de alguna forma eso le generaba inconvenientes, la ciencia 
cierta mi hijo no me comentó cuales fueron los eventos que lo llevaron a hacerme 
este pedido, pero lo haría para respetar ese espacio de intimidad emocional que 
cada individuo debe mantener.

Debo decir que ese ha sido uno de los mejores años escolares que tuvimos 
hasta el momento de salir de la preescuela, ya que en Venezuela había recorrido 
dos guarderías y cuando finalmente habíamos encontrado el preescolar que 
deseábamos sobrevino el momento de partir. Huir del país.

Ese año escolar fue el último que mi hijo pasaría en la pré-escola, ya que 
nos esperaba otro viaje, otro proceso migratorio. La vida en Boa Vista para 
los venezolanos se había tornado cada vez más difícil, ya habíamos tenido 
experiencia con situaciones de xenofobia por entrar en tiendas hablando español 
y ser perseguidos por toda la tienda, las cuales ya estaban siendo cada vez más 
frecuentes y acompañadas de una carga más violenta, por lo que decidimos viajar 
al Sur brasileño, donde aún escribimos nuestra historia escolar como una familia 
de migrantes con un sotaque6 diferente.

La atención y el desempeño escolar 

La atención es una habilidad cognitiva del sistema ejecutivo, referente a la 
capacidad de concentrarse en un estímulo especifico y desempeñar una tarea con 
la calidad que se espera de su realización. “Está presente en prácticamente todas las 
acciones y procesos mentales humanos, al mismo tiempo sin tener conocimiento 
consciente de ello” (GOTIZO; MARTINS,2008, p.199). 

6  SOTAQUE: manera particular de determinado locutor pronunciar fonemas en un idioma 
o grupo de palabras. Pronunciación característica de un país, región de un individuo, también 
acento.
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Sin pretensiones egocéntricas o subjetividades de madre, entender el 
significado de la atención fue un elemento claro para considerar que el aprendizaje 
de otro idioma amplia la capacidad de atención de un niño o niña en la escuela. 
Poder resolver problemas, ayudar a los compañeros con sus dudas y gestionar 
el conocimiento con la profesora son habilidades que se identifican con el 
desempeño de la atención y que marcan la diferencia en el trayecto de la vida 
escolar y la integración en el salón de clases.

Para este estudio se pudieron identificar 4 tipos de atención que serian: la 
atención selectiva; la atención sustentada o mantenida; la atención dividida y la 
atención alternada. Esta identificación torna de más claro el camino para entender 
la integración escolar y contribuir con el desempeño escolar de infantes migrantes 
en la sociedad de acogida.

La habilidad bilingüe se destaca como una estrategia para trabajar los 
elementos que optimizan el aprendizaje, estos se consolidan en los momentos de 
socialización con pares y profesores lo que genera un ambiente para integrar la 
cultura local y familiar que se entrelazan en la construcción del aprendizaje.

La atención selectiva “[…] refiere a la capacidad de respuesta a un estímulo 
especifico, desconsiderando aquellos que no son relevantes. Manteniendo la atención 
exclusiva sobre el estímulo de orientación focal” (GOTIZO; MARTINS,2008, p. 
199). Los autores definen que el individuo desarrolla la capacidad de seleccionar el 
estímulo de interés en donde mantendría la dirección y foco.

El desarrollo de esta atención se observa reflejada al momento que necesitamos 
que el foco estuviera en las actividades formales, como terminar la tarea a tiempo, 
que ha sido uno de los primeros ejercicios para entrenar la atención y como una 
forma complementaria al control atencional en el uso de los idiomas al momento 
de estudiar.

La atención sustentada o mantenida “se refiere a la capacidad de mantener el 
foco de atención por un tiempo prolongado, de detectar la aparición de una señal 
de un estímulo específico del cual se tiene interés” (GOTIZO; MARTINS,2008, 
p. 199). Es comúnmente identificada cuando una persona es capaz de mantener 
sobre un estímulo largo tiempo. Luego de tener claro los estímulos que tenían 
prioridad al momento de las actividades escolares, mantener la atención en lapsos 
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de tiempo mayores contribuyó con la capacidad de completar las tareas con éxito, 
ya que no solo el tiempo de realización sino la calidad de lo realizado forma parte 
del desempeño escolar.

