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buscam como podem sua liberdade de 
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fazem o impossível para afirmar seus desejos, 
emitir seus próprios lampejos e dirigi-los a 
outros. 

Georges Didi-Huberman.  
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RESUMO 

 

Esta dissertação é fruto de um estudo de inspiração etnográfica que visa descrever e analisar 
diferentes dimensões que compõem os processos de construção da condição de refugiado no 
universo institucional brasileiro, com foco no contexto da cidade do Rio de Janeiro. A 
estrutura política dos Estados, contrária aos deslocamentos, se vale de uma lógica humanitária 
para categorizar vidas marcadas por êxodos. Para essa seleção de pessoas refugiadas, as 
narrativas acerca da fuga e da vida manifestas nos pedidos de refúgio são geridas em forma de 
decisão estatal a partir de diversas dinâmicas e práticas institucionais em torno do instituto 
político-jurídico do refúgio. Assim, uma das questões que permeiam a administração da 
população migrante são as disputas acerca de quem são as pessoas refugiadas. No Brasil, o 
governo adota um regime de elegibilidade pelo qual produz dispositivos de classificação entre 
tais sujeitos. Este processo de seleção recorre a análises de credibilidade da narrativa dos 
sujeitos por meio de produção de critérios de verdade e de imputações morais, disciplinando 
seus corpos, numa dimensão física e na sua subjetividade – seus movimentos, documentos, 
sofrimento, memória, desejos. Como pano de fundo, vigora uma individualização da condição 
de refúgio construída por dispositivos estatais de fixação de identidade. Assim, os processos 
de seleção dos refugiados produzem técnicas de gestão da heterogeneidade das migrações, 
tornando desiguais as narrativas sobre a vida e a legitimidade dos movimentos.  

 

Palavras-chave: Pessoas refugiadas; refúgio no Brasil; processo de elegibilidade; gestão de 
narrativas   
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ABSTRACT 

 

This dissertation is the result of a study conducted by an ethnographic inspiration to describe 

and analyze different dimensions that make up the construction process of refugee status in 

the Brazilian institutional universe, focusing on the context of the city of Rio de Janeiro. The 

political structure of states, contrary to the displacement, calls upon a humanitarian logic to 

categorize lives marked by exoduses. For this selection of refugees, the narratives about 

escape and life manifested in asylum applications are managed in the form of state decision 

from several dynamic and institutional practices around the political-legal institute of refuge. 

Thus, one of the issues that permeate the management of the migrant population are disputes 

about who are the refugees. In Brazil, the government adopts eligibility rules by which 

produces sorting devices from such subjects. This selection process uses narrative credibility 

analysis of subjects through production of criteria of truth and moral imputations, disciplining 

their bodies in a physical dimension and their subjectivity - their movements, documents, 

grief, memory, desires. As background, prevails an individualization of refuge condition built 

by state identity fixation devices. Thus, the selection process of refugees produces 

management techniques of heterogeneity of migration, making unequal narratives about life 

and the legitimacy of movements. 

Keywords: Refugee People; refuge in Brazil; process of eligibility; management of narratives 
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INTRODUÇÃO 

 
Uma pessoa é um refugiado independentemente de já lhe 

ter sido ou não reconhecido esse status por meio de um 
processo legal de elegibilidade. 

ACNUR, s.d. 
 

A determinação da condição de refugiado não tem como 
efeito atribuir-lhe a qualidade de refugiado, mas sim 

constatar essa qualidade. Uma pessoa não se torna 
refugiado por que é reconhecida como tal, mas é 

reconhecida como tal porque é um refugiado. 
ACNUR, s.d. 

 

Proposição do tema  

 

 A despeito da afirmação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR) sobre a qualidade de ser refugiado existir antes e independentemente de um 

processo legal, esta dissertação se propõe a descrever e analisar diferentes dimensões que 

constituem as práticas acerca dos processos de construção da condição de refugiado no 

universo institucional brasileiro.1 Dimensões essas que abrangem desde questões estruturais e 

procedimentais, passando por narrativas, até disputas por sentido de verdade e temor, gestão 

da memória e expressões de desejo, de modo a fornecer insumos para compreensão do 

funcionamento do Estado. Com esse desígnio, considero a atuação dos próprios sujeitos 

refugiados, especialmente a partir das solicitações de refúgio efetivadas na cidade do Rio de 

Janeiro, bem como de agentes de organismos governamentais, não-governamentais e 

internacionais que trabalham diretamente com o tema. Esta pesquisa visa, assim, refletir sobre 

os contornos e as problemáticas do refúgio pelos processos jurídico, administrativo e político 

que avalia a legitimidade das narrativas de histórias de vida e de fuga, selecionando algumas 

delas para comporem a categoria de pessoa refugiada. 

O instituto do refúgio que fundamenta essas práticas foi construído como uma forma 

de diferenciar alguns movimentos migratórios devido à sua fundamentação humanitária e à 

possibilidade dos Estados flexibilizarem suas políticas frente a determinado grupo de 

deslocados. A atribuição de sentido dessa noção de refúgio ocorre, portanto, no âmbito de 

identificação de fugas fundamentadas. Não obstante, o instituto também se presta a 

individualizar as fugas, já que fuga não é sinônimo de refúgio e somente algumas fugas são 

																																																								
1 O termo “universo institucional brasileiro do refúgio” foi cunhada por Angela Facundo Navia (2014) em sua 
tese de doutorado, o qual tomo emprestado para esta dissertação. 
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abarcadas pelo aparato protetivo que se forma a partir dessa ontologia. Dessa forma, a 

desenvoltura do instituto do refúgio pressupõe um processo de elegibilidade sobre quais 

deslocamentos, quais fugas e, por conseguinte, quais sujeitos serão reconhecidos, em regra,2 

por Estados que assumem a proteção desses indivíduos que alhures foi inalcançada. 

 A priori, os indivíduos asseguram sua garantia de direitos em referência ao Estado 

com o qual mantem vínculos de cidadania. Essa via de proteção não é, todavia, possível a 

todos os sujeitos, fazendo com que a desvinculação do aparelho protetivo do Estado de 

origem provoque vulnerabilidade de direitos, situação essa característica dos refugiados. A 

regular relação de dependência entre Estado, cidadania e direitos humanos, consagrada nas 

declarações de direito e tratados internacionais assinados pela maioria dos países, indica a 

seletividade da possibilidade de exercer direitos, considerando que grupos como refugiados e 

apátridas não estão incluídos no aparato da cidadania. Assim, pode-se afirmar que o “direito a 

ter direitos” não contempla, de fato, todos os sujeitos (ARENDT, 1989).  

 Se por um lado o Estado se apresenta como o principal garantidor de direitos; por 

outro, o mesmo é, muitas vezes, o próprio perpetrador da violação de direitos. Diante desse 

cenário, é razoável que se reconheça aos indivíduos o direito de fugir. Por isso, diversos 

documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 19483 e a 

Convenção contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 

de 19844, buscam garantir às pessoas o direito de sair do seu país de origem e buscar proteção 

para além da fronteira nacional.  

O vigente regime internacional de proteção aos refugiados é construído sob os 

auspícios do “Sistema ONU”, como é denominado, numa linguagem usual internacionalista, o 

conjunto institucional, político e normativo da Organização das Nações Unidas. Ele é 

expresso por uma perspectiva de direitos humanos e previsto formalmente para proteger os 

sujeitos na condição de refugiados. Nesse diapasão, a consolidação dos instrumentos 

																																																								
2 De modo geral, o reconhecimento da condição de refugiado ocorre pela via governamental do Estado no qual 
foi efetivado o pedido de refúgio. Todavia, em algumas ocasiões, o Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR) se encarrega de valorar dados e identifica alguns fluxos através do seu mandato de 
proteção às pessoas em situação de deslocamento forçado. Ao anunciar, por exemplo, que “pela primeira vez, os 
sírios se tornaram a maior população de refugiados sob o mandato do ACNUR” (ACNUR, 2015), essa agência 
se refere às pessoas gerenciadas por ela, não necessariamente que foram reconhecidas como refugiadas em 
processos de elegibilidade de algum país. 
3 O artigo 13 desta Declaração prevê que “todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o 
próprio, e a este regressar”. Não obstante, seu artigo 14 afirma que “Todo ser humano, vítima de perseguição, 
tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países”. 
4Esta Convenção, ratificada pelo Brasil através do decreto nº 40 de 15 de fevereiro de 1991, determina, em seu 
artigo 3o, que “nenhum Estado-parte procederá à expulsão, devolução ou extradição de uma pessoa para outro 
Estado, quando houver razões substanciais para crer que a mesma corre perigo de ali ser submetida a tortura”.  
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internacionais para regulamentar o refúgio é baseada na Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados de 1951,5 conhecida como Convenção de 1951 ou Convenção de Genebra. Esta 

Convenção, que se tornou um marco do que se denomina como Direito Internacional dos 

Refugiados, foi antecedida por um contexto de tensão entre dois movimentos que marcaram 

os anos posteriores da Segunda Guerra Mundial: defesa por direitos humanos e conflitos 

político-ideológicos propulsores da Guerra Fria (WALDELY, 2014). 

 Além desse documento, a consolidação da proposta de proteção internacional aos 

refugiados também se deve ao Protocolo Relativo ao Estatuto dos Refugiados de 1967, o 

chamado Protocolo de 1967, cuja contribuição crucial foi retirar as limitações temporais e 

geográficas presentes na Convenção de 1951. Isso porque a abrangência do refúgio 

estabelecida nos termos dessa Convenção era voltada para o êxodo de pessoas perseguidas em 

decorrência dos “acontecimento ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951”6, ou seja, no 

contexto dos conflitos bélicos sucedidos na Europa nesse período.  

Os entes governamentais brasileiros afirmaram o compromisso do país com os termos 

desses documentos com a ratificação da Convenção de 1951, em 1960, e do Protocolo de 

1967, em 1972. No âmbito interno, a consolidação dos instrumentos de regulamentação do 

refúgio no Brasil se deu com a promulgação da Lei 9.474 de 1997, a qual define mecanismos 

para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951. Dentre os efeitos de poder 

provocados por essa lei, seu artigo 1º estabelece o conceito de refugiado, que será utilizado 

para fins de elegibilidade no país, qual seja: 

 
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; 

																																																								
5 Concluídas as revisões da Conferência de Plenipotenciários sobre o Estatuto dos Refugiados e dos Apátridas, a 
Convenção de 1951 entrou em vigor em 22 de abril de 1954, segundo seu artigo 43, mediante o depósito na 
ONU dos instrumentos de ratificação ou adesão desse tratado por Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, 
República Federativa da Alemanha e Áustria. Desde logo, a iniciativa desses seis primeiros Estados signatários 
pode ensejar a histórica preocupação europeia em lidar com o fluxo de refugiados. Informação disponível na 
Série de Tratados da ONU, nº 2545, vol. 189, p. 137-150. 
6 No artigo 1º, A, 2, sobre definição do termo “refugiado”, da Convenção de 1951 estabelece que “em 
consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser perseguido por motivos 
de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade 
e que que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem 
nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em consequência de tais 
acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele”. Como será trabalhado adiante na 
dissertação, a definição brasileira de refugiado espelha esse conteúdo. 
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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. 

 

 Em breve análise do artigo, é possível notar que diversos termos centrais para 

definição de refugiado apresentam grande vagueza, o que catalisa disputa constante no 

momento da avaliação de uma solicitação de refúgio. Não há uma interpretação unívoca sobre 

o que seja, por exemplo, fundados temores de perseguição ou grave e generalizada violação 

de direitos humanos. Assim, a noção desses termos acaba por depender da avaliação do caso 

concreto para se classificar qual situação será considerada de grave e generalizada violação de 

direitos humanos e quem está sujeito à perseguição. Com isso, não só essas noções 

encontram-se em disputa, mas também as classificações dos êxodos e das pessoas que 

marcaram suas vidas por eles. 

O inciso I desse dispositivo reflete a definição originária na Convenção de 1951, 

apresentando como elemento central a noção de fundado temor e delimitando as 

possibilidades justificáveis de perseguição (raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 

opinião política). Observando as práticas decisórias sobre os pedidos de refúgio, a adequação 

do caso concreto a esse conceito tem sido basilar para o reconhecimento da condição de 

refugiado. Ele é marcado por um aspecto mais individualizado e seu teor considera as razões 

de perseguição aquelas relacionadas a eminente violação de direitos de cunho civil-político. 

Há uma inclinação político-ideológica do conceito de refugiado refletida nos motivos 

considerados fundados para requer o reconhecimento do status e pleitear proteção 

internacional, tendo forte influência o contexto de Guerra Fria em que foram criados o  Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e a Convenção de 1951. 7 

 Já o inciso II guarda maior relação com o instituto da apatridia, que não será o foco 

dessa pesquisa. A terceira possibilidade do conceito vislumbrada pela legislação brasileira, no 

inciso III, tem como elemento central a noção de grave e generalizada violação de direitos 

humanos. Ela remonta à definição de refugiado presente na Convenção da Organização de 

Unidade Africana (OUA)8, de 1969, e a definição sugerida pela Declaração de Cartagena, de 

1984.  

																																																								
7 Essa questão será melhor trabalhada no capítulo 1 dessa dissertação. 
8 Essa Convenção, que rege os aspectos específicos dos problemas dos refugiados em África, entrou em vigor 
em junho de 1974.  Esse documento inova o regime internacional de proteção aos refugiados na medida em que 
agrega à definição clássica da Convenção de 1951 a previsão, em seu artigo 1º A, a previsão de que “O termo 
refugiado aplica-se também a qualquer pessoa que, devido a uma agressão, ocupação externa, dominação 
estrangeira ou a acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública numa parte ou na totalidade do seu 
país de origem ou do país de que tem nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar da residência habitual para 
procurar refúgio noutro lugar fora do seu país de origem ou de nacionalidade”. 
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Na conjuntura de deslocamentos em massa provocados por regimes ditatoriais na 

América Latina, em especial na região da centro-América, e de novas formas de conflito 

emergentes na segunda metade do século XX, um grupo de estudiosos se reuniu na cidade de 

Cartagena das Índias, na Colômbia, e congregou conclusões e recomendações nessa 

Declaração. Segundo o conceito de refugiado recomendado pela Declaração de Cartagena, 

não há necessária vinculação individual ao núcleo constituidor do refúgio.9 Ademais, esse 

documento agrega a noção de “ameaça a vida, segurança ou liberdade” para caracterizar a 

condição de refugiado. Essa noção proposta pela Declaração de Cartagena é anunciada nos 

fóruns de discussão sobre temas correlatos a refugiados como uma ampliação do conceito de 

refugiado. Nesse movimento, Michal Reed-Hurtado (2013) afirma que a Declaração de 

Cartagena tem sido raramente aplicada na prática, bem como que sua interpretação é frágil e 

pouco desenvolvida se considerado seu potencial na prestação de proteção internacional de 

refugiados. Igualmente, o conceito de grave e generalizada violação de direitos humanos não 

tem sido utilizado com sua força individual do supramencionado inciso III nos processos de 

elegibilidade no Brasil.   

Além da definição, a Lei 9.474/97 estabelece procedimentos para o reconhecimento da 

condição de refúgio, instituindo o que é denominado formalmente no universo do refúgio 

como elegibilidade. Basicamente, é realizada uma análise dos casos concretos de pedido de 

refúgio a fim de classificar se há adequação ou não ao conceito de refugiado adotado pelo 

governo brasileiro. Esse regime de elegibilidade cria, então, a categoria do solicitante, de 

modo a diferenciar os sujeitos que são reconhecidos pelo Estado na condição de refugiados 

daqueles cujo status ainda não foi avaliado. 

No Brasil, a análise de elegibilidade é feita pelo Comitê Nacional para Refugiados 

(CONARE), também criado pela Lei 9.474/97. A partir desse formato de proteção e 

regulamentação, a relação entre instituições governamentais, da sociedade civil e de 

organismos internacionais é consolidada pelo desenho tripartite do CONARE, descrito como 

órgão de deliberação coletiva no âmbito do Ministério da Justiça pelo artigo 11 da Lei. Essas 

duas características do CONARE, órgão triparte e de deliberação coletiva, são as sementes do 

enorme campo de disputas em torno dos processos de elegibilidade. De modo geral, o sistema 

																																																								
9 A terceira conclusão da Declaração de Cartagena expressa que “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. 
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brasileiro10 de proteção aos refugiados e, por conseguinte, de elegibilidade ao refúgio opera 

com disputas incessantes de papeis, sentidos, práticas, direitos e estratégias.  

A composição tripartite se deve à participação de representantes do governo, da 

sociedade civil e de um organismo internacional. São membros do CONARE com direito a 

voz e a voto o Ministério da Justiça (MJ), Ministério das Relações Exteriores (MRE), 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério da Saúde (MS), Ministério da 

Educação (MEC), o Departamento de Polícia Federal (DPF) e a Cáritas Arquidiocesana do 

Rio de Janeiro (CARJ) com a titularidade da representação da sociedade civil. Participam 

também o ACNUR e a Defensoria Pública da União (DPU), com direito a voz, mas sem 

direito a voto, bem como a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP), na condição de 

representante suplente da sociedade civil, e o Instituto de Migração e Direitos Humanos 

(IDMH), como convidado. Não apenas em termos formais, porém também em nível de 

atuação prática, são essas as instituições, juntamente que mais se relacionam com os 

mecanismos de acolhimento e proteção a solicitantes de refúgio e refugiados. 

A despeito da competência do CONARE abranger atribuições sobre dinâmicas gerais 

para proteção de solicitantes de refúgio e refugiados, as práticas desse órgão têm se 

concentrado primordialmente nas questões relativas à elegibilidade, sobretudo análise acerca 

dos critérios para determinação da condição de refugiado. Isto é, cabe ao CONARE decidir 

sobre o deferimento ou indeferimento dos pedidos de refúgio. Não apenas por parte do 

CONARE, mas a elegibilidade é uma vertentes das atividades de proteção legal desenvolvidas 

pelos agentes da sociedade civil e do ACNUR. 

Não obstante, a apreciação individual dos pedidos de refúgio não constitui regra geral 

intransponível. Aliás, a maior parte dos refugiados que constituem as quase de 60 milhões de 

pessoas consideradas pelo ACNUR como submetidas a deslocamento forçado é oriunda de 

êxodos em massa de pessoas que fogem em situação de necessidade e vulnerabilidade 

eminente. Os sírios, por exemplo, que compõe atualmente o maior grupo de refugiados no 

mundo, de acordo com dados das Nações Unidas (UNHCR, 2014), atravessam suas fronteiras 

nacionais em milhares por dia. Dessa forma, torna-se inviável que alguns países de acolhida 

avaliem caso a caso a determinação da condição de refugiado dessas pessoas. Nesse contexto, 

o ACNUR (s.d.) afirma que: 

 

																																																								
10 Refiro-me ao regime brasileiro porque é o meu campo de estudo. Todavia, entendo que essas disputas não 
sejam particulares dos atores brasileiros e que, em alguma medida, se reproduzem nas práticas de outros países. 
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Em termos gerais, a pessoa que solicita o status de refugiado têm de estabelecer 
individualmente que seu temor de perseguição está bem fundado. Contudo, houve 
vários casos de êxodos repentinos e em massa, resultantes de campanhas de limpeza 
étnica ou de outros ataques abrangendo grupos inteiros. A necessidade de 
proporcionar assistência é, por vezes, extremamente urgente e, por razões puramente 
práticas, pode não ser possível efetuar determinações individuais do status.  
Poderá ser conveniente declarar "uma determinação coletiva do status", 
nomeadamente quando grande parte dos membros de um mesmo grupo fogem por 
razões similares. Dessa forma, cada membro do grupo é, na falta de prova em 
contrário, considerado prima facie como um refugiado. 

 

 Portanto, refúgio por elegibilidade não é a única forma de se delimitar um êxodo de 

pessoas que migram na condição de refugiado.11  Como aponta o ACNUR, grandes fluxos de 

refugiados geralmente ocorrem em situações onde há manifesta crise humanitária. Nesses 

casos, a análise individualizada da condição de refugiado não é imprescindível, o que não 

significa um movimento em desfavor ao refúgio, já que o reconhecimento genérico de um 

fluxo estende a proteção a todos os sujeitos que o constitui. 

 O formato de elegibilidade é fortalecido pelas políticas de governos ocidentais de 

economia desenvolvida, em que há um esforço por construção de critérios objetivos e rígidos 

a fim de analisar individualmente os casos. Elementos como credibilidade e análise de 

alternativa de fuga interna não são inerentes ao procedimentos de elegibilidade, mas foram 

elaborados como forma de apurar os mecanismos de seleção e gestão sob os auspícios do 

argumento de objetividade. O regime de elegibilidade está inserido numa ambivalência do 

instituto do refúgio, que implica permanente embate entre defesa de direitos humanos e de 

interesse político. Ou seja, se, por um lado, o refúgio se presta a uma finalidade humanitária; 

por outro lado, o instituto também se ampara num viés político, tendo em vista que o Estado, 

sob o respaldo da soberania, constrói contingentemente sua noção do que seja “refugiado”. 

Nesse sentido de racionalizar as práticas estatais, o governo brasileiro, juntamente 

com o ACNUR, contratou um consultor canadense para examinar o processo de refúgio no 

Brasil, trazendo influências desse modelo de elegibilidade. Como afirma Michel Foucault 

(2004), o desenvolvimento de uma razão de Estado é uma maneira de racionalizar problemas 

colocados à prática governamental, de modo a dirigir a conduta dos sujeitos por meio de uma 

administração estatal. 

Para apreciação da elegibilidade, a diferenciação dos sujeitos de acordo com o perfil 

do êxodo o objetivo primordial. Tradicionalmente, atores e autores identificam uma distinção 

entre o que denominam de  fluxos espontâneos, expressos em migrações de natureza 

																																																								
11 Há também o refúgio por assentamento, em que, em linhas duramente gerais, um refugiado reconhecido em 
um Estado é acolhido por um terceiro Estado. Essa forma de proteção, contudo, não será objeto dessa pesquisa. 
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econômica, e deslocamentos forçados, representados pelos êxodos de refugiados. O panorama 

brasileiro não obedece estritamente uma divisão binária dos fluxos, em que geralmente a 

nacionalidade não pré-determina, a priori, a condição de refugiado ou migrante econômico. A 

rigor, a definição clássica de refugiado, de acordo com o inciso I do artigo 1o da Convenção 

de 1951, requer um fundado temor de perseguição, implicando uma consideração 

individualizada do caso e que vise direitos de uma ordem civil-política, em referência aos 

motivos de perseguição devido a razões de raça, religião, nacionalidade, opinião política, 

pertencimento a grupo social específico. Contudo, inúmeros contextos contemporâneos 

apresentam grande complexidade e imiscuem extrema vulnerabilidade de garantias 

socioeconômicas com os tradicionais motivos de perseguição. 

Nesse processo de seleção, as entrevistas realizadas pelo CONARE constituem 

elemento central. As solicitações são avaliadas com base nos relatórios das entrevistas 

realizadas pelos oficiais de elegibilidade, como são denominados os entrevistadores do 

CONARE, em eventuais documentos comprobatórios, e em parecer elaborado pela sociedade 

civil, quando houver. Comparando o caso particular com a informação do país de origem, os 

avaliadores buscam verificar, dentre outros fatores, a confidencialidade e a credibilidade do 

solicitante, bem como a verdade dos fatos narrados por ele. Aproximando-me deste escopo 

que delimitei meu objeto de estudo. 

 

 

Elementos estruturantes da pesquisa 

 

Como ocorre a relação da experiência subjetiva dos solicitantes de refúgio com a 

expressão objetiva nos dispositivos de construção da condição de refugiado? Qual lugar da 

memória, das emoções, do medo e do trabalho nas solicitações de refúgio? Como interagem 

os atores (refugiados, agentes da sociedade civil, funcionários do governo e representantes do 

ACNUR) nos processos de refúgio? Qual lugar da verdade e da prova na elegibilidade? Como 

as narrativas dos atores se articulam na decisão sobre um caso? Como solicitantes de refúgio 

se relacionam com as instituições relacionadas à construção do seu processo de elegibilidade? 

 Esses e outros questionamentos circundam os anseios desta pesquisa. A diversidade de 

atores e fatores que constituem os elementos para determinação da condição de refugiado 

produzem grande complexidade para a compreensão das nuances dos processos de 

elegibilidade. Práticas decisórias e discursivas relativas à elegibilidade, bem como práticas e 
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estratégias dos solicitantes indicam tensões e disputas inevitáveis sobre o sentido de ser 

refugiado. A fórmula de analisar a narrativa dos refugiados, comparando com informações do 

país de origem e com o conceito adotado pelo governo brasileiro não se mostra simples na 

prática de reconhecimento ou indeferindo dos pedidos de refúgio. Pelo contrário, ela é 

bastante desafiadora e recheada de problemáticas. As abstrações conceituais das categorias 

jurídicas de reconhecimento da condição de refugiado permitem uma margem maior de gestão 

de deslocamentos, corpos, vidas e fugas.  

De acordo com um relatório divulgado pelo o ACNUR (2014), ironicamente às 

vésperas do Dia Internacional dos Refugiados – 20 de junho –, pela primeira vez foi 

ultrapassado o número de refugiados da Segunda Guerra Mundial, já que a rubrica atual de 

pessoas submetidas a deslocamento forçado12 é de 51,2 milhões. Com exceção dos refugiados 

sírios, os grupos de refugiados que ocupam o topo da lista são provenientes de países que 

convivem com crise humanitária há mais de uma década, sem previsão para seu fim: 

Palestina, Afeganistão e Somália. A maior parte dos novos deslocamentos ocorreu no 

continente africano, com destaque para a República Centro Africana e Sudão do Sul. Ao todo, 

são 6 milhões a mais de deslocados do que em 2012.  

No mesmo sentido, a quantidade de refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil mais 

que dobrou nos últimos dez anos, como também indica o ACNUR (2014). Entre 2010 e 2013, 

o número total de pedidos de refúgio aumentou mais de 930%, indo de 566 para 5.882. 

Atualmente, os principais países de origem dos refugiados reconhecidos no Brasil são, em 

ordem descrente, Síria (com 1.524 refugiados), Colômbia (com 1.218), Angola (com 1.067 

refugiados) e República Democrática do Congo (com 784 refugiados).13Além dos casos 

estritos de refugiados, deslocados internos e apátridas, tem sido crescente a quantidade de 

casos que demandam proteção humanitária, mas que não se adequam ao instituto do refúgio, 

como os deslocados ambientais, em clara referência aos haitianos, e os denominados 

migrantes por sobrevivência14, como a maior parte dos senegaleses, nigerianos, ganenses e 

bengalis. Dessa forma, desde a data de entrada em vigor da Lei 9.474/97, aumentou não só a 

quantidade de refugiados no Brasil e no mundo, como também aumentaram as complexidades 

																																																								
12A categoria de deslocamento forçado inclui os refugiados e solicitantes de refúgio, mas não se limita a esse 
grupo, incluindo deslocados internos, apátridas, e as pessoas que estão em situações “equivalentes a dos 
refugiados”, como o ACNUR geralmente denominada as refugee-likesituations. 
13Os números fornecidos pelo relatório do ACNUR consideram os dados de até outubro de 2014. 
14A expressão faz referência ao termo survivalmigration cunhado por Alexander Betts (2010) para caracterizar o 
fluxo de pessoas que migram por razões que coadunam motivação econômica e necessidade de proteção 
humanitária, desafiando a distinção tradicional e estrita entre migrantes econômicos e refugiados. 
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para lidar com o tema. Nesse ínterim, a elegibilidade tem sido o principal tema nas discussões 

do CONARE para lidar com o aumento exponencial das solicitações de refúgio.  

Segundo dados da CARJ, até dezembro de 2015, havia 2.410 solicitantes de refúgio e 

4.111 refugiados reconhecidos, de mais de sessenta nacionalidades, cadastrados na instituição. 

No Rio de Janeiro, a nacionalidade mais expressiva de refugiados é o dos congoleses, que 

perfazem cerca de 40% dos refugiados que chegaram à CARJ apenas em 2015. Os outros três 

maiores grupos são de Angola, Colômbia e Síria.  

Diante desse cenário, essa proposta de estudo está, mais precisamente, inserida numa 

abordagem que busca analisar as questões referentes aos dispositivos de elegibilidade no 

Brasil por uma perspectiva atenta às dinâmicas que envolvem os atores do processo, em 

âmbito estatal e não estatal. Isso porque, como dizia Foucault (2010a), os sujeitos constituem 

o eixo central da história e para compreender os contextos é preciso que se entenda os sujeitos 

e suas relações.  

Como meu interesse é estudar as dinâmicas e as práticas que constituem os processos 

de construção da condição de refugiado, não terei como foco uma nacionalidade de 

solicitantes de refúgio em específico. O país de origem dos solicitantes é um elemento 

determinante na análise dos pedidos de refúgio. No entanto, meu objetivo não é entender um 

grupo particular de refugiados, mas os processos. 

Proponho, então, a aproximar essa pesquisa da Antropologia Jurídica, de modo a 

multiplicar as possibilidades de perspectiva e reflexão. É característico também dos estudos 

de inspiração antropológica provocar estranhamento constante sobre categorias naturalizadas 

pelas práticas, viabilizando a complexificação da análise, evidenciado as disputas e 

minimizando a produção de essencializações. Assim, fiz o esforço de estudar elementos, 

práticas e narrativas que atravessam os processos de construção da condição de refugiado 

através de um estudo de inspiração etnográfica. 

 Essa dissertação não se propõe a dar uma resposta do que são ou deveriam ser as 

categorias que regem  o universo do refúgio no Brasil. Mais me interessa pensar a relação dos 

fatores que levaram alguns sujeitos a se tornarem refugiados com os elementos que levaram 

ao seu reconhecimento como tal pelo Estado brasileiro. Isto é, busco detalhar as nuances e os 

desafios encontrados para o cumprimento da proteção legal, em sua expressão da 

elegibilidade, aos refugiados no Brasil. 

Para isso, me dispus a acompanhar as práticas a fim de apreender dos próprios atores a 

construção de categorias e sentidos essenciais sobre o êxodo dos solicitantes de refúgio e sua 
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construção ontológica. Superando o objeto comum, almejei investigar e discutir não só os 

critérios para deferir um pedido de refúgio, como também os critérios construídos para dizer 

quem não pode ser reconhecido como refugiado, o que é mais difícil de ser respondido. A 

inversão de perguntas como essa permite desvendar categorias transversais ao discurso formal 

do órgão decisório. 

Como o reconhecimento do status de refugiado é uma fase determinante na proteção 

aos refugiados, é crucial compreender a tensão entre direitos humanos e decisão sobre a vida 

no processo de elegibilidade. A fuga como direito (ou o direito de fuga) pode ser uma lente 

para estudar como as práticas decisórias explicitam administração da vida desses sujeitos. 

Ademais, quis visibilizar os solicitantes de refúgio e refugiados que se submeteram a 

esse processo decisório. Seja na dimensão de suas subjetividades, seja na dimensão 

estratégica, aposto que as práticas e as narrativas desses sujeitos muito têm a contribuir para 

os mecanismos institucionais e administrativos relativos ao refúgio no Brasil cujos objetos de 

proteção e gestão são eles mesmos, os refugiados. Nesse sentido, também me interessou 

entender usos da noção de refugiado e do direito de refúgio por parte dos solicitantes e dos 

agentes institucionais que lidam tema.  

 Para a realização desse estudo, me inspirei no método etnográfico.  A pesquisa de 

campo foi realizada sobretudo por meio de observação das práticas, das falas, dos 

procedimentos, e, de modo significativo, por meio de conversas informais com solicitantes de 

refúgio, refugiados, entrevistadores oficiais do governo, funcionários da CARJ, representantes 

do ACNUR, do CONARE e de outras entidades da sociedade civil. Integrou também a 

investigação a observação direta e participante de entrevistas, atendimentos a refugiados, 

reuniões dos agentes decisórios, e demais mecanismos do processo de acolhimento aos e 

interlocução com refugiados; além de algumas entrevistas não estruturadas, e estudo e análise 

de pareceres, decisões e narrativas. 

 Devido à proximidade que desenvolvi com os atores e ao meu envolvimento não 

recente com o tema dessa pesquisa, empenhei esforços de estranhamento das práticas e dos 

processos. Entendo, assim como Clifford Geertz (1978), que os sujeitos estão amarrados a 

uma teia de significados que eles mesmos tecem. Dessa forma, a fim de reunir elementos que 

façam destacar construções de sentido pelos atores e que permitam sua interpretação, busco 

fazer uma “descrição densa”. Essa expressão utilizada pelo autor é emprestada de Gilbert 

Ryle para explicar que o ofício do etnógrafo se baseia numa “multiplicidade de estruturas 

conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são 
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simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de alguma forma, 

primeiro apreender e depois apresentar” (GEERTZ, 1978, p. 20). 

Nesse sentido, para o desenvolvimento dessa pesquisa, não me sinto em condições de 

estatizar as práticas como numa espécie de fotografia, que congela os atores num determinado 

contexto e com delimitadas expressões de sentido. Essa técnica suscita que os sujeitos que 

buscarem entender a imagem produzam interpretações sem a oportunidade de considerar o 

ponto de vista nativo.  

Diante da dinamicidade das práticas que constituem o processo de elegibilidade ao 

refúgio no Brasil, eu me inclino por explorar o campo através de um viés mais filmográfico. 

Dessa forma, assim como numa filmagem, é possível acompanhar a construção de narrativas, 

discursos e práticas, não apenas os seus efeitos. Essa técnica propicia o recurso de aproximar 

a observação para acompanhar mais de perto os detalhes e as expressões, bem como de 

retornar a observação para um quadro maior a fim de entendê-la dentro de um contexto. É 

crível que alguns atos e algumas falas dos atores motivem questionamentos. Nesses 

momentos, o filme permite pausas para reflexões interpretativas. Igualmente, a compreensão 

das interlocuções entre os atores e dos casos expostos se faz viável a partir das relações de 

significação entre as cenas do filme.  

De toda sorte, ao me colocar na posição de diretora (pesquisadora), opto por uma 

filmografia subalterna que não exige formato de linearidade entre a constituição das práticas 

dos atores. Ademais, reconheço que cenas, atores, focos e perspectivas são condicionados por 

opções de quem produz o trabalho, de modo que as possibilidades de sedução e análise sobre 

a obra como um todo sejam ensejadas pelas escolhas do diretor (pesquisador). 

Para esse trabalho de filmagem, usarei preferencialmente a lente da etnografia, mesmo 

que para a edição do conteúdo eu recorra a instrumentais (analíticos) de outros campos de 

conhecimento, como sociologia, filosofia política, relações internacionais e, claro, direito. 

Destaco ainda que essa lente melhor se adequa a propostas mais próximas da categoria de 

documentário, fazendo com que o roteiro seja construído pelos próprios atores, ainda que os 

objetivos da filmagem sirvam para nortear os trabalhos de produção. 

 

 

Inserção e ação no campo  
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A minha inserção no universo do refúgio no Brasil antecede o acompanhamento das 

práticas a respeito da elegibilidade. Por participar de alguns fóruns de discussão sobre temas 

de direitos humanos e migrações nos últimos cinco anos, desenvolvi contato com alguns 

atores e autores correlatos. Nos últimos anos, venho participando, por exemplo, de atividades 

comemorativas do Dia Mundial do Refugiado, de audiência pública sobre Plano Estadual de 

Políticas de Atenção a Refugiados, reuniões do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de 

Atenção aos Refugiados e Migrantes do Rio de Janeiro (CEIPARM), e atos preparatórios para 

I Conferência Estadual do Rio de Janeiro sobre Migrações e Refúgio. 

De toda sorte, foi por intermédio da CARJ que eu condensei relações com agentes e 

práticas do universo institucional brasileiro de proteção aos refugiados. Como já mencionado 

anteriormente, a sociedade civil constitui parte integral no processo de acolhimento e 

atendimento aos refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil. No Rio de Janeiro, a instituição 

parceira do ACNUR é a CARJ. Em 2012, atuei como professora voluntária de português para 

refugiados, sendo essa uma das principais atividades realizadas pela instituição para promover 

integração local. Essa intervenção por meio da sala de aula foi interessante porque viabilizou 

uma aproximação com os refugiados, que se sentem muitas vezes mais confidentes com os 

professores de português do que com advogados ou assistentes sociais. Dessa forma, eu ouvi 

relatos sobre suas histórias, suas dores, seus sonhos e suas dificuldades de inserção local. 