La atención dividida: esta puede ser comprendida como: 

[…] la capacidad de dividir la atención en varios estímulos al mismo 
tiempo, en dos o más tareas independientes. Estas tareas exigen respuestas 
rápidas durante un trabajo simultaneo de informaciones, generalmente está 
asociada a la capacidad de multitarea, dando respuesta a los estímulos que 
aparecen y necesitan atención. (GOTIZO; MARTINS,2008, p. 200).

Conversar en dos idiomas parece una tarea necesaria, pero en la práctica es 
una habilidad que pocos tienen la posibilidad de ejercer. Saber en qué idioma 
responderás, cual es el idioma cultural que usarás para la solución de conflictos y 
la forma que socializaras ha sido un punto fuerte de toda esta experiencia.

La atención alternada “[…] refiere a la capacidad de sustituir un estímulo 
especifico de atención por otro, por medio de la investigación activa del ambiente, 
identificando las particularidades del estímulo mediante alteraciones, esta función 
está asociada a la memoria de trabajo” (GOTIZO; MARTINS,2008, p. 200). En 
este caso se puede hacer referencia a los trabajos que mudan de procedimiento 
rápidamente. Y en que la persona necesita tener una capacidad de adaptación a 
todos los cambios exigidos con rapidez (GOTIZO; MARTINS,2008, p. 200).

Estar en la escuela hablando todo el día en portugués, llegar a tu casa, 
percibir que en casa existe otra forma de expresarse, a nivel lingüístico y a nivel 
comportamental eleva el nivel de propiocepción por tal la atención se beneficia en 
una amplitud que debe ser aprovechada.

Consideraciones finales

A lo largo de este relato consigo pensar que el lenguaje depende básicamente 
de dos elementos fundamentales en la visión de las teorías discutidas. En primer 
lugar, se puede decir que Piaget (1974) hace referencia a que los niños desarrollan 
la mayor parte de las operaciones y construcciones sobre el aprendizaje de la 
lengua antes de llegar al 4 estadio, y que el aprendizaje está influenciado por el 
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ambiente. En el mismo orden de ideas, Chomsky (1998) refiere que el lenguaje es 
innato y que basta la exposición del niño al ambiente para que así en este contacto 
pueda adquirirla. 

De acuerdo con lo mencionado, es relevante establecer que el lenguaje está 
asociado a las relaciones familiares, sociales y culturales lo que requiere una 
construcción cognitiva en la etapa crítica del desarrollo. Esta exposición estimula 
los centros neurológicos asociados al lenguaje provocando una mayor capacidad 
de adaptación de las funciones ejecutivas en el procesamiento de información.

En el caso de este relato autoetnográfico intenté construir un camino resiliente 
hacia uma forma de comprensión amplificada, en la que adquirir el lenguaje en la 
primera infancia y asumir un proceso migratorio resultará exitoso en la medida 
que emocionalmente los actores se sientan seguros en su interacción social.

Pude entender y argumentar, que el lenguaje es una construcción a la que el 
niño se enfrenta sin prejuicio y sin miedo, y que para ello necesita un adulto que 
traspasé seguridad y confianza en su capacidad de desarrollo y adaptabilidad, 
así existe la tendencia a aumentar las posibilidades de interacción positiva en la 
relación alumno-profesor.

En función del inicio de la etapa de alfabetización que coincide con los 
estadios de Piaget y la etapa crítica de Chomsky, estando dentro de la propia 
experiencia académica y social-cultural de mi primer hijo, pude identificar 
comportamientos que se repetían en los niños de otros migrantes, que estos los 
ayudarían a resolver conflictos, sin diferenciar la nacionalidad, siendo un gran 
aporte en el proceso adaptativo.

Por lo observado, a los niños no les gusta sentirse diferentes al resto, se 
sienten capaces de asumir las oportunidades de desarrollar sus habilidades 
lingüísticas y sociales, y se ven restringido en ambientes, en los cuales pueden ser 
representaciones negativas.

Comprender el idioma que tiene que usar para relacionarse, entender las 
diferencias culturales tanto en nuestra comunicación familiar como en la relación 
con el entorno escolar, diseñó un laboratorio experiencial que fortaleció la noción 
de enfocarse para cumplir con lo exigido por las demandas de pertenencia a un 
núcleo familiar como a las exigencias académicas.
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Un aspecto más íntimo, como de nuestra relación madre-hijo, haber expresado 
de una forma muy simple pero significativa la diferencia en mi actuación como 
mamá venezolana diciendo “mamá, tú no eres como las otras madres brasileñas”, 
y le respondo “yo tampoco quiero serlo, solo quiero ser tu mamá”; este evento 
me muestra que los niños son un ejemplo de coraje y análisis simplificado de los 
procesos de aculturación y culturalización que aportan al conocimiento sobre la 
infancia en migración. 