Durante o ano de 2014, realizei, ainda como voluntária, atividades de pesquisa no 

setor jurídico da CARJ. Além da pesquisa sobre países de origem em si, me dediquei a apoiar 

diversos âmbitos do trabalho que compõem este setor, como elaboração de pareceres sobre os 

casos que são enviados para apreciação do CONARE, discussões e estudos sobre a 

elegibilidade dos casos, dentre outras tarefas de apoio a entrevistas e atendimentos. Também 

participei de outros momentos interativos com refugiados e de inserção no funcionamento 

interno da instituição, como diagnósticos participativos – modelos levantamento de demandas 

e percepções dos refugiados sobre os variados temas de integração e proteção realizados 

dentro do escopo de atuação das instituições parceiras do ACNUR – e função de intérprete 

para atendimento das assistentes sociais.  

Essa atuação foi determinante em termos de pesquisa de campo, pois tive contato com 

casos individuais de solicitação de refúgio, participei de discussões com os advogados sobre 

elegibilidade, pude acompanhar algumas entrevistas realizadas pela CARJ que compõem o 

processo de refúgio, conheci funcionários do CONARE e do ACNUR que estão diretamente 

ligados à proteção legal de solicitantes de refúgio e refugiados, e também tive a oportunidade 
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de participar de um treinamento sobre questões de elegibilidade  organizado pelo ACNUR 

para advogados da sociedade civil e oficiais de elegibilidade - categoria nativa utilizada para 

se referir a funcionários do Ministério da Justiça que realizam as entrevistas de elegibilidade e 

que participam do processo de elaboração dos pareceres sobre os casos. Todas essas 

interações e oportunidade de aproximação do campo provocaram infindáveis questionamentos 

e motivações sobre esse objeto de pesquisa.  

A partir de 2015, passei a integrar a equipe da CARJ. Não resta dúvidas de que minha 

posição me favoreceu bastante em termos de pesquisa porque ao mesmo tempo que me 

permitiu acompanhar as principais discussões e disputas enfrentadas pelo setor de proteção 

legal da instituição, igualmente me possibilitou multiplicar as perspectivas sobre elementos 

que atingem os solicitantes de refúgio e refugiados, bem como compreender melhor o 

funcionamento da instituição. Pude observar, por exemplo, a importância do papel exercido 

pelo funcionário da recepção em termos de manejo dos casos e dos pedidos, o que influência 

no fluxo dos processos de elegibilidade. Ademais das minhas atribuições diretas, não 

raramente eu realizo traduções e auxilio na organização de atividades de interação. No dia-a-

dia, eu presencio acontecimentos e conflitos entre funcionários e refugiados e entre os 

próprios refugiados que dificilmente eu teria conhecimento se não estivesse diuturnamente 

nesse ambiente.  

Além disso, por pertencer à equipe da CARJ, eu tenho a possibilidade de participar de 

encontros de caráter decisório sobre questões gerais acerca da proteção dos refugiados e, 

particularmente, sobre temas de elegibilidade. Foi-me facultado participar do Grupo de 

Estudos Prévios (GEP), reunião entre os membros do CONARE que discute os casos e faz 

recomendação para deferimento ou indeferimento, da Plenária do CONARE, e de reuniões 

entre agentes da sociedade civil e entre eles e funcionários do ACNUR e do CONARE. Nessa 

conjuntura, efetuei observação direta e participante e algumas entrevistas não estruturadas. 

Não obstante, reconheço que minha atuação na CARJ interfira nas minhas percepções 

de pesquisa, fazendo com que eu tenha me preocupado em fazer esforço constante em 

diferenciar meu papel de pesquisadora e de atora no que se refere a posicionamentos, 

intervenções, interlocuções e discussões. Assim, o meu vínculo com a CARJ me trouxe, ao 

mesmo tempo, algumas  dificuldades na produção de dados de pesquisa. O meu lugar 

institucional foi uma das principais vantagens para desenvolver pesquisa, mas o caminho 

trilhado esteve repleto de armadilhas.  



	 15	

Uma das grandes dificuldades foi criar e cultivar um estranhamento com o campo. 

Como estou imersa no campo com um papel ativo, muitos conceitos, muitas práticas, 

estruturas, jargões, posicionamentos foram naturalizados. Sou nativa do campo e, além disso, 

me dedico a outras atividades não-institucionais em prol da população refugiada num papel de 

militância. Isso fez com que a tarefa de objetivar os dados da pesquisa tenha sido muito 

difícil.  

Outro efeito do meu lugar no campo foi a maneira como ocorreram as interações com 

os atores. Na maioria, senão todas, iniciativas de diálogo com refugiados foi marcada pelo 

olhar atribuído a mim como funcionária da CARJ, refletindo no tom de suas falas.  Ou seja, o 

meu esforço de entender o ponto de vista nativo dos refugiados é contaminado pelo ponto de 

vista que eles me atribuem. No mesmo sentido, a minha interlocução com os agentes do 

universo brasileiro de refúgio teve o filtro da relação profissional. Tentei realizar entrevistas 

mais estruturadas, mas com pouco sucesso no sentido de relevância de produção de dados. 

Desse modo, me dediquei em explorar conversar informais propiciadas pela minha 

proximidade institucional. 

Certamente minha dificuldade não foi como me inserir no campo. Talvez o maior 

desafio tenha sido como a minha presença participante no campo impactou nos meus dados de 

pesquisa, qualitativa e quantitativamente. Tive muita possibilidade de produção de dados, mas 

algumas limitações institucionais e pessoais conduziram a escolha de quais deles seriam 

explorados. Estive cercada por limites institucionais que, devido à posição estratégica da 

CARJ na dinâmica de funcionamento dos processos de elegibilidade e de proteção dos 

refugiados, me impediram de fazer uma descrição tão densa dos procedimentos como é 

desejado para uma pesquisa de campo com orientação etnográfica. Fiquei em dúvida muitas 

vezes na redação do texto. Escrevi, reescrevi, apaguei e recriei muitos trechos. Optei, por 

exemplo, por omitir a filiação institucional de agentes e suas narrativas a fim de preservar sua 

identidade. Estou ciente que acabei pecando por abstrações e, possivelmente, por 

generalizações, as quais, em alguns momentos, não pude evitar e, em outros, não vislumbrei 

forma melhor de expressar detalhes velados das dinâmicas que compõem o processo de 

construção da condição de refugiado. 

Por fim, a minha presença ininterrupta no campo tornou-se difícil eu fechar as portas 

para minhas observações etnográficas. Assim, as condições da pesquisa foram afetadas pela 

alta dinamicidade das práticas dessa seara. A dinamicidade dessas práticas é tamanha que não 

acompanha a previsão formal de seu andamento. A Lei 9.474/97 não está atualizada para as 
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práticas do processo, que é também regulado pelas resoluções emitidas pelo CONARE. De 

qualquer forma, se por um lado esse órgão decisório colegiado se incumbe de regulamentar os 

procedimentos, por outro, muitas de suas ações não são publicitadas. Desde o momento que 

iniciei efetivamente minha pesquisa de campo, em 2014, até a conclusão da redação, muitas 

ocorrências mudaram: foi trocada a gestão administrativa do CONARE, o modelo do parecer 

de elegibilidade, formulário, prática da oitiva, fluxo do trabalho de proteção da CARJ, local 

físico da entrevista realizada pelos agentes de governo, a relação entre as instituições, entre 

outras. Portanto, algumas práticas são cambiantes e instáveis e a reconstrução histórica dos 

procedimentos depende do compartilhamento de experiências pessoais de quem acompanha 

as dinâmicas.  

 

 

 

 

Organização do texto 

 

A dissertação está dividida em três partes, além desta introdução e da conclusão. A 

primeira delas se destina a preparar o terreno de estudo sobre o tema. Inicialmente, é feito um 

estudo genealógico, com inspiração no método arqueológico de Michel Foucault, sobre o 

instituto do refúgio com o ânimo de desnaturalizar a noção clássica atribuída à figura do 

refugiado. Além de fontes secundárias sobre o contexto histórico de formação do que se 

convencionou denominar sistema internacional de proteção aos refugiados, foram estudados 

documentos institucionais da época e registros das reuniões preparatórias para criação da 

Convenção de 1951 e do ACNUR.   

O outro trecho desta parte trata de fazer uma descrição formal do processo de 

elegibilidade no Brasil. Tal processo segue um rito muito peculiar e está inserido numa rede 

de instituições e normativas próprias, que poderiam parecer mais complexas caso não 

houvesse esta explicação preliminar. O objetivo é apresentar os dispositivos legais e as 

informações basilares para possibilitar, em momento subsequente, um desenvolvimento mais 

aprofundado das práticas do processo. 

A segunda parte da dissertação tem o propósito de estudar a avaliação sobre as 

narrativas dos solicitantes acerca de sua vida e fuga registradas no pedido de refúgio. Este 

dispositivo administrativo de seleção dos refugiados é chamado de análise de credibilidade e 
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é um fator imprescindível para compreender as dinâmicas do processo de construção da 

condição de refugiado. 

Três seções compõem essa parte. A primeira delas discorre sobre arcabouço 

institucional, normativas para implementação da análise de credibilidade e práticas dos atores 

em torno desta perspectiva. A segunda seção explora como aparece a questão da prova na 

gestão dos pedidos de refúgio, a despeito da não exigência legal de fornecimento de prova por 

parte do solicitante. A última seção indica o lugar da busca pela verdade nos processos e do 

discurso eficaz para tornar convincente a narrativa dos refugiados. 

Por fim, a terceira parte aborda nuances dos processos de construção da condição de 

refugiado de acordo com o regime de elegibilidade da legislação brasileira. Num primeiro 

momento, a proposta é apresentar as disputas presentes sobre conceitos estruturantes da 

administração governamental dos êxodos pelo instituto do refúgio, apontando os usos das 

categorias jurídicas que atravessam a definição formal de pessoa refugiada. Em seguida, um 

estudo sobre a gestão da memória dos refugiados, no que diz respeito a dor e sofrimento, 

aponta efeitos de administração dos sujeitos, seus corpos e sua subjetividade. 

Na conclusão, retomarei problematizações apresentadas ao longo texto e farei um 

esforço de consolidação das reflexões que embasaram o desenvolvimento dos trechos 

anteriores.   
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PRIMEIRA PARTE: PRELÚDIO PARA PENSAR O REFÚGIO NO BRASIL 

 

 

   I. “Travaux préparatoires”: uma genealogia do instituto do refúgio15 

	
Compreender as práticas decisórias contemporâneas sobre a construção da condição 

de refugiado requer, antes, compreender o que ser refugiado quer dizer quando atores e 

documentos se referem ao instituto do refúgio. Em pronunciamentos oficiais, por parte de 

atores institucionais, em textos acadêmicos e, inclusive, nas discussões do GEP, são 

recorrentes argumentos que atribuam carga valorativa de caráter consagrante ao termo 

instituto do refúgio. Esse conjunto simbólico produz sentido de inviolabilidade, de modo que 

alguns atores, sobretudo relacionados à esfera estatal, frequentemente defendam a preservação 

desse instituto. 

A invocação do termo instituto do refúgio provoca efeitos de poder diferentes da 

palavra “refúgio”, justamente por invocar significação humanitária sob a qual o regime 

internacional de proteção aos refugiados foi proposto. Em contrapartida, advogados da 

sociedade civil afirmam que sua preocupação é com os refugiados e não com o instituto. Mas 

o que querem dizer com isso? Haveria um deslocamento semântico entre o que é o instituto 

do refúgio e o que é ser refugiado?  

Essa disputa de sentido geralmente se insere nas ocasiões em que, discutindo 

elegibilidade, há defesa do reconhecimento de pedido de refúgio para casos que não se 

adequam diretamente à definição clássica de refugiado, que é aquela presente na Convenção 

de 1951. Os argumentos que se utilizam do instituto do refúgio parecem temer sua 

contaminação por migrantes que não atendem a critérios (supostamente) legítimos de “ser 

refugiado”. Ou seja, o instituto teria sido consolidado para tratar de uma demanda específica e 

de um grupo determinado. O que não resta claro é como foram construídos os critérios para 

diferenciar esse grupo. Em outras palavras, não é evidente porque alguns sujeitos podem ter 

direitos diferenciados no sistema internacional e devem ser protegidos pelos Estados enquanto 

outros não. Assim como esse instituto produz particularidades, o mesmo foi edificado nas 

particularidades de um contexto e nas relações de poder desse contexto. Na lógica 

																																																								
15 Texto originalmente apresentado no XXIII Congresso Nacional do Conpedi. A presente versão, contudo, 
contém substantivas alterações. 
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foucaultiana, me pergunto como os agentes governamentais16 definem, numa razão de Estado, 

o fazer viver de alguns e o deixar morrer de outros. 

 

Mesmo sabendo que os êxodos, em sua multiplicidade de formas, acompanham a 

história da humanidade e que houve tentativas de normatizá-los, meu esforço genealógico 

para compreender o instituto do refúgio, conforme atualmente nos referimos a ele, foi 

delimitado temporalmente aos meados do século XX, período em que se formalizaram os 

formatos institucionais e legais do hodierno regime de proteção. 

As Grandes Guerras do século XX fizeram o mundo presenciar uma onda de 

refugiados. Na década de 1940, cerca de 5 milhões de refugiados cruzaram as fronteiras 

francesas, fugindo dos Países Baixos, Luxemburgo e Bélgica, além de outros 12 milhões 

saindo da União Soviética após o avanço da Alemanha. Juntamente com outros fluxos, a 

Segunda Guerra Mundial provocou mais de 30 milhões de deslocados pela Europa, incluindo 

deslocados internos17, refugiados, e pessoas que foram transferidas forçosamente, deportadas 

ou dispersas (HADDAD, 2008, p. 129).  

Paralelamente, no século XX, a expansão da preocupação com Direitos Humanos se 

coadunou com a internacionalização de diversos temas. Assuntos que tradicionalmente se 

restringiam à esfera do direito interno passaram a ser debatidos em nível regional e 

internacional, levando ao surgimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos 

(ANDRADE, 1996, p. 3). Dentre a variedade de assuntos contemplados pelo sistema 

internacional de proteção da pessoa humana, o Direito Internacional dos Refugiados também 

foi estabelecido em tratado internacional após a Segunda Guerra Mundial. No caso do 

refúgio, o estabelecimento de um Direito Internacional dos Refugiados é fundamental para 

amenizar o vácuo de proteção imposto a eles, já que não podem se beneficiar do direito 

interno do seu país de origem.  

Segundo José Henrique Fischel de Andrade (Ibid., p. 5), as origens do Direito 

Internacional dos Refugiados se encontram no seio da Liga das Nações, sendo no âmbito das 

Organização das Nações Unidas (ONU), porém, o início de sua fase contemporânea. O autor 

																																																								
16 As expressões “agentes governamentais”, “agentes de refúgio” ou “agentes do universo brasileiro de refúgio 
serão utilizadas para se referirem aos funcionários das instituições que compõem o CONARE e, assim, integram  
a dinâmica do processo de construção da condição de refugiado no Brasil. 
17 Deslocados internos são pessoas que são impelidas a migrarem devido a violência ou abuso de direitos 
humanos, mas que não cruzam a fronteira do seu país, permanecendo em seu interior. 
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identifica dois planos que embasam o que veio a ser entendido como regime18 internacional 

de proteção aos refugiados: um institucional, com a criação de organizações internacionais 

para assistência e proteção aos refugiados; e um contratual, que ocorre a partir da conclusão 

de documentos internacionais que definem a noção de refugiado e preveem o estatuto jurídico 

de seus beneficiários.  

De modo um pouco de diferente de Andrade, porém, adoto duas vias de proteção que 

as classifico como institucional e legal. O regime global vigente para proteção dos refugiados 

inclui diversos acordos e práticas interestatais, mas se baseia no ACNUR, pelo plano 

institucional, e na Convenção de 1951, pelo plano contratual/legal.  

Para além das narrativas tidas como oficiais sobre a história desse regime, me 

interessa identificar as relações de poder e os fatores “extratexto” que podem ter influenciado 

os tomadores de decisão europeus e americanos a criarem o ACNUR e a redigirem a 

Convenção de 1951 da forma como o fizeram. Isto porque a busca por contextos históricos é 

uma luta contra as relações de poder que impõem verdades aos indivíduos (FOUCAULT, 

1982). Assim, me inspiro numa abordagem genealógica, que pressupõe interrogação sobre 

relação entre efeitos de poder e saber e, para isso, requer exame meticuloso e documentário 

(FOUCAULT, 1979, p. 15). 

A partir desta perspectiva, o objetivo é compreender qual sentido era dado ao 

instituto do refúgio em determinado contexto histórico. A fim de reconstruir o significado 

histórico de algum conceito, o esforço é para compreender a partir das noções da época, ao 

invés de utilizar noções universais, o que obstaculiza o rompimento com o discurso 

tradicional. Dessa forma, é preciso detalhar as práticas exercidas sob as noções que se 

pretende analisar, pois só assim é possível construir uma leitura contextualizada sobre o 

objeto de pesquisa (VEYNE, 1992).   

 

 

I.1 Contexto histórico da via institucional de proteção: ACNUR  

 

O período de 1938 a 1947 foi marcado por fluxo muito grande de refugiados 

oriundos dos conflitos da Segunda Guerra Mundial e das práticas autoritárias de alguns 

governos que regiam países da Europa, sobretudo do governo nazista. O encargo em lidar 

																																																								
18 De acordo com Betts et. al. (2012, p. 2), “regimes são constituídos por normas, regras, princípios e 
procedimentos de tomada de decisão que regulam o comportamento dos Estados. Eles são geralmente criados 
por Estados a fim de facilitar cooperação internacional numa tema particular (...)”. 
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com esses refugiados era da Liga das Nações19, doravante Liga, a maior organização 

intergovernamental da época, criada em 1919 pelas potências vencedoras. A Liga sofria forte 

pressão política por parte dos Estados-membros que estavam recebendo os refugiados, 

ensejando a criação do Alto Comissariado da Liga das Nações para os Refugiados (ACLNR) 

(ANDRADE, Ibid., p. 113).  

Os Estados acreditaram que, com o fim dos conflitos, a Europa se recuperaria e o 

“problema” dos refugiados se findaria. Dessa forma, além do ACLNR, foram estabelecidas 

outras organizações a fim de possibilitar o retorno dos refugiados, tais como: Comitê 

Intergovernamental para Refugiados, Administração de Assistência e Reabilitação das Nações 

Unidas, e Organização Internacional para Refugiados (OIR) (HADDAD, Op. cit.). 

Neste sentido, Andrade (Ibid., p. 152-59) relata que a problemática dos refugiados 

foi debatida já na primeira reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU), no início de 1946, o que indica a preocupação dos Estados-membros em lidar com a 

demanda. Com essa motivação, a Organização Internacional para os Refugiados (OIR) foi 

criada no âmbito da ONU com o objetivo de reestruturar as políticas e as definições jurídicas 

para solucionar o “problema” dos refugiados.  

A preocupação quanto ao “problema” dos refugiados não consistia somente em 

interesse humanitário. A própria expressão “problema dos refugiados”, recorrentemente 

utilizada nos discursos das reuniões preparatórias, remete a preocupações da ordem de 

deslocamento de recurso, segurança nas fronteiras, integração intercultural, entre outros. 

Ocorre que o apelo humanitário possui uma capacidade muito maior de convencimento do 

que política externa (BOLTANSKI, 1993). Dessa forma, o propósito humanitário utilizado 

como fundamento para criação de proteção legal para os refugiados evidencia como as 

relações de poder não se baseiam somente na violência, mas também no consentimento. 

Dificilmente alguém contestaria a necessidade humanitária de concepção de uma agência pela 

causa do instituto do refúgio.  

Em termos foucaultianos (2010a, p. 243-47), o funcionamento das relações de poder 

pressupõe tanto o uso da violência quanto a aquisição de consentimento, de modo que o 

exercício do poder consista em conduzir condutas e em ordenar a probabilidade. Por 

conseguinte, não há exclusão entre poder e liberdade, mas, pelo contrário, uma provocação 

permanente. O poder não é algo estático e seu exercício só existe na ação de uns sobre os 

																																																								
19 O objetivo da Liga das Nações era manter a paz mundial por meio de segurança coletiva e conferências sobre 
economia e desarmamento (Best et. al, 2004, p. 490) 
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outros. Há uma multiplicidade de formas e lugares na sociedade de “governo” dos homens 

uns pelos outros.  

Assim, a despeito da concordância sobre a criação da organização, houve muitos 

impasses políticos até se chegar a um mínimo acordo que permitisse sua entrada em vigor. 

Em reunião preparatória da Assembleia Geral para constituição da OIR, em 15 de dezembro 

de 194620, o desacordo político fica manifesto. A delegação da União Soviética identificou 

que os atores responsáveis pela administração dos campos de refugiados não estavam 

cumprindo o objetivo de findar o “problema” dos refugiados e asseverou que os 

representantes de alguns Estados estavam querendo questionar estes fatos. Com isso, a 

delegação soviética propôs o estabelecimento de uma comissão especial para tratar de 

assuntos concernentes ao refúgio, incluindo o envio de representantes dos países de origem 

dos refugiados para investigar cuidadosamente a situação real sobre do tema, e sugeriu a 

adoção de medidas necessárias para solucionar a demanda dos refugiados. A resposta dos 

demais Estados, porém, não foi positiva, provocando voto contra da União Soviética referente 

à constituição da OIR: 

 
No entanto, esta proposta também não foi aprovada. É óbvio que nem todo mundo 
quer investigar a situação no local e para revelar a verdade dos fatos que, por 
alguma razão, estão sendo escondidas da opinião pública.  
Tendo em conta a urgência da situação das pessoas deslocadas e os obstáculos que 
se encontram no caminho da sua repatriação, e tendo em conta as graves 
deficiências do projeto de constituição da Organização de Refugiados, a delegação 
soviética votou contra a aprovação da presente Constituição e a resolução relevante 
tanto na Terceira Comissão e na Assembleia Geral, uma vez que a Constituição não 
garante a solução do problema dos refugiados e pessoas deslocadas (ASSEMBLEIA 
GERAL DA ONU, 15/12/1946).21 

 

A diferença do ponto de vista entre União Soviética e Estados capitalistas sobre as 

necessidades humanitárias de assistência aos refugiados e sobre os fatos motivadores para os 

deslocamentos indica uma disputa por sentido do regime internacional de proteção que estava 

para ser criado. Ambos os lados disputavam um espaço estratégico de construção sentido do 

qual sairia vencedor aquele cujas relações de poder se sobrepusessem. 

																																																								
20  O conteúdo completo desta reunião pode ser acessado pelo link: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/PV.67&Lang=E> 
21 Tradução livre do texto original em inglês: “However, this proposal also was not adopted. It is obvious that 
not everyone wishes to investigate the situation on the spot and to reveal the true facts which, for some reason, 
are being concealed from public opinion. Taking into account the urgency of the situation of displaced persons 
and the obstacles which lie in the path of their repatriation, and bearing in mind the serious shortcomings of the 
draft constitution of the Refugee Organization, the Soviet delegation voted against the adoption of this 
constitution and the relevant resolution both in the Third Committee and at the General Assembly, since that 
constitution does not ensure the solution of the problem of refugees and displaced persons”. 
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Diante do impasse, a OIR passou a funcionar em 1948, após quinze Estados-

membros assinarem a sua Constituição, exceto a União Soviética, que acabou aderindo 

posteriormente. É importante destacar que a maioria dos Estados que assinou a Constituição 

da OIR, permitindo que ela entrasse em vigor, eram europeus e correspondiam, 

conjuntamente, a 75,96% do orçamento da Organização,22 o que influencia inevitavelmente a 

razão institucional das práticas adotadas. A discordância política impactou na consistência do 

regime de proteção que estava surgindo, de modo que a OIR não tenha contado com adesão 

significativa dos governos durante sua atividades. Não mais que 18 Estados-membros 

aderiram ao documento ao longo de sua existência (ANDRADE, Op. cit.). 

Ela foi estabelecida para ser uma entidade especializada temporária a fim de cumprir 

seu mandato ratione materiae de solucionar o “problema” dos refugiados, de modo que tenha 

sido pensada desde o início para ser uma organização não-definitiva. De acordo com Andrade 

(Ibid., p. 150-151; 173), a estrutura material e jurídica da OIR, de dimensões até então não 

presenciadas para lidar com os refugiados, não pode ser justificada pelo número de refugiados 

no mundo, já que a quantidade de deslocamento forçado dos russos na década de 1920 era 

maior do que no fim da década de 1940. Por conseguinte, o autor infere que “considerações 

políticas, mais que humanitárias, foram as responsáveis pelo imenso aparato ao qual se deu 

origem”. Ora, se a preocupação em responder ao deslocamento forçado se devesse à 

necessidade humanitária provocada pela intensidade do fluxo de refugiados, seria esperado 

que articulações em prol da criação de um regime de proteção ocorressem anteriormente. 

No contexto da Guerra Fria, muitas atividades da OIR eram obstruídas devido às 

divergências entre Estados Unidos e União Soviética, ambos membros da entidade. De 1943 a 

1950, os Estados Unidos foram o país que mais incentivou, econômica e politicamente, a 

cooperação internacional para lidar com os refugiados. A partir de 1950, porém, a agenda 

política norte-americana se fortaleceu em torno da Guerra Fria, fazendo com que os Estados 

Unidos se recusassem a financiar organismos internacionais que contivessem algum país não 

subordinado à sua política externa (BETTS et. al., Op. cit., p. 13). Este posicionamento indica 

quão motivadas politicamente eram as práticas dos Estados em relação aos refúgios e quão 

contingente era a defesa pelo instituto do refúgio. 

																																																								
22 Por ordem cronológica de assinatura, foram eles: Reino Unido, Nova Zelândia, China, Islândia, Austrália, 
Estados Unidos da América, Guatemala, Canadá, Países Baixos, Noruega, República Dominicana, França, 
Bélgica, Luxemburgo e Dinamarca. A informação sobre as assinaturas e o percentual de contribuição foi obtida a 
partir do volume 18 dos registros da ONU para os acordos internacionais assinados em seu escopo, que podem 
ser acessados no link: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2018/v18.pdf >.  
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Assim, após diversos desentendimentos, o governo norte-americano decidiu por não 

mais apoiar uma organização que tivesse entre seus membros países rivais do bloco leste. 

Como os Estados Unidos contribuíam significativamente para os recursos da entidade, 

havendo a Constituição da OIR lhe atribuído 39,89% das despesas administrativas e 45,75% 

das despesas operacionais, a perda do seu apoio implicava um impacto fatal para a 

manutenção da OIR. Após poucos anos de funcionamento, a OIR não logrou solucionar as 

demandas dos refugiados e acabou por encerrar suas atividades23, sendo a primeira entidade 

especializada das Nações Unidas a ser extinta (ANDRADE, Ibid., p. 173). Por conseguinte, as 

relações estratégias do governo norte-americano venceram um conflito, evidenciando a 

articulação das suas relações de poder. Dessa maneira, os conflitos sociais e as relações de 

poder neles constituídas são o fenômeno central na história (FOUCAULT, 2010a, p. 247-49). 

Concordando com Foucault (2010a, p. 140), entendo que o poder é “um conjunto de ações 

que se induzem e se respondem umas às outras” para uma direção. O direcionamento no caso 

das relações entre os Estados no início da Guerra Fria afetou o desenho do aparato 

institucional de proteção aos refugiados. 

O êxodo de refugiados não estancou como esperado, ensejando uma necessidade 

permanente de proteção internacional. As atribuições da OIR foram transferidas para os 

Estados em que havia refugiados e para outras organizações menores. Todavia, esse repasse 

de função não foi bem aceito pelos Estados, que alegaram o “problema” dos refugiados ser de 

escopo internacional, de modo que não lhes cabia assumir a responsabilidade sozinhos. Por 

conseguinte, estava fertilizado o campo para criação do ACNUR cujo estabelecimento 

decorreu de inúmeras tentativas anteriores de institucionalizar as atividades 

intergovernamentais.  

Dessa forma, se por um lado os Estados Unidos foram um dos países que mais 

incentivou a criação do ACNUR, a União Soviética jamais participou desta nova organização 

(ANDRADE, Ibid., p. 177). Com esta conformação, o ACNUR foi criado a partir de uma 

perspectiva capitalista que apresentava uma determinada noção sobre “instituto do refúgio” e 

sobre direitos fundamentais cujas violações poderiam fundamentar uma solicitação de asilo. 

Certamente, tal noção seria diferente se a criação do ACNUR, e posteriormente da Convenção 

de 1951, tivesse participação do bloco socialista. Assim, as relações de poder do contexto 
																																																								
23 A Organização Internacional para os Refugiados entrou em vigor em 20 de agosto de 1948 e findou-se em 15 
de fevereiro de 1952. Cf: UNITED NATIONS. Chapter V – Refugees and Stateless Persons: Constitution of the 
International Refugee Organization. In: UNITED NATIONS. Treaty Collection. s.d. Disponível em: 
<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-1&chapter=5&lang=en>. Acesso 
em 08/07/2014. 
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histórico levaram ao estabelecimento de um alto comissariado das nações capitalistas unidas 

para os refugiados. 

Não era concebível para o contexto político da época permitir o esvaziamento da via 

institucional para lidar com os refugiados. Dada a multiplicidade de formas pelas quais o 

poder é exercido, o estabelecimento de uma instituição internacional era crucial para permitir 

práticas dos Estados por outros meios que não governamentais. Nesse ínterim, o ACNUR não 

foi pensado para ser uma organização independente dos interesses dos Estados, de modo que 

estes pudessem exercer seu governo sobre os refugiados sob o respaldo de uma proteção 

institucional. Lidar com os refugiados através do ACNUR significava, ao mesmo, promover 

proteção e decidir sobre o fluxo de deslocamento. Deste modo, a via institucional viabilizava 

imiscuir propósitos de cuidado e de controle.  

O ACNUR herdou a maior parte das atribuições da OIR, bem como se encarregou de 

imediato da proteção institucional de aproximadamente 410.000 refugiados. Diante das 

limitações da organização anterior, a estrutura do ACNUR buscou corrigir algumas falhas 

previamente existentes (ANDRADE, Ibid., p. 173; 180). Por outro lado, essa nova entidade 

também foi criada com o objetivo de ser uma organização temporária, com mandato de três 

anos, para atender às demandas dos refugiados europeus que haviam sido forçosamente 

deslocados devido à Segunda Guerra Mundial (BETTS et. al., 2012, p. 1). Portanto, o 

ACNUR foi pensado para ser limitado geográfica e temporalmente.  

A restrição da abrangência territorial evidencia a adoção de práticas divisoras entre 

os deslocados que seriam atendidos pela agência e aqueles que não, favorecendo a demanda 

europeia e negligenciando fluxos de outros lugares do mundo. De acordo com Foucault 

(2010a, p. 246-47), não poderia ser diferente, uma vez que toda relação de poder opera com 

diferenciações. Assim, essa delimitação denuncia como os sujeitos são constituídos 

historicamente a partir de práticas que delimitam distinções entre os lugares sociais em que se 

encontram (FOUCAULT, 2010a). Ou seja, desde a formação do aparato que protegeria o 

instituto do refugiado, havia estratificação dos êxodos e dos sujeitos. 

Além disso, não houve uma sucessão linear das instituições, tendo em vista que o 

ACNUR foi estabelecido antes do término da OIR. Em dezembro de 1949, a Assembleia 

Geral da Nações Unidas já havia decidido, por meio da aprovação da Resolução 319, a 

criação de um Alto Comissariado para os Refugiado em janeiro de 1951 (UNHCR, 1996).  

Os países aliados aos Estados Unidos concordavam sobre a criação do ACNUR. 

Todavia, houve conflito de interesses sobre qual seria a função da agência e o escopo do seu 
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mandato. Discordância sobre a atuação variava desde proposta de ser uma organização 

permanente com responsabilidades globais e habilidade para prover assistência material, 

como requeriam Índia e Paquistão, até sugestão de impedir autonomia de decisão e recursos, 

como enfatizaram os Estados Unidos (BETTS et al., 2012, p. 13-15). Assim, a constituição do 

ACNUR não adveio de uma relação unilateral de poder, mas foi fruto de relações dinâmicas 

entre diversos atores que coadunavam em seus interesses motivações políticas, econômicas, 

estratégicas, de segurança e humanitárias. Seu estatuto foi adotado em dezembro de 1950, por 

meio da Resolução 428 da Assembleia Geral, e acabou por refletir em grande medida os 

interesses dos Estados Unidos e do Reino Unido, demonstrando a relação de poder desses 

Estados sobre os demais, que é evidenciada pelos empenhos estratégicos que venceram o 

conflito de interesses. 

Além de definir as funções da agência, o estatuto anteviu, em seu artigo 2º, que “o 

trabalho do Alto Comissariado terá um caráter totalmente apolítico; será humanitário e social, 

e deve dizer respeito, como regra geral, a grupos e categorias de refugiados”24. Mais uma vez, 

o ACNUR foi construído como uma modalidade instrumental por meio da qual formas de 

subjetivação operaram práticas divisoras. Para elaboração da noção de “refugiado”, foi 

preciso estabelecer diferenciações entre os indivíduos que poderiam ser elegíveis ao estatuto 

de refúgio e aqueles que não. Nada está isento de poder, nem mesmo, ou principalmente, a 

regulação sobre a vida dos sujeitos. É um anúncio das dinâmicas biopolíticas, como pensava 

Foucault (1979; 2008). 

A despeito de constar no texto do estatuto que o trabalho do ACNUR se 

caracterizaria como humanitário e apolítico, as motivações para o estabelecimento da agência 

ultrapassaram o escopo do humanitarismo. Os Estados tinham também (ou sobretudo) 

interesse em controlar o fluxo dessas pessoas e responder às suas necessidades na medida em 

que conviessem às suas estratégias políticas, que estavam imbuídas pelo conflito ideológico 

da Guerra Fria e motivadas por angariação de recursos. Assim, para compreender sua atuação 

(e as vezes sua inação) frente demandas de deslocamento forçado, não basta considerar 

apenas os propósitos humanitários do ACNUR, é preciso, antes de tudo, ponderar suas 

constrições derivadas de relações de poder. 

Nesse sentido, Alexander Betts et. al. (2008, p. 2-3) alertam que as motivações dos 

Estados para estabelecer o ACNUR não eram somente altruísticas, mas também para 

																																																								
24 Tradução livre do trecho original em inglês: “the work of the High Commissioner shall be of an entirely non- 
political character; it shall be humanitarian and social and shall relate, as a rule, to groups and categories of 
refugees”. 
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promover estabilidade regional e internacional. Paralelamente ao incentivo para criação do 

ACNUR, os Estados Unidos investiram no Plano Marshall25 como uma estratégia de prover 

assistência econômica direta aos países europeus a fim de que estes governos pudessem 

acolher em massa os refugiados. Ademais, os Estados tinham interesse em criar um regime de 

modo tal que dividissem os custos da concessão de refúgio e de coordenação de políticas de 

atenção aos refugiados. 

Por conseguinte, o ACNUR tem, desde sua concepção, esse caráter ambíguo de, por 

um lado, representar os interesses dos Estados e depender de seu financiamento, e, por outro, 

ter o papel de influenciar as decisões estatais em prol das obrigações humanitárias acerca dos 

refugiados. Assim, para cumprir seu mandado humanitário, o escritório se vê obrigado a 

realizar várias manobras políticas, de modo que o exercício do direito de refúgio esteja, 

muitas vezes, sujeito ao êxito de relações políticas. Como afirmou Foucault (2010a, p. 246-

47) as formas de institucionalização incluem fatores que compõem graus de racionalização 

em que as relações de poder funcionam como ação sobre um campo de possibilidades. Com 

esse contexto, um dos maiores desafios do ACNUR tem sido encontrar um equilíbrio entre 

estas duas posições26. 

Historicamente, a resistência dos Estados em flexibilizar a fronteira para o 

acolhimento de refugiados e vislumbrar soluções duradouras se deve a vários motivos. O 

fluxo de pessoas que estava chegando aos países europeus menos afetados pela Segunda 

Guerra e aos Estados Unidos, implicava uma necessidade de resposta por parte desses países, 

provocando dispêndio de recursos pessoais, materiais e financeiros. Ademais, o modelo de 

Estado-nação enseja uma preocupação constante dos governos em proteger as fronteiras, 

sobretudo em momento posterior a intenso conflito bélico, como era o caso do fim da década 

de 1940 e início da década de 1950.  