A pesar de asumir todo el proceso como una experiencia de éxito, algunas 
veces puedo percibir desde donde viene ese comentario, en otras ocasiones no 
estoy segura si es positivo o no. Lo cierto es que la diferencia existe y seguirá 
existiendo, hasta que sobrevenga la siguiente generación que se identifique como 
nativa brasileña y la venezolanidad se quede conmigo.

Al considerar la teoría de Chomsky sobre la ‘gramática universal’, dando 
sentido a que la metodología de exposición genera estímulos en el lenguaje 
y que en esta convivencia sin límites se entra en contacto con la llamada 
‘gramática universal’, se consigue un vasto y necesario alivio para la integración 
escolar con la lengua. Un descubrimiento interesante en el desarrollo de esta 
investigación fue encontrar referencias en la que la adquisición del lenguaje se 
torna una herramienta para desarrollar la atención en niños que se diagnostican 
desatentos, alienta a ver la adquisición de otras lenguas como una posibilidad 
menos patológizante de trabajar con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención 
y Hiperactividad). 

Finalmente, la postura de cada uno de los actores del sistema educativo 
(padres - profesores - alumnos y comunidad) durante el proceso educacional y 
de alfabetización de un niño migrante hace una diferencia, ya que hay que tener 
presente que la infancia depende de lo que los adultos deciden sobre ella, tanto 
dentro de un hogar, como en las sociedades de acogida y desarrollo.
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O Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) é uma associação sem fins lucrativos, 

de caráter filantrópico, fundada em 1999 em Brasília e vinculada à Congregação das Irmãs 

Scalabrinianas. O IMDH dedica-se ao atendimento jurídico, socioassistencial, à acolhida 

humanitária e à integração social e laboral de migrantes, solicitantes de refúgio, refugiados, 

refugiadas e apátridas. Além da sede na capital federal, mantém um escritório em Boa Vista/

Roraima – o IMDH Solidário – voltado ao atendimento a mulheres e crianças venezuelanas em 

situação de vulnerabilidade social, com ações que abrangem também o município fronteiriço de 

Pacaraima. Em âmbito nacional, desde 2004, o Instituto articula a Rede Solidária para Migrantes 

e Refugiados (RedeMiR), que reúne cerca de 60 instituições da sociedade civil de todas as regiões 

do Brasil. Atua, ainda, em esferas decisórias de proteção de direitos e propositura de políticas 

públicas, sendo membro observador no Comitê Nacional para Refugiados (CONARE).     

Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) foi estabelecida em 14 de dezembro de 

1950 pela Assembleia Geral da ONU. A agência tem como mandato liderar e coordenar 

a ação internacional para proteger refugiados e solucionar seus problemas em todo o 

mundo. O principal objetivo do ACNUR é salvaguardar os direitos e o bem-estar dos 

refugiados e refugiadas, buscando assegurar que todos possam exercer o direito de buscar 

e receber refúgio em outro país, com a opção de retornar para casa voluntariamente, 

integrar-se à sociedade local ou ser reassentado em outro país. O ACNUR também tem 

o mandato de ajudar pessoas apátridas. Em mais de seis décadas, a agência já assistiu 

dezenas de milhões de pessoas a recomeçar suas vidas. Atualmente, está presente em 132 

países e territórios, com escritórios em cerca de 520 localidades. Possui cerca de 17 mil 

funcionários, sendo quase 80% em operações de campo. 

O
u

tu
b

ro
 d

e 
20

21
C

ad
er

n
o

 d
e 

D
eb

at
es

 1
6

Caderno de Debates 16
Outubro de 2021

Adriana dos Santos Corrêa
André de Lima Madureira

Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes
Élysson Bruno Fontenele de Albuquerque

Fernando Cesar Mendes Barbosa
João Carlos Jarochinski Silva

José Antônio Peres Gediel
Luiz Fernando Godinho

Maria Cecilia Giffhorn Mayer
Marianna Borges Soares

Merlina Saudade Ferreira Neira
Paula Coury Andrade

Rosita Milesi
William Torres Laureano da Rosa

Refúgio,
Migrações e
Cidadania