Dessa forma, os Estados, de modo geral, tendem a interpretar intenso e prolongado 

fluxo de refugiados através de uma perspectiva de segurança. Conta ainda que os refugiados, 

como os imigrantes de modo geral, são frequentemente percebidos como um fardo para as 

economias local e nacional, além de, supostamente, afetarem coesão social e identidade 

																																																								
25 O Plano Marshall era oficialmente conhecido como Programa de Recuperação Europeia e foi iniciado pelo 
Secretário de Estado norte-americano George C. Marshall. Os países europeus participantes (Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, França, Alemanha Ocidental, Grã-Bretanha, Grécia, Islândia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, 
Noruega, Suécia, Suíça e Turquia) receberam mais de US$12 bilhões entre 1948 e 1951 (Best et. al., Op. cit., p. 
490).  
26 Cabe destacar que, ao longo do desenvolvimento do ACNUR, o escritório não se resumiu a mero mecanismo 
de poder dos Estados, como apontam Betts et. al. Foi possível ter uma agenda tal que influenciasse a política 
internacional por meio de sua autoridade moral e seu conhecimento de causa humanitária (2012, p. 4).  
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nacional (BETTS et. al., Ibid., p. 2-3). Essas noções refletem efeitos de subjetivação sobre 

quais grupos serão elegíveis à categoria de refugiado. Apesar de não serem argumentos 

assumidos pelos atores decisórios, eles as vezes aparecem entremeados em narrativas outras. 

Por exemplo, um presidente do CONARE proferiu uma fala de apresentação em que afirmou 

que muito embora os membros do CONARE entendam que os refugiados não trazem prejuízo 

para a “sociedade brasileira”, há “quem tema” impactos negativos para a economia e a 

segurança. Para dar concretude ao seu discurso, o presidente citou, inclusive, práticas 

terroristas internacionais, ensejando a necessidade de cautela quanto aos critérios de 

elegibilidade e a práticas governamentais que facilitam a entrada dos migrantes. 

Igualmente, é relevante o contexto histórico de criação do regime internacional de 

proteção aos refugiados, pois ocorreu num momento muito peculiar de promoção e defesa dos 

direitos humanos. Os anos posteriores à Segunda Guerra Mundial presenciaram o 

estabelecimento de instituições globais guiadas por preceitos humanitário e de justiça. Logo 

em seguida, porém, estas mesmas instituições ficaram constrangidas pelos embates políticos 

da Guerra Fria (BETTS et. al., Ibid., p. 3). Com isso, o ACNUR se estabelece justamente num 

momento de dois fervores: de direitos humanos e de disputas políticas. 

Nesse sentido, a dependência política da agência gerada pelo contexto histórico- 

político alude em grande parte a necessidade de recursos financeiros provenientes dos 

Estados. Tal condicionamento reforça o desenho do sistema internacional de proteção aos 

Direitos Humanos centralizado nos Estados. Outrossim, indica como o exercício de poder, em 

suas mais variadas formas, refere-se ao Estado, seja direta ou indiretamente. 

O ACNUR foi criado sob os auspícios da Assembleia Geral das Nações Unidas e, 

por esse motivo, seu Estatuto determina, inter alia, que solicitações e negociações de recursos 

com os governos devem obter aprovação prévia da Assembleia Geral27. O documento também 

estabelece, em seu artigo 20, que o ACNUR será financiado pelo orçamento das Nações 

Unidas e que as demais despesas relacionadas com as atividades do escritório serão 

financiadas por contribuições voluntárias dos Estados. Dessa forma, o mandato de proteção 

aos refugiados e a missão de encontrar solução para suas demandas ficam sujeitos à auxílio 

dos países do Norte em fornecer recursos financeiros e oportunidades de reassentamento em 

seus territórios (BETTS, Ibid., p. 5), fazendo com que os termos norteadores sobre as 

questões de refúgio sejam influenciados para governamentalidade desses Estados. 

																																																								
27 Teor contido no fim do artigo 10 do Estatuto: “(...)The High Commissioner shall not appeal to Governments 
for funds or make a general appeal, without the prior approval of the General Assembly. The High 
Commissioner shall include in his annual report a statement of his activities in this field”.	
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O artigo 8º do Estatuto do ACNUR enumera as atitudes a serem tomadas pelo 

escritório a fim de fornecer proteção aos refugiados. A primeira delas é propriamente 

promover a “conclusão e a ratificação de convenções internacionais para proteção dos 

refúgios, supervisionando sua aplicação e propondo emendas”. Dessa forma, coube ao 

ACNUR a responsabilidade de sustentar o regime internacional de proteção aos refugiados, 

tentando persuadir os interesses políticos com sua autoridade moral (BETTS, Ibid., p. 4). Por 

conseguinte, o ACNUR fomentou a Convenção de 1951, objeto sobre o qual versará a 

próxima seção.  

 

 

I.2. Contexto histórico da via legal de proteção: a Convenção de 1951 

 

O contexto da Segunda Guerra Mundial influenciou significativamente a promoção 

dos direitos humanos nos anos que sucederam ao conflito. Devido à extensa violação a 

direitos fundamentais provocada pela guerra, a comunidade internacional buscou estabelecer 

internacionalmente a inviolabilidade dos direitos humanos, culminando na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH), proclamada em 1948 no âmbito das Nações 

Unidas. 

Diante das perseguições ocorridas no contexto da Segunda Guerra Mundial, os 

pressupostos de justiça e direitos humanos demandavam uma responsabilidade por parte dos 

Estados em atender às vítimas de perseguição (BETTS et. al., Ibid., p. 12). Assim, dentre os 

inúmero direitos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) visou garantir, 

seu artigo 14, inciso I, determinou que “todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito 

de procurar e de gozar asilo em outros países”. Contudo, esta carta de direitos de 1948 é uma 

declaração e não um tratado internacional vinculante de caráter obrigatório, de modo que 

fosse necessário elaborar um instrumento jurídico capaz de vincular os Estados quanto ao 

reconhecimento do estatuto de refugiado ao solicitante que preencher os requisitos legais 

(CUNHA & ALMEIDA, 2008, p. 437-438). Neste ínterim, a Convenção de 1951 menciona, 

já no primeiro parágrafo do seu preâmbulo, a DUDH,28 talvez como forma de legitimação 

perante a comunidade internacional. 

																																																								
28 A Convenção de Genebra se inicia assim: “As Altas Partes Contratantes, Considerando que a Carta das 
Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela 
Assembleia Geral afirmaram o princípio de que os seres humanos, sem distinção, devem gozar dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais (…)”. 
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A Assembleia Geral das Nações Unidas promoveu, por meio da Resolução 429(V), 

uma Conferência de Plenipotenciários, realizada no Escritório Europeu, para, inter alia, 

elaborar o texto final da Convenção de 1951. Estavam presentes representantes de vinte e seis 

Estados para deliberar sobre o assunto, sendo dezesseis deles europeus e nenhum deles 

pertencente, no momento, ao bloco leste composto pelos países declaradamente socialistas,29 

refletindo as disputas políticas mencionadas na seção anterior acerca do estabelecimento do 

ACNUR. Com isso, Emma Haddad (Ibid., p. 137) afirma que a nascimento da Convenção de 

1951 foi “formulada com a intenção de servir a objetivos políticos específicos”. As estruturas 

da Convenção e as percepções nela impostas indicavam uma determinada visão de mundo que 

não eram universais no momento de sua criação, reforçando a importância de estudar as 

instituições e os institutos considerando as percepções específicas utilizadas para sua 

construção.  

Além das representações estatais, a Assembleia Geral solicitou que o ACNUR 

participasse das deliberações da Conferência sem direito a voto. Participaram ainda, sem 

direito a voto, vinte e nove organizações não governamentais (sendo dez de cunho 

deliberadamente religioso), o Conselho Europeu, a OIR, e a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT),30 esta última despertando curiosidade sobre o interesse dos Estados em fazer 

presente esta organização. 

 A presença da OIT pode revelar uma preocupação acerca da inserção dos refugiados 

no mercado de trabalho dos Estados, definindo uma relação entre migração e relações de 

trabalho. Se por um lado não houve seção específica na Convenção para tratar sobre os 

direitos dos refugiados, a questão trabalhista consolidada na redação do documento cujo 

capítulo III foi destinada a abordar sobre empregos remunerados. Da mesma forma, a 

preocupação com a questão trabalhista aponta que desde o estabelecimento inicial do regime 

internacional de proteção aos refugiados, o aspecto econômico-trabalhista estava presente, 

desde o princípio, uma separação pura entre refúgio e migração econômica. 

Findas as revisões, a Convenção de Genebra foi adotada em 28 de julho de 1951 pela 

Conferência de Plenipotenciários, tornando-se um marco no Direito Internacional dos 

Refugiados. Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, República Federativa da Alemanha 
																																																								
29 Eram eles: Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colômbia, Dinamarca, Egito, França, República 
Federativa da Alemanha, Grécia, Santa Sé, Iraque, Israel, Itália, Luxemburgo, Mônaco, Países Baixos, Noruega, 
Suécia, Suíça (também representando Liechtenstein), Turquia, Reino Unido, Estados Unidos da América, 
Venezuela e Iugoslávia. Representantes de Cuba e Irã estavam como observadores. 
30 Informações obtidas nos registros das reuniões reproduzidos na Série Tratados da ONU, nº 2545, vol. 189, p. 
138-140, onde se tem acesso à listagem completa das organizações não-governamentais que participaram da 
Conferência. 
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e Áustria foram os seis primeiros Estados que depositaram na ONU seu instrumento de 

ratificação ou adesão, permitindo que a Convenção de 1951 entrasse em vigor em 22 de abril 

de 1954, nos termos do seu artigo 43. A iniciativa desses Estados reflete a preocupação 

europeia em lidar com a demanda dos refugiados. 

Em meio aos avanços para o Direito Internacional dos Refugiados que a Convenção 

de Genebra apresenta, o documento consolidou o poder de decisão dos Estados sobre o 

refúgio. Essa relação de poder é evidenciada já nas primeiras disposições da Convenção, que 

remete o instituto do refúgio às predisposições dos Estados. Isso porque a noção do direito de 

asilo encontra-se na base da “concessão” e não do reconhecimento, como consta no quarto 

parágrafo do preâmbulo:   

 
Considerando que da concessão do direito de asilo podem resultar encargos 
indevidamente pesados para certos países e que a solução satisfatória dos problemas 
cujo alcance e natureza internacionais a Organização da Nações Unidas reconheceu, 
não pode, portanto, ser obtida sem cooperação internacional. 

   

Por outro lado, a Convenção de 1951 foi importante para fornecer um parâmetro 

legal internacional acerca dos direitos concernentes ao refúgio. Muito de suas noções são 

baseadas no Estatuto do ACNUR que, por sua vez, foi influenciado pelo Anexo I da 

Constituição da OIR, cuja finalidade foi estabelecer definições e princípios gerais sobre 

refúgio. Esse anexo revela uma preocupação inédita na proteção aos refugiados, pois é a 

primeira vez que a comunidade internacional tentou formular uma definição para o termo 

“refugiado” (BETTS, Ibid., p. 12).  

Há diversas possibilidades de interpretar um êxodo. O assunto de fluxos migratórios 

tem sido tratado pela maioria dos países desenvolvidos a partir de uma perspectiva 

securitizatória, que tende a endurecer as políticas públicas sobre os migrantes e a desmerecer 

o papel deles na sua luta por garantia de direitos. Como afirmou Joaquín Herrera Flores 

(2009), uma abordagem efetiva por direitos humanos visibiliza os sujeitos que estão nas 

margens, como os migrantes, em movimentos sociais subalternos, como as fugas, que 

exercem uma função epistêmica com vistas a desestabilizar o status quo das estruturas de 

poder. Em contrassenso, uma perspectiva de refúgio que se pauta na categoria de concessão 

convalida o caráter decisório dos entes estatais e mitiga o protagonismo dos refugiados.  

A busca por definição da noção de refugiado indica, ao mesmo tempo, uma prática 

divisora e uma prática de objetivação do sujeito. Afirmar que alguém é considerado refugiado 

com base em determinadas características implica necessariamente dizer que um outro grupo 
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de pessoas não o é, demonstrando a relação entre o estabelecimento de uma definição e da 

construção de diferenciações. Por conseguinte, são delineados limites para o mandato de 

proteção do ACNUR e para o escopo de imperiosidade de acolhimento humanitário por parte 

dos Estados. Assim, não basta que o solicitante apresente inviabilidade de garantir uma vida 

digna em seu país de origem, ele precisa cumprir alguns requisitos para ser admitido pelo 

instituto do refúgio.  

No mesmo sentido, práticas de objetivação permeiam o estabelecimento de uma 

noção de refugiado por meio da definição. Há construção de uma identidade de “refugiado” 

que prende o sujeito elegível ao estatuto numa condição de estar e migrar no mundo. Ao ser 

reconhecido como refugiado, lhe são sujeitados inúmeros direitos, deveres e possibilidades. 

Como prática de objetivação, a atribuição de sentidos à categoria “instituto do refúgio” 

implica a construção de quem é o sujeito refugiado e o que deve buscar (FOUCAULT, 

2010a). A mesma condição das práticas que constrói identidade também prende o sujeito 

numa condição de estar no mundo. 

Assim, nesta primeira tentativa de definição, a noção de refugiado começa a ser 

individualizada, traçando limites aos direitos e direcionamento das políticas acerca do refúgio 

com base numa perspectiva mais subjetiva. Mesmo assim, a definição que foi construída 

ainda guardou certo aspecto objetivo, citando alguns países e nacionalidades específicas, 

como demostra a definição contida no artigo 1º da parte I do Anexo I da Constituição da OIR:  

 
SEÇÃO A-DEFINIÇÃO DOS REFUGIADOS  
1. (...) O termo "refugiado" se aplica a uma pessoa que deixou, ou que está fora de 
seu país de nacionalidade ou de residência habitual e quem, tendo ou não retido sua 
nacionalidade, pertença a uma das seguintes categorias:  
(a) as vítimas dos regimes nazi ou fascista ou de regimes que tomaram parte do seu 
lado na segunda guerra mundial, ou de regimes semelhantes que lhes ajudaram 
contra as Nações Unidas, quer desfrutar de status internacional como refugiados ou 
não;  
(b) republicanos espanhóis e outras vítimas do regime falangista na Espanha, se 
beneficiando de um estatuto internacional como refugiados ou não;  
(c) As pessoas que foram consideradas refugiados, antes da eclosão da Segunda 
Guerra Mundial, por motivos de raça, religião, nacionalidade ou opinião política.  
2. (...) O termo "refugiado" também se aplica a uma pessoa, que não seja uma pessoa 
deslocada tal como definido na seção B do presente anexo, que está fora de seu país 
de nacionalidade ou residência habitual e que, como resultado de eventos 
subsequentes ao início da segunda guerra mundial, é incapaz ou não quer valer-se da 
proteção do Governo de seu país de nacionalidade ou nacionalidade anterior31. 

																																																								
31 Tradução livre do trecho original em inglês: “SECTION A-DEFINITION OF REFUGEES. 1. (…) the term 
"refugee" applies to a person who has left, or who is outside of, his country of nationality or of former habitual 
residence, and who, whether or not he had retained his nationality, belongs to one of the following categories: 
(a) victims of the nazi or fascist regimes or of regimes which took part on their side in the second world war, or 
of the quisling or similar regimes which assisted them against the United Nations, whether enjoying 
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Para Andrade (Ibid., p. 26-27; 111), esta definição enseja uma qualificação 

individual32, em que os refugiados eram definidos não mais meramente em função de sua 

origem ou participação em determinado grupo social, mas também devido a convicções 

pessoais. É com esta perspectiva individualista que se origina o estabelecimento da proteção 

internacional aos refugiados.  

Haddad (2008) afirma que esta ênfase no aspecto individual indica uma mudança de 

estratégia para permitir maior controle e regulação sobre o fluxo de deslocamento forçado. 

Com o aspecto individual, os governos tinham a possibilidade de reconhecer com maior 

discricionariedade as solicitações de refúgio. Ademais, o Ocidente pôde promover uma 

imagem heroica das poucas pessoas que conseguiam escapar do Comunismo e uma 

romantização do exílio. Este imaginário construído sobre os refugiados servia ao objetivo de 

depreciar as políticas comunistas e de promover uma suposta benevolência dos países 

capitalistas. Contudo, as motivações para proteção aos refugiados e solicitantes de refúgio não 

se fundamentavam em matizes de heroísmo ou humanitarismo, mas em conveniência política 

para vencer disputas de interesses. Assim, houve direta articulação entre as relações de poder 

sobre o instituto do refúgio e as relações estratégicas na conjuntura da Guerra Fria. 

Tal noção é reproduzida no capítulo II do Estatuto do ACNUR33, em que são 

definidas as funções do escritório e onde há a definição das pessoas que serão consideradas 

refugiadas para os fins de proteção do seu mandato, teor esse que é transcrito quase que 

integralmente na Convenção de 1951: 

 
Art. 1º - Definição do termo "refugiado"  

																																																																																																																																																																													
international status as refugees or not; (b) Spanish Republicans and other victims of the Falangist regime in 
Spain, whether enjoying international status as refugees or not; (c) persons who were considered refugees 
before the outbreak of the second world war, for reasons of race, religion, nationality or political opinion. 2. 
(…) the term "refugee" also applies to a person, other than a displaced person as defined in section B of this 
Annex, who is outside of his country of nationality or former habitual residence, and who, as a result of events 
subsequent to the outbreak of the second world war, is unable or unwilling to avail himself of the protection of 
the Government of his country of nationality or former nationality”. 
32 Andrade (1996, p. 26-27) identifica dois períodos iniciais no regime internacional dos refugiados: de 
qualificação coletiva  (1921-1938); e de qualificação individual (1938-1952).  
33 O artigo 6º, A (ii) do Anexo do Estatuto do ACNUR define seu mandato para: “(i) Any person who has been 
considered a refugee under the Arrangements of 12 May 1926 and of 30 June 1928 or under the Conventions of 
28 October 1933 and 10 February 1938, the Protocol of 14 September 1939 or the Constitution of the 
International Refugee Organization. (ii) Any person who, as a result of events occurring before 1 January 1951 
and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality or political opinion, 
is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear or for reasons other than personal 
convenience, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and 
being outside the country of his former habitual residence, is unable or, owing to such fear or for reasons other 
than personal convenience, is unwilling to return to it”. 
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A. Para os fins da presente Convenção, o termo "refugiado" se aplicará a qualquer 
pessoa:  
1) Que foi considerada refugiada nos termos dos Ajustes de 12 de maio de 1926 e de 
30 de junho de 1928, ou das Convenções de 28 de outubro de 1933 e de 10 de 
fevereiro de 1938 e do Protocolo de 14 de setembro de 1939, ou ainda da 
Constituição da Organização Internacional dos Refugiados;  
As decisões de inabilitação tomadas pela Organização Internacional dos Refugiados 
durante o período do seu mandato, não constituem obstáculo a que a qualidade de 
refugiados seja reconhecida a pessoas que preencham as condições previstas no 
parágrafo 2 da presente seção;  
2) Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 
1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não 
pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, 
se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência 
habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido 
temor, não quer voltar a ele [grifo nosso].  

 

Esta definição apresenta uma característica fulcral acerca dos pilares de proteção aos 

refugiados. Em primeiro lugar, a definição do Estatuto (e também da Convenção de 1951) 

inaugura a noção de fundado temor de perseguição (well-founded fear of being persecuted, 

como no texto original), que revela o aspecto subjetivo e que marcará inúmeros documentos 

nacionais, regionais e internacionais redigidos sobre direito dos refugiados.34 Este aspecto se 

consolidou determinante no regime de proteção, uma vez que firmou a perspectiva 

individualista do instituto do refúgio. Anteriormente, as organizações internacionais lidavam 

com grupos específicos de refugiados, de modo que o reconhecimento do estatuto dependia 

do pertencimento a um grupo, não de uma experiência individual específica, como passa a ser 

no modelo do regime de elegibilidade (BETTS et. al., Ibid., p. 12).  

Haddad (Ibid., p. 138-39) assevera que o critério de perseguição deve-se a uma 

estratégia política dos países do Ocidente de, por um lado, ressaltar a violação de direitos por 

parte dos países comunistas e, por outro, promover seus ideias de liberdade. A noção de 

fundado temor de perseguição seria ampla o suficiente para permitir a proteção internacional 

àqueles dissidentes do regime comunista e, ao mesmo tempo, não caracterizar a fragilidade de 

direitos presentes nos países capitalistas. Isto porque, de modo geral, os regimes socialistas 

são identificados por não priorizarem as liberdades políticas e civis, como propõem Estados 

capitalistas. Entretanto, Estados socialistas tendem a se preocupar com a garantia de direitos 

sociais e econômicos, enquanto os regimes capitalistas negligenciam esse mérito. O aspecto 

da miséria econômica como risco à vida, então, não foi contemplado pelo instituto do refúgio. 

																																																								
34 O regime internacional, sobretudo a Convenção de 1951, norteia os acordos regionais e as legislações 
nacionais sobre a proteção dos refugiados. No entanto, tendo em vista que o refúgio encontra-se diretamente 
relacionado à soberania estatal, cada Estado é autônomo para definir seu entendimento sobre o termo 
“refugiado”.  
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Assim, essa formatação da definição do termo “refugiado” implica uma espécie de 

priorização de direitos que carece de sentido diante da superação das gerações de direitos já 

consolidada no Direito Internacional dos Direitos Humanos. Portanto, as imposições políticas 

do contexto histórico de criação do regime internacional de proteção aos refugiados fizeram 

com que a Convenção adotasse uma racionalidade enviesada de direitos humanos. Se o 

regime internacional de proteção aos refugiados, baseado na Convenção de Genebra, fosse 

elaborado pelo bloco leste, a noção do instituto do refúgio e de proteção possivelmente seria 

outra bastante diferente. 

Por fim, outra característica da definição adotada refere-se à sua limitação temporal e 

geográfica. Muito embora a Convenção de 1951 tenha sido um marco positivo para a 

consolidação da proteção internacional aos refugiados, a expressão “em consequência dos 

acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951” indica um foco eurocêntrico de sua 

aplicação (HADDAD, Op. cit., p. 138). Dessa forma, após intensos debates entre os Estados, 

o escopo da Convenção ficou restrito à proteção de refugiados europeus, apesar do Estatuto 

do ACNUR não apresentar limitações geográficas para o mandato do escritório. Essa escolha 

foi pertinente para conjuntura política do momento, porém teve que ser revista diante dos 

novos desafios que a diversidade de fluxos iam exigindo. 

Na década de 1960, o ACNUR começou a se envolver nas demandas dos refugiados 

no terceiro mundo, expandindo seu mandato inicial e seu escopo de atuação territorial 

(BETTS et. al., Ibid., p. 3). Por conseguinte, o Protocolo Relativo ao Estatuto dos 

Refugiados35 foi elaborado, em 1966, com o objetivo de eliminar as limitações temporais e 

territoriais anteriormente colocadas pela Convenção de 1951. Assim, refletir sobre o instituto 

do refúgio requer considerar a noção de refugiado adotada por cada contexto histórico, já que, 

por exemplo, ela se diferencia no início dos anos 1950, nos fins dos anos 1960 e a partir dos 

anos 1980 na América Latina 36 . A despeito dos atores decisórios contemporâneos se 

remeterem ao instituto do refúgio como se fizessem referência a um significado estático; 

houve um contexto histórico de construção dessa categoria, mas a dinamicidade das relações é 

contrária à petrificação de um instituto. 

																																																								
35 O Protocolo foi adotado e aberto para adesão pela Resolução n. 2198 (XXI) da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, entrando em vigor em 04 de outubro de 1967. Seu artigo 1º dispõe, inter alia, que “para fins do presente 
Protocolo o termo ‘refugiados’ (...) significa qualquer pessoa que se enquadre na definição dada no artigo 
primeiro da Convenção, como se as palavras ‘em decorrência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de 
janeiro de 1951 e...’ e as palavras ‘...como consequência de tais acontecimentos’ não figurassem do parágrafo 2 
da seção A do artigo primeiro”. 
36 Esta última noção refere-se ao conceito de refugiado sugerido pela Declaração de Cartagena de 1984. 
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Além da definição do termo “refugiado”, os travaux préparatoires37 realizados para 

elaboração da Convenção de Genebra revelam preocupação em enfatizar o teor que ficou 

registrado nos artigos 2º e 9º. De acordo com o artigo 2º, “Todo refugiado tem deveres para 

com o país em que se encontra, os quais compreendem notadamente a obrigação de se 

conformar às leis e regulamentos, assim como às medidas tomadas para a manutenção da 

ordem pública”. No mesmo sentido, o artigo 9º determina que os Estados poderão, “em tempo 

de guerra ou em outras circunstâncias graves e excepcionais”, tomar medidas provisórias 

acerca de uma pessoa determinada se julgar indispensáveis à segurança nacional até que se 

certifique que o solicitante é de fato refugiado e não inimigo. Tais dispositivos demonstram a 

natureza extremamente política e estratégica do contexto histórico de construção da 

Convenção de Genebra dentro do debate sobre refugiados da Guerra Fria (HADDAD, Op. 

cit., p. 137-138). 

A despeito das limitações, é notória a importância da Convenção em estabelecer 

direitos aos refugiados. Tendo em vista que refugiados não podem se valer da proteção legal 

do seu país de origem, a Convenção estipulou que os refugiados têm direito à acesso às 

instâncias judiciais, emprego e educação, acesso a serviços públicos, direitos civis, entre 

outros, em equidade com os nacionais do país de destino. Todavia, a disposição dos termos da 

Convenção chama atenção por não ter um capítulo destinado a destacar os direitos dos 

refugiados. Além disso, os Estados optaram por não garantir expressamente na Convenção o 

direito de asilo, antevisto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (BETTS 

et. al., Ibid.). 

Acima dos demais direitos garantidos na Convenção de 1951, há um dispositivo que 

simboliza a garantia de solidariedade aos refugiados: o non-refoulement (“não devolução”, em 

francês). Este direito tornou-se um pilar fundamental no Direito Internacional dos Refugiados 

e é recorrentemente acionado pelos agentes brasileiros que lidam com o refúgio para se 

referirem aos efeitos contratuais do instituto do refúgio. 

Essa categoria pretender impedir que os Estados contratantes expulsem “de maneira 

alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua liberdade 

sejam ameaçadas em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo 

social a que pertence ou das suas opiniões políticas” (artigo 33, I, da Convenção de 1951). De 

acordo com Haddad (Ibid., p. 141-142), a construção desse dispositivo também é reflexo das 

																																																								
37 Traduzido para o português como “trabalhos preparatórios”, mas geralmente utilizado na língua francesa nos 
documentos internacionais. 
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relações políticas da época. A repatriação (voluntária ou forçada) era a única solução 

vislumbrada pelos países socialistas para o “problema” dos refugiados. Desta forma, então, o 

Direito Internacional dos Refugiados pôde mais uma vez se contrapor às práticas socialistas e 

se utilizar da causa humanitária para promover valores do bloco capitalista. De toda sorte, 

devido à sua importância humanitária, o non-refoulement tornou-se direito costumeiro do 

regime internacional de proteção aos refugiados, vinculando inclusive os Estados que não 

ratificaram a Convenção (CUNHA & ALMEIDA, Ibid., p. 438). 

Portanto, o regime internacional de proteção aos refugiados foi fundado a partir de 

uma perspectiva eminentemente europeia, tanto no seu viés institucional quanto no legal. 

Países europeus foram os principais engajados em estabelecer uma instituição global para 

lidar com as demandas dos refugiados europeus, implicando o mandato limitado dos 

primeiros anos de atuação do ACNUR. O instituto do refúgio, então, consolidado pelo 

mandato do ACNUR e pela Convenção de Genebra foi criado na e para Europa.  

Todavia, o que a Convenção de Genebra fez foi estabelecer diretrizes para as 

políticas governamentais sobre os refugiados. Não há uma noção universal sobre o instituto 

do refúgio e sobre a proteção aos refugiados. Essa categoria impactou nos mecanismos de 

proteção, mas foi se atualizando para atender às demandas contemporâneas dos refugiados, 

que provêm, em sua maior parte, da África, da Ásia e da América Latina, não mais da Europa. 

Nesse sentido, os contornos do instituto do refúgio e do conceito de refugiado permanecem 

em disputa e construção. Em movimento recente a esse respeito, o encontro em comemoração 

aos trinta anos de Cartagena, ocorrido em dezembro de 2014 em Brasília, deu origem à 

Declaração do Brasil. Nesse documento, além da elaboração de um Plano de Ação, foi 

estabelecida nova possibilidade de critério de elegibilidade para reconhecimento de refúgio, a 

qual será trabalhada em momento posterior da dissertação.  
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II. “Relato das circunstâncias”: a descrição formal do processo de elegibilidade 

no Brasil 

 

É comum que as imagens dos refugiados sejam representadas em campos, nesses 

espaços longínquos e locais de muita miséria, num lugar de futuro, sempre futuro, processo de 

integração. Os campos de refugiado são o lugar da distância e da piedade. Os refugiados que 

avançam para os centros urbanos ficam muito próximos e geralmente estão também juntos 

aos chamados migrantes econômicos e de outras contingentes modulações da proximidade e 

dos encontros. É uma proximidade dos corpos que tende a não permitir mais um sentimento 

de piedade, porém, antes, um sentimento de ameaça ou minimamente de disputa. Nessas 

disputas, os sujeitos operam relações de poder diversas que, dentre outras forças, fazem 

distinguir, hierarquizar, classificar as histórias de vida a fim de identificar a genuinidade dos 

pedidos de refúgio. 

No Brasil, geralmente se diz que há um “fluxo misto”. Isto porque os refugiados que 

aqui chegam vêm muitas vezes nas mesmas rotas e nos mesmos voos que migrantes 

econômicos. Os grandes centros brasileiros não fazem fronteira com locais de conflito nem 

estão próximos dos principais países de origem os solicitantes de refúgio, havendo uma 

peculiaridade para o caso colombiano.38 

Na realidade brasileira do que se entende por fluxos migratórios mistos, o processo de 

apreciação dos pedidos de refúgio passa por uma preocupação por parte do governo de 

diferenciar os imigrantes econômicos dos refugiados, num esforço de categorizá-los em 

grupos distintos e homogêneos. Os quatro maiores grupos de solicitações de refúgio 

efetivadas em 2014 foram de Senegal (com 1.687 pedidos), Nigéria (com 1.116), Síria (com 

1.975) e Gana (com 1.032). Com exceção dos sírios,39 quase poucos senegaleses, nigerianos 

ou ganenses foram reconhecidos como refugiados. Eles nem sequer figuram na lista dos 

principais países de origem dos refugiados reconhecidos no Brasil, que são, em ordem 

																																																								
38Apesar de continuarem os conflitos e os episódios de violência que dão causa ao pedido de refúgio, muitos 
colombianos têm preferido se regularizar no Brasil se valendo do Acordo de Permanência do Mercosul, que, a 
partir de 2012, passou a contemplar a Colômbia. Por esse acordo, os nacionais dos Estados participantes – 
Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador e Colômbia – podem se estabelecer nos 
demais com a emissão de visto de permanência. 
39 Em setembro de 2013, o CONARE publicou a Resolução Normativa no 17 que dispõe sobre a concessão de 
“visto apropriado” a indivíduos forçosamente deslocados em decorrência do conflito armado na Síria. Com 
efeito, os solicitantes devem comprovar sua nacionalidade síria para ter o reconhecimento do status de refugiado, 
sem precisar passar pelos procedimentos regulares de entrevistas. Por isso, reconhecidos prima facie. Todos os 
pedidos de refúgio de sírios são deferidos, desde que comprovada sua nacionalidade. 
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decrescente, Síria, Colômbia, Angola, República Democrática do Congo, Líbano, Libéria, 

Palestina, Iraque, Bolívia e Serra Leoa (ACNUR, 2014). 

De acordo com a Lei de Refúgio, os refugiados têm direito a CPF, CTPS, benefícios, e 

diversas formas de inclusão. A despeito disso, sua integração social, econômica e cultural de 

fato são extremamente dificultadas devido à barreira da língua portuguesa, ao 

desconhecimento sobre quem é refugiado que produz desconfiança e preconceito, à 

dificuldade de validação de diplomas, à burocracia, à falta de assistência, ao racismo, etc. De 

toda sorte, se não houver o reconhecimento, o solicitante tende a se tornar um imigrante 

irregular, o que influenciará inevitavelmente na sua inserção na sociedade, no acesso a bens, 

na sua percepção pelos brasileiros, dentre outros aspectos.  

Por um lado, a Lei 9.474/97 é considerada avançada em termos de garantia de direitos, 

sobretudo por adotar uma definição ampliada de refugiado (MOREIRA, 2007, p. 7). Por outro 

lado, os refugiados e solicitantes de refúgio enfrentam diariamente diversas barreiras para o 

exercício de seus direitos e acesso a serviços públicos, encontrando, por exemplo, ampla 

burocracia para obtenção de documentos e falta de transparência nas decisões acerca dos 

pedidos de refúgio. Além disso, muito embora tenha havido um crescimento quantitativo de 

solicitações de refúgio no Brasil, essa quantia não é muito expressiva se comparada à 

proporção mundial de quase 60 milhões de deslocamento forçado. 

 A Convenção de 1951 estabelece algumas diretrizes gerais acerca dos direitos e da 

proteção dos refugiados, refletindo critérios semelhantes adotados pelos Estados signatários 

no que se refere à elegibilidade dessas pessoas ao reconhecimento do refúgio. A própria 

definição de refugiado adotada por tal Convenção diz muito sobre quais pessoas serão 

elegíveis ao estatuto de refugiado e em quais condições. Todavia, a despeito desses aspectos 

gerais, os Estados guardam peculiaridades quanto à dinâmica pela qual se dará o processo de 

elegibilidade. 

 No Brasil, as questões procedimentais da elegibilidade ao refúgio são regulamentadas 

formalmente, sobretudo, pela Lei 9.474/97 (Lei de Refúgio), por Resoluções Normativas do 

CONARE e pelo regimento interno desse órgão.  

Os migrantes que adentram o Brasil, chegam por vias terrestre, aérea ou marítima. De 

acordo com o artigo 7o da Lei de Refúgio, “o estrangeiro que chegar ao território nacional 

poderá expressar sua vontade de solicitar reconhecimento como refugiado a qualquer 

autoridade migratória que se encontre na fronteira”. Essa possibilidade de manifestação da 

vontade do pedido de refúgio não deixa de ser uma garantia que os refugiados têm no Brasil 
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de, a princípio, não serem impedidos de entrar no território ou de serem mandados de volta 

para seu país sem ter sua solicitação de reconhecimento apreciada. 

Um dos principais pilares do instituto do refúgio é justamente o respaldo do art. 33 da 

Convenção de 1951 de que “nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de 

maneira alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua 

liberdade seja ameaçada”. Essa proibição de expulsão se consolidou consuetudinariamente 

como o princípio de não devolução (ou usualmente falado como non-refoulement), que é tido 

como um elemento central de proteção. A Lei 9.474/97 reitera esse caráter protetivo do 

instituto com redação muito similar a esta da Convenção40 e a Resolução Normativa nº 18 do 

CONARE, no parágrafo único do art. 1º, diz que “o acesso ao procedimento de solicitação de 

refúgio é universal e não depende da demonstração prévia de quaisquer dos requisitos” da 

definição de refugiado. Essa Resolução é importante para o processo de elegibilidade no 

Brasil, pois estabelece os procedimentos para pedido e tramitação da solicitação de refúgio. 

É, portanto, facultado aos solicitantes que manifestem sua pretensão de 

reconhecimento da sua condição de refugiado tão logo adentrem o território nacional41, o que 

não impede que o pedido seja realizado em momento posterior à sua entrada. Apesar da Lei 

9.474/97 não explicitar qual órgão exerceria o cargo de “autoridade migratória”, no artigo 1o 

da Resolução Normativa nº 18 do CONARE, de abril de 2014, consta que cabe às Unidades 

de Polícia Federal o espaço de formalização do pedido de refúgio.  

Nos casos do Rio de Janeiro, de uma forma ou de outra, os refugiados geralmente 

passam pela CARJ. Devido ao trabalho de referência desenvolvido por essa instituição, os 

casos regulares que chegam à Polícia Federal são encaminhados pelos agentes para CARJ. 

Em alguns raros casos, o processo de pedido de refúgio no estado do Rio de Janeiro é levado 

a cabo sem a participação da CARJ. É comum também que refugiados procurem a CARJ 

																																																								
40 Art. 7º, §1º da Lei 9.474/97: “Em hipótese alguma será efetuada sua deportação para fronteira de território em 
que sua vida ou liberdade esteja ameaçada, em virtude de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião 
política”. 
41 O fato do pedido de refúgio ser realizado no território nacional do país de destino caracteriza uma das 
diferenças entre o instituto do refúgio e  do asilo. Para algumas culturas, como a anglo-saxã, não há distinção 
entre asilo e refúgio, sendo ambos coadunados no conceito de asylum. Ocorre que, na América Latina, 
desenvolveu-se uma tradição de diferenciar as práticas do asilo e do refúgio. Enquanto o primeiro se refere à 
prática de proteção em caráter diplomático concedida ao estrangeiro por uma decisão política soberana do 
Estado, geralmente nas legações, podendo, portanto, ser solicitado no próprio país de origem do sujeito 
perseguido; o instituto do refúgio é amparado por um imperativo humanitário e, a priori, apolítico em que o 
pedido deve ser realizado fora do seu país de origem. Vide, por exemplo: BARRETO, Luiz Paulo Teles F. Das 
Diferenças entre os Institutos Jurídicos do Asilo e do Refúgio. Disponível em 
<www.migrante.org.br/Asilo%20e%20Refugio%20diferencas.doc>. Último acesso em: 09 de março de 2015. 
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mesmo antes de terem contato com a Polícia Federal, sobretudo nos casos em que conhecidos 

e/ou conterrâneos dão dicas sobre como funciona para pedir refúgio no país. 

O primeiro atendimento da CARJ tem como principal finalidade agilizar os quesitos 

para formalização do pedido de refúgio junto à Polícia Federal. Isto é, os refugiados recebem 

o Termo de Solicitação de Refúgio para preencherem e, como ocorre na maioria dos casos, 

tiram e recebem fotos 3x4. Este procedimento de preenchimento do termo está previsto no 

artigo 19 da Lei 9.474/97, em que diz que o solicitante deve informar sua identificação 

completa, qualificação profissional, grau de escolaridade, grupo familiar e “relato das 

circunstâncias e fatos que fundamentem o pedido de refúgio, indicando os elementos de prova 

pertinentes”. 

O termo de solicitação é usualmente referido como “o formulário” ou “questionário” e 

se encontra disponível nos idiomas português, espanhol, inglês e francês. Geralmente, são os 

solicitantes que se ocupam de escrever a próprio punho as informações. Contudo, há situações 

em que, por razões de analfabetismo, não entendimento de nenhum dos idiomas do 

documento, ou dificuldade de compreensão dos termos e das sutilezas do processo, ou outras, 

uma terceira pessoa se encarrega de intermediar o preenchimento.  

 O formulário é imprescindível para a abertura do processo. É por meio dele que os 

refugiados narram em primeira pessoa as motivações do pedido de refúgio. Por isso, é um 

documento invariavelmente levado em conta na avaliação dos casos. Mesmo na seção I – de 

identificação geral – há informações que são consideradas na avaliação de credibilidade dos 

casos, como será explorado melhor posteriormente. Informações como endereço no país de 

origem e idiomas falados fluentemente podem ser entendidas pelos agentes do governo como 

elemento para verificar a genuinidade da condição de refugiado. A interpretação da omissão 

de um endereço ou dado conflitante pode ser no sentido de que o solicitante está mentindo, 

agindo de má fé, fingindo ser refugiado. 

Além disso, há perguntas peculiares sobre a condição de refugiado concentradas na 

seção II, sobre as “circunstâncias da solicitação”. Nesta ocasião, pergunta-se, por exemplo, se 

o sujeito já solicitou refúgio no Brasil anteriormente. As três perguntas determinantes são “O 

que aconteceria se você regressasse hoje a seu país de origem?”, “Você teme sofrer alguma 

ameaça a sua integridade física ou mental ou à sua liberdade caso você regresse ao seu 

país?” e “Por que você saiu de seu país de origem?”.   

A motivação para esse perfil de pergunta se remete à natureza do instituto do refúgio e 

à própria definição de refugiado. Tanto na Convenção de Genebra quanto na Lei 9.474/97 
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constam o quesito do solicitante de refúgio temer ser perseguido,42 fazendo jus à segunda 

pergunta mencionada no parágrafo anterior, bem como da impossibilidade do mesmo se valer 

da proteção de onde é proveniente, ensejando a pergunta sobre o que lhe poderia acontecer em 

seu país de origem. 

 Curioso é que se, por um lado, nesta seção de circunstâncias da solicitação há 

perguntas diretas sobre o fundado temor de perseguição, por outro, não há oportunidade 

equivalente para o solicitante responder sobre eventual situação de grave e generalizada 

violação de direitos humanos, que viabiliza também possibilidade legal de reconhecimento de 

status. Desde o termo de solicitação de refúgio, então, o processo institucional de construção 

da condição de refugiado está mais referenciado à definição clássica de refugiado, baseada na 

Convenção de 1951, e bem menos influenciado pela denominada definição ampliada de 

acordo com a Declaração de Cartagena. 

Após o preenchimento do formulário, o solicitante o entrega a uma unidade de Polícia 

Federal, que, na cidade do Rio de Janeiro, é no Núcleo de Registro de Estrangeiros da 

Delegacia de Polícia de Imigração (DELEMIG/RJ), localizada no Aeroporto Internacional 

Tom Jobim. Lá, o solicitante também registra seus dados biométricos e presta o Termo de 

Declaração – chamado de “oitiva” –. É um procedimento em que um escrivão agente da 

Polícia Federal colhe (nos termos linguísticos utilizados no meio policial) informações de 

dados gerais do solicitante, do itinerário de sua viagem e do “motivo de saída do país de 

origem ou de proveniência”, como é o título da seção principal do termo. A despeito da 

maioria dos refugiados recém-chegados não falarem português, a DELEMIG/RJ não conta 

com serviço próprio de tradução. Geralmente, os próprios refugiados levam seus facilitadores 

de tradução ou a Cáritas indica, disponibiliza e/ou paga intérpretes para os mesmos. 

No Rio de Janeiro, até o final de 2015, o Termo de Declaração, que vem acompanhado 

do subtítulo “pedido de refúgio”, é na prática requisito para iniciar o processo de solicitação 

de refúgio. O respaldo legal para esta prática é, conforme o próprio Termo, o artigo 7º da Lei 

9.474/97, que trata da competência da autoridade migratória sobre os pedidos de refúgio, mas 

também seu art. 9º, de acordo com o qual, “a autoridade a quem for apresentada a solicitação 

																																																								
42 Art. 1º, A, 2) da Convenção de Genebra: “para fins da presente Convenção, o termo “refugiado” se aplicará a 
qualquer pessoa [...] que [...] temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social 
ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, 
não quer valer-se da proteção desse país”. E, no Art. 1º da Lei 9.474/97, “será reconhecido como refugiado todo 
indivíduo que 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”. 
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deverá ouvir o interessado e preparar termo de declaração, que deverá conter as circunstâncias 

relativas à entrada no Brasil e ás razões que o fizeram deixar o país de origem”. 

Contudo, não são todas as delegacias de Polícia Federal que exigem o Termo de 

Declaração para registrar o pedido de refúgio. Em São Paulo, por exemplo, que é o principal 

destino contemporâneo dos refugiados no Brasil, as oitivas não fazem mais parte da rotina dos 

procedimentos. Aliás, desde abril de 2014, devido ao §1º do art. 2º da Resolução Normativa 

nº 18, o Termo de Declarações pode ser suprimido, bastando o Termo de Solicitação para 

efetivar o pedido de refúgio.  

Uma vez entregue o formulário e as fotos e feita a oitiva, o pedido é registrado e 

inicia-se formalmente o processo de refúgio. Desde então, o caso passa a ser contabilizado nas 

estatísticas do sistema de elegibilidade e de proteção. A partir desse momento, o governo 

brasileiro está comprometido em informar ao ACNUR “sobre a existência do processo de 

solicitação de refúgio e facultará a esse organismo a possibilidade de oferecer sugestões que 

facilitem seu andamento”, como define o parágrafo único do artigo 18 da lei 9.474/97. Dessa 

forma, o ACNUR participa desde  o início do processo da gerência dos dados produzidos 

sobre os refugiados. Segundo a Resolução Normativa nº 18, a Coordenação Geral de 

Assuntos para Refugiados (CGARE) deve informar aos representantes da sociedade civil 

colaboradores do CONARE, incluindo a CARJ, e à DPU sobre novos pedidos de refúgio. 

A efetivação do pedido do refúgio implica, por consequência, a abertura de um 

processo para cada caso. Um caso não necessariamente significa uma só pessoa. Um caso 

inclui também os dependentes menores de dezoito anos. O processo que é aberto não se insere 

no ordenamento geral de processos judicias regulares. É um processo específico gerido pelo 

número do protocolo gerado a partir da solicitação de refúgio. Por isso, não tem observância 

estrita às regras de Processo Civil, como direito de contraditório,43 por exemplo. 

Desde o início do ano, o manejo dos processos de refúgio ocorre via o Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI), em que são anexados os documentos concernentes para 

análise do pedido. Normalmente, os processos têm cópia do termo de solicitação, do termo de 

declaração – quando houver –, do relatório da entrevista do CONARE, do parecer da 

sociedade civil, do parecer de elegibilidade do CONARE e demais documentos 

comprobatórios da condição de refugiado. Até o momento de elaboração desta dissertação, 

apenas o membros do CONARE têm acesso ao SEI. Os solicitantes de refúgio não têm acesso 

																																																								
43 Em linguagem jurídica, o princípio do contraditório é resguardado, juntamente com o direito de ampla defesa, 
pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988 e é um dos corolários do devido processo legal. 
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direto ao seu processo. De modo geral, eles procuram a CARJ para lhes informar sobre 

eventual andamento do processo. 

Após a efetivação do pedido, a Polícia Federal emite o protocolo para o requerente e 

para seu grupo familiar que estão no território brasileiro, que passam a se enquadrar 

formalmente na categoria de solicitantes de refúgio. O protocolo é o documento de 

identificação oficial dos solicitantes de refúgio no Brasil e resguarda o direito de estada 

regular e legal até a decisão definitiva do processo, segundo explica o art. 21 da Lei 9.474/97. 

Nele, são mencionados os dependentes menores de quatorze anos. Este documento é impresso 

em folha A4 e não pode ser plastificado: 

 
Figura 1: Exemplar de Protocolo de Solicitante de Refúgio 

 
 

Com a posse do protocolo, os solicitantes de refúgio podem adquirir CPF e carteira de 

trabalho provisória, com respaldo no §1º deste mesmo artigo supramencionado. De acordo 

com a Resolução Normativa nº 18, o protocolo tem validade de um ano, prorrogável por igual 

período sucessivamente enquanto não houver uma decisão definitiva do processo. Mesmo 

assim, é prática da DELEMIG/RJ expedir este documento com validade de 180 dias (seis 

meses).  

Quando os termos de solicitação de refúgio são entregues, o funcionário da recepção 

da CARJ orienta aos solicitantes para levarem o protocolo e a oitiva cujas cópias dos 

documentos são guardadas em pastas separadas por caso. Somente com a cópia do protocolo é 

que a CARJ insere formalmente o solicitante no rol e na dinâmica de atendimentos da 
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instituição. Geralmente, todos os procedimentos realizados na CARJ, na Polícia Federal e no 

CONARE são administrados por intermédio do protocolo dos solicitantes. Perguntas iniciais 

nos atendimentos específicos aos refugiados tendem a ser parecidas com “você trouxe seu 

protocolo?” ou “você tem seu protocolo?”. 

  Em seguida, os solicitantes de refúgio realizam duas entrevistas na CARJ: uma de 

teor social, junto às assistentes sociais para fins de acolhimento e integração, e outra de 

elegibilidade, feita por advogados. Apenas o relatório desta última entrevista compõe os 

processos de refúgio dos casos. Não faz parte da prática regular dos profissionais que atuam 

no setor jurídico, responsável pelos procedimentos de elegibilidade, consultar o teor da 

entrevista social. De todo modo, em alguns casos, há troca de informação entre advogados e 

assistentes sociais com a finalidade de compreender com maior precisão a história e a 

condição dos refugiados.  

Nesta entrevista, os advogados explicam, dentre outras coisas, como é o processo de 

refúgio no Brasil, suas fases, a definição brasileira de refugiado, a possibilidade de recurso, 

pontos sensíveis no sistema de elegibilidade, o papel da Cáritas e informam que os 

solicitantes de refúgio não são obrigados a fazerem as entrevistas da sociedade civil. Isto 

porque somente a entrevista oficial, como é denominada a entrevista realizada por agentes do 

governo brasileiro, que é indispensável para a apreciação do caso pelo CONARE. Há registro 

da prática da entrevista pela sociedade civil no art. 4º, III, da Resolução Normativa nº 18, a 

qual é referida como uma possibilidade do solicitante ser entrevistado por essas entidades. 

O objetivo da entrevista da sociedade civil é conhecer mais a fundo a história do 

solicitante para vislumbrar as potenciais oportunidades de proteção legal. Como a CARJ tem 

representação no CONARE, um conhecimento mais amplo e consistente dos casos permite 

uma melhor atuação nas discussões e nas disputas sobre deferimento e indeferimento dos 

pedidos. As perguntas da entrevista são orientadas para que o solicitante narre basicamente 

sua história de vida antes da fuga, as razões da fuga e o trajeto percorrido na fuga até chegar 

ao Brasil.  

Os advogados da CARJ compreendem e/ou falam outros idiomas, especialmente 

inglês, espanhol e francês, de maneira a abranger o grosso dos casos. Além disso, a instituição 

possui quase que invariavelmente voluntários disponível para tradução desses e de outros 

idiomas, como russo. Para os casos em que os solicitantes só falam dialetos ou preferem se 

expressar em sua língua materna, os solicitantes e a Cáritas geralmente recorrem a 

conterrâneos, que são também, em sua maioria, refugiados ou solicitantes de refúgio. 
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Durante a entrevista, os advogados fazem o registro do relato. Juntamente com o 

termo de solicitação e de declaração, o registro da entrevista serve de base para formar um 

indicativo sobre o caso. A partir de então, a equipe de proteção da CARJ se encarrega da 

pesquisa sobre o país de origem do solicitante em questão. Esta tarefa é feita maiormente por 

voluntários que auxiliam nas pesquisas de relatórios, reportagens, notícias, etc. No decorrer da 

pesquisa, os dados encontrados são comparados com a informação fornecida pelo solicitante. 

Com isso, o setor jurídico elabora uma tese para cada caso e a desenvolve num parecer, que 

será integrado ao processo do solicitante de refúgio com caráter de posicionamento da 

sociedade civil. 

Enquanto isso, o solicitante aguarda ser convocado para a entrevista oficial de 

elegibilidade. Normalmente, a entrevista com a sociedade civil ocorre antes da entrevista com 

o governo. Mas, na verdade, são procedimentos paralelos e um independe do outro. As 

entrevistas do CONARE constituem uma espécie de instrução do processo de refúgio. No art. 

23 da Lei 9.474/97, consta que o CONARE realizará diligências a fim de apurar os fatos para 

uma “justa e rápida decisão, respeitando sempre o princípio da confidencialidade”.  

A apuração dos fatos tem significado construir um processo investigatório sobre a 

consistência da narrativa do solicitante, cujo termo técnico na área de proteção aos refugiados 

administrada pelo ACNUR é análise de credibilidade. Com efeito, os questionamentos feitos 

durante a entrevista de elegibilidade tem como objetivo averiguar a coerência da história 

narrada pelo solicitante, contrastando com pesquisa posterior sobre o contexto do país de 

origem. 

As entrevistas são registradas por meio de um relatório realizado pelo entrevistador do 

governo e posteriormente assinado pelo entrevistado. Esses relatórios são escritos em 

português e é neste idioma que os solicitantes assinam o relatório como que para comprovar a 

concordância do seu conteúdo, ainda que não compreendam o que esteja escrito. Nos últimos 

meses do ano de 2015, o governo começou a gravar o áudio das entrevistas realizadas e a 

anexar seu arquivo no processo digital dos casos.  

Até meados do ano de 2015, o governo marcava as entrevistas dos solicitantes que se 

encontrassem fora de Brasília e as realiza preferencialmente de modo presencial em missões. 

Havia uma listagem das pessoas a serem entrevistadas e as entrevistas eram marcadas, no 

caso do Rio de Janeiro, através do contato da CARJ e eram realizadas no espaço físico da 

CARJ.  
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No segundo semestre deste ano, porém, houve uma reestruturação e uma ampliação do 

CONARE. Foram contratados consultores em parceria com o ACNUR e atualmente há 

entrevistadores fixos do governo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e, claro, 

em Brasília. As entrevistas passaram a ser marcadas sem a participação da CARJ e têm sido 

efetuadas num espaço cedido pela Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro 

(DPGE-RJ) dentro de sua sede. Em alguns casos – emergência, solicitante de refúgio não está 

em alguma destas cidades mencionadas, caso considerado difícil – a entrevista chega a ser 

feita por telefone ou Skype. Antes, o governo utilizava os intérpretes da CARJ, porém 

ultimamente tem procurado criar seu próprio banco de tradutores. Ou, como já me foi 

relatado, os agentes do governo dizem que é responsabilidade do solicitante levar consigo um 

intérprete. 

As entrevistas com o governo podem demorar meses ou até mais de um ano para 

acontecer. Elas não são convocadas seguindo necessariamente uma lógica cronológica da 

ordem dos pedidos. A seleção dos casos para entrevista tem critérios internos não 

compartilhados fora do âmbito do governo. Ou seja, após a notificação para a entrevista 

oficial, os solicitantes geralmente apenas são novamente notificados quando já houver uma 

decisão sobre seu pedido. 

O próximo passo no processo depois da entrevista, é a elaboração do parecer de 

elegibilidade, que é feita pela equipe do CONARE. O modelo atual, utilizado a partir do ano 

de 2015, é composto por sete partes: I) Dados gerais do solicitante; II) Resumo da solicitação, 

em que é exposta em terceira pessoa a história narrada pelo solicitante; III) Avaliação de 

credibilidade, em que consta um exame mais minucioso da consistência interna do relato e da 

coerência com dados encontrados sobre a situação do país de origem do solicitante; IV) 

Avaliação de cláusula de inclusão, em que se considera a possibilidade de adequação do caso 

nos critérios de definição do status de refugiado pelo art. 1º da Lei 9.474/97, marcando um 

“x” em “sim” ou “não”; V) Outras necessidades de proteção internacional, em que é 

ponderado, também por meio de marcação de “x”, se o caso pode ser levado para uma via 

alternativa de proteção, como encaminhamento para o CNIg para fins de aquisição de visto 

humanitário; VI) Aplicação das cláusulas de exclusão, onde se avalia se o caso se enquadra 

em uma das quatro circunstâncias do art. 3º da Lei de Refúgio para excluir o benefício da 

condição de refugiado;44 VII) Recomendação, parte que finalmente indica o posicionamento 

																																																								
44 O art. 3º da Lei 9.474/97 apresenta as chamadas cláusulas de exclusão, determinando que “não se beneficiarão 
da condição de refugiado os indivíduos que: I – já desfrutem de proteção ou assistência por parte de organismos 
ou instituição das Nações Unidas que não o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – 
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do CONARE sobre o caso, se favorável para o reconhecimento da condição de refugiado ou 

para o indeferimento do pedido.  

Os casos somente são levados para decisão do CONARE após ter sido realizada 

entrevista com o governo e, teoricamente, tiver sido elaborado um parecer de elegibilidade. 

Estando pronto o parecer de elegibilidade, o caso está apto para ser incluído na pauta da 

próxima reunião deliberativa do CONARE, conforme o art. 24 da Lei 9.474/97. 

O CONARE é, então, o órgão competente para “analisar o pedido e decidir sobre o 

reconhecimento da condição de refugiado” (art. 1º do Regimento Interno do CONARE). A 

decisão é, a princípio, colegiada. Na prática, a construção do posicionamento oficial 

geralmente não se dá por voto dos membros, mas por discussões, disputas e acordos. A ideia é 

que a decisão seja consensual em nome do CONARE. Nesse sentido, os representantes do 

ACNUR, da DPU e do IMDH têm a oportunidade de participar ativamente da formação do 

entendimento decisório e do corpo deliberativo do CONARE. 

A prática decisória do CONARE passa atualmente por dois momentos, primeiramente, 

do Grupo de Estudos Prévios (GEP) e, depois, da Plenária. Ambos acontecem em Brasília nas 

dependências do Ministério da Justiça. O GEP é uma reunião que antecede à Plenária e tem 

como propósito propiciar um espaço de discussão técnica sobre os casos. Ele foi criado 

informalmente e, por não ter previsão legal, sua existência é dinâmica e frágil. Este âmbito 

decisório é mencionado na Resolução Normativa do CONARE nº 18, de abril de 2014, que 

dispõe os procedimentos aplicáveis ao pedido e tramitação da solicitação refúgio. Seu art. 7º 

estabelece que, após a realização da entrevista e de demais diligências pertinentes ao 

processo, “este será apresentado ao Grupo de Estudos Prévios para discussão e considerações 

preliminares, para posterior decisão do plenário”. Há previsão, neste mesmo dispositivo, para 

que a inclusão dos casos em pauta siga, preferencialmente, a ordem cronológica. Essa 

sequência cronologicamente, entretanto, não é exatamente observada. 

Podem participar do GEP todos os membros do CONARE. Muitas vezes, não são os 

mesmos representantes das entidades que participam do GEP e da Plenária subsequente. Por 

parte da sociedade civil, geralmente participam os advogados, não os diretores da CARJ e da 

CASP. É no espaço de reunião do GEP que ocorrem as principais disputas sobre e pelos 

																																																																																																																																																																													
ACNUR; II – sejam residentes no território nacional e tenham direitos e obrigações relacionados com a condição 
de nacional brasileiro; III – tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, 
crime hediondo, participado de atos terroristas ou tráfico de drogas; IV – sejam considerados culpados de atos 
contrários aos fins e princípios das Nações Unidas”. 



	50	

casos. A composição do espaço físico onde ocorrem as reuniões geralmente seguem uma 

estrutura organizacional parecida com a ilustração abaixo: 
 

 

Gráfico 1: Ilustração da composição do GEP. Fonte: própria. 

	
 

Essas reuniões têm sido realizadas mensalmente, porém não há periodicidade fixa para 

essas reuniões cujos ritmo e formato são orquestrados pela gestão da presidência e da 

coordenação vigentes do CONARE. Para cada reunião, é preparada uma pauta com os casos 

que serão discutidos. Esta listagem é enviada aos membros anteriormente – com antecedência 

variável – e indica a recomendação de elegibilidade da equipe do CONARE. É, em linhas 

gerais, o posicionamento do Ministério da Justiça sobre os pedidos de refúgio. Os casos 

tendem a ser organizados por recomendação negativa de elegibilidade, recomendação positiva 

e, se houver, casos de reunião familiar,45 para arquivamento e/ou encaminhamento ao CNIg.  

Inclui-se na prática decisória do CONARE entender que alguns casos não se adequam 

à definição brasileira de refugiado, mas devem se beneficiar de algum mecanismo nacional de 

																																																								
45 Reunião familiar é uma modalidade de aquisição de proteção sob os auspícios do refúgio. Baseado num 
princípio de unidade familiar como direito do refugiado, a Lei 9.474/97, em seu art. 2º, prevê a possibilidade de 
extensão dos efeitos da condição de refugiado ao cônjuge, ascendente, descendente, e demais membros da 
família que dependam economicamente do refugiado. A reunião familiar é regulamentada pela Resolução 
Normativa nº 04 do CONARE, de 1998. Há um formulário específico para solicitação de reunião familiar e a 
mesma também deve ser deferida em reunião decisória do CONARE.  
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proteção complementar, como se diz no vocabulário do universo institucional brasileiro para 

o refúgio. Isto é, a despeito de não ser contemplado pelo instituto do refúgio, o solicitante em 

questão apresenta alguma peculiaridade de razão humanitária ou vulnerabilidade, de modo a 

não ser considerado prudente que seu caso seja meramente indeferido. O encaminhamento 

para o CNIg é, então, uma maneira de se buscar alguma solução para regularizar a situação 

migratória do solicitante no país. A oportunidade normativa para o encaminhamento se 

remete à Resolução nº 27 do CNIg, de 1998, que prevê a possibilidade de submeter à 

avaliação deste Conselho “as situações especiais e os casos omissos”46 e ao art. 12 da 

Resolução Normativa nº 18 do CONARE, que determina a suspensão da tramitação do caso 

até a análise pelo CNIg.47 

 A recomendação de elegibilidade do GEP pode sofrer alteração, dependendo das 

circunstâncias de disputa e consenso sobre os casos em pauta. Na plenária é que os casos são 

decididos oficialmente. Dela participam, normalmente, representantes de maior escalão das 

entidades. Estão presentes, por exemplo, o presidente do CONARE, que é o secretário 

nacional de justiça, os diretores das organizações da sociedade civil e o alto representante do 

ACNUR no Brasil.  

Conforme o art. 26 da Lei 9.474/97, a decisão pelo deferimento do status de refugiado 

é considerada de caráter declaratório e, portanto, visa atestar o reconhecimento de uma 

condição e não propriamente a concessão de um direito. Não necessariamente todos os casos 

em pauta são decididos de forma definitiva na reunião. Pode haver casos sensíveis que são 

postergados para deliberação em plenária posterior. De modo geral, são casos em que não se 

alcançou consenso entre os membros sobre o reconhecimento de status ou que suscitam a 

necessidade de pesquisa mais aprofundada para formar uma decisão sólida e fundamentada. 

																																																								
46 A redação do art. 1º da Resolução Normativa nº 27 do CNIg, de 25 de novembro de 1998, é a seguinte: “Serão 
submetidas ao Conselho Nacional de Imigração as situações especiais e os casos omissos, a partir de análise 
individual. §1º Serão consideradas como situações especiais aqueles que, embora não esteja expressamente 
definidas nas Resoluções do Conselho Nacional de Imigração, possuam elemento que permitam considerá-las 
satisfatórias par aa obtenção do visto ou permanência. §2º Serão considerados casos omissos as hipóteses não 
previstas em Resoluções do Conselho Nacional de Imigração. 
47 Art. 12 da Resolução Normativa nº 18 do CONARE: “O plenário do CONARE poderá, mediante decisão 
fundamentada, suspender a tramitação do caso e recomendar ao Conselho Nacional de Imigração - CNIg que o 
analise sempre que: I - vislumbrar a possibilidade da permanência do estrangeiro no País por razões 
humanitárias, nos termos da Resolução Reco mendada n. 08, de 19 de dezembro de 2006, do CNIg; ou II - 
vislumbrar a possibilidade da permanência do estrangeiro no País por circunstância relevante e sobre a qual 
incida a Resolução Normativa n. 27, de 25 de novembro de 1998, do CNIg, que trata dos casos especiais e 
omissos. Parágrafo único - O processo de reconhecimento da condição de refugiado ficará suspenso no 
CONARE até que venha aos autos informação do CNIg acerca da recomendação, dando-se em seguida regular 
curso ao processo. 
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O CONARE se encarrega de enviar um ofício ao solicitante informando a decisão, 

bem como de notificar o Departamento de Polícia Federal para as medidas administrativas 

cabíveis (art. 27 da Lei de Refúgio). É prática também do CONARE de comunicar aos 

membros sobre as decisões. Com isso, as organizações da sociedade civil, por terem um 

vínculo mais próximo aos refugiados, acabam sendo um meio importante de comunicação 

sobre as decisões. Na CARJ, frequentemente os solicitantes ligam ou vão pessoalmente para 

saber se houve decisão sobre seu caso. Muitas vezes, o endereço da CARJ é utilizado pelos 

refugiados para comunicações oficiais. Assim, boa parte das notificações individuais sobre as 

decisões chegam à CARJ e a instituição entra em contato com o refugiado para informá-lo e 

orientá-lo acerca dos procedimentos que devem ser tomados. 

Sendo deferido o pedido, “o refugiado será registrado junto ao Departamento de 

Polícia Federal, devendo assinar termo de responsabilidade e solicitar cédula de identidade 

pertinente” (art. 28 da mesma Lei), que se institui na expedição do Registro Nacional de 

Estrangeiros (RNE). Se for indeferido, o solicitante tem direito de apresentar recurso, no 

prazo de 15 dias, a ser protocolado perante qualquer Unidade da Polícia Federal (art. 9º, 

parágrafo único, da Resolução Normativa nº 18). Por previsão do art. 29 da Lei 9.474/97, o 

recurso será apreciado pelo Ministro da Justiça. Por muitos anos, a decisão era 

superficialmente fundamentada na notificação, o que contradizia o disposto neste artigo, além 

dos princípios de devido processo legal. Recentemente, o governo implementou um esforço 

de fundamentar as motivações da decisão. 

Todo o processo acontece em sigilo, correspondendo à peculiaridade da condição de 

ser refugiado, por um lado, bem como a uma prática de controle do Estado, por outro. O 

preenchimento da solicitação, as traduções, entrevistas, pareceres e discussões sobre a decisão 

são lidados com cautela para fins de proteção do solicitante. De acordo com o art. 20 da Lei 

de Refúgio, os procedimentos devem ser realizados por “funcionários qualificados e em 

condições que garantam o sigilo”. Há um cuidado no manejo das informações para evitar 

acidental risco à vida ou segurança do solicitante, dada a situação de ameaça e perseguição 

que caracteriza os refugiados. Não obstante, o sigilo também é construído como prática de 

Estado e acaba levando, por exemplo, à impossibilidade de acompanhamento do processo 

pelo próprio solicitante de refúgio. 

Esquematicamente, o fluxograma abaixo apresenta as fases constitutivas do processo 

da tramitação do pedido de refúgio a partir dos casos com que a CARJ tem relação. Os 
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asteriscos identificam os documentos que normalmente compõem a análise da elegibilidade 

da condição de refugiado no Brasil. 

 

 

 
Gráfico 2: Fluxograma do processo de elegibilidade. Fonte: própria. 
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 Como demonstra a ilustração acima, o processo de elegibilidade é extenso e composto 

por um multiplicidade de momentos narrativos com diferentes agentes do universo brasileiro 

de refúgio. A quantidade de fases e instituições envolvidas produz uma possibilidade de gerar 

incompreensões e de ser extenuante para os solicitantes, sobretudo devido aos dispositivos de 

análise de credibilidade que serão estudados na parte subsequente.   
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SEGUNDA PARTE: ANÁLISE DE CREDIBILIDADE 

 

 
III. “Não hesite em repetir perguntas”: administrando narrativas dos refugiados 

 

Quando se fala em “crise dos refugiados” no mundo, os números são assustadores. 

Falar de milhões de pessoas que tiveram que fugir de suas casas, centenas de milhares em 

condições precárias e insalubres de campos de refugiados, ou em milhares de migrantes e 

refugiados que morreram tentando fugir assusta porque traz a dimensão de toda uma 

coletividade que sofre. Sofre, porém resiste. E a resistência é construída, nestes casos, pelo 

êxodo. Ao mesmo tempo, os números assustam porque se referem ao registro administrativo 

de pessoas, de vidas, de histórias de vida. 

Por mais que os números possam indicar um movimento de massa, há outros 

movimentos que ressaltam o significado individual dessas fugas. Seja por motivações 

humanitárias para sobressaltar a morte de uma criança na praia, o sofrimento de um 

sobrevivente, o reencontro de uma família. Seja por questões da ordem de segurança nacional 

quando os Estados evocam medo de haver terroristas infiltrados no grupo. Seja por uma razão 

de governo que se preocupa em classificar cada história de vida a fim de enquadrá-la numa 

categoria de migrante ou refugiado. 

A constituição do regime ocidental de administração dos refugiados no formato como 

conhecemos hoje se baseou numa definição de refugiado individualizada.48 Os Estados 

ocidentais tornaram a elegibilidade do status de refugiado dependente de aspectos individuais, 

não de pertencimento a circunstâncias de um grupo (BETTS & al., 2008). É uma forma de 

condução das histórias de vida para produção de identidades, de uma identidade sobre ser 

refugiado. A prática de individualização da condição de refúgio é construída por 

dispositivos49 estatais de fixação de identidade e de controle sobre os indivíduos. 

																																																								
48 O ACNUR (s.d., p. 39) identifica algumas maneiras dos Estados tratarem da identificação individual dos 
refugiados: através de procedimentos formais específicos, como é no caso brasileiro; no âmbito de 
procedimentos gerais para admissão de estrangeiros; por meios informalmente; de modo ad hoc para 
determinados fins relacionados a demandas dos refugiados. 
49 Foucault (1979, p. 244) define dispositivo como “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba 
discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 
enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os 
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos”. 
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Dentre as medidas administrativas, Cédula de identidade (RG – Registro Geral), 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), passaporte, etc., nos impõe uma identidade 

ao certificar determinados dados como verdadeiros sobre o indivíduo. O que está registrado 

sob o auspício do Estado é verdadeiro; o que é contrário ao registro é falso. Os documentos 

que certificam a condição de um indivíduo têm efeito de reconhecimento, mas também de 

controle.  

A categoria de indivíduo, aliás, é produto de dispositivos políticos que caracterizam a 

modernidade. Este controle sobre cada indivíduo nos fabrica, nos impõe uma individualidade, 

uma identidade. Na cultura ocidental capitalista, nós somos individualizados, queiramos ou 

não. “Nossa individualidade, a identidade obrigatória de cada um é o efeito do poder e um 

instrumento contra o qual se mais teme: a força e a violência dos grupos”50 (FOUCAULT, 

1974 apud REVEL, 2008, p. 77). Num movimento de reação, a produção do sujeito enquanto 

indivíduo neutraliza as formas de resistência das coletividades.  

Conforme práticas que observei, é justamente por temer a entrada de grandes grupos 

de migrantes que o governo brasileiro tem justificado a necessidade de avaliar 

individualmente cada pedido de refúgio. Com a adoção do novo modelo de parecer,51 em 

2015, e do Termo de Solicitação, em 2016,52 o governo brasileiro deu ênfase à análise de 

credibilidade53, como é denominado tecnicamente. O processo de elegibilidade – conjunto de 

procedimentos para que um solicitante de refúgio seja reconhecido institucionalmente por um 

Estado na categoria jurídica de refugiado – infere que apenas será concedida documentação 

formal para permanência no Brasil pelo instituto do refúgio àquele indivíduo que for 

realmente refugiado. Ser refugiado não é uma categoria de autoidentificação. Não basta os 

indivíduos declararem ter fundadas razões para não quererem ou não poderem voltar para seu 

país de naturalidade. A condição de refúgio é construída pelo próprio Estado e validada por 

ele. Isto quer dizer que o CONARE seleciona individualmente as histórias de vida narradas, 

classificando-as de acordo com indícios de verdade.  

Neste sentido, para ser reconhecido como refugiado num processo de elegibilidade, o 

solicitante deve ter uma narrativa verossímil e condizente com a pesquisa sobre país de 

																																																								
50 Tradução livre do trecho original em francês “notre individualité, l’identité obligatoire de chacun est l’effect 
du pouvoir et un instrument contre ce qu’il craint le plus: la force et la violence des groupes”. 
51 O novo modelo de parecer adotado pelo governo brasileiro foi apresentado na seção sobre descrição formal do 
processo. 
52 O Termo de Solicitação aqui referido é aquele aprovado pela Resolução nº 22 do CONARE, em 2015. O 
mesmo será discutido mais adiante. 
53 A expressão “análise de credibilidade” é a categoria nativa utilizada, mas outros termos equivalem a seu 
significado, como avaliação de credibilidade. 
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origem (COI, na sigla em inglês para Country of Origin Information) realizada pelo órgão 

decisório. De acordo com o ACNUR, o processo de determinação da condição de refugiado 

considera dois âmbitos de análise: um interno, em que se avalia a consistência da narrativa do 

solicitante; e um externo, em que compara a informação fornecida no relato com os dados 

encontrados sobre o contexto do país de origem. 

 Não há regulamentação específica para os procedimentos de reconhecimento de status. 

Ocorre que o ACNUR participa ativamente da administração dos procedimentos de análise de 

credibilidade. No Brasil, além de participar das discussões e das disputas na instância do 

CONARE, fornece assessoria ao governo e realiza treinamento para os agentes 

governamentais, da sociedade civil e do próprio ACNUR que trabalham com o processo de 

elegibilidade. Há também manuais do ACNUR sobre “procedimentos e critérios para 

determinação da condição de refugiado” e “metodologia e técnicas para entrevistar 

solicitantes de refúgio”. Assim, este organismo de atuação internacional informa os Estados, 

criando um intercâmbio de influência sobre os parâmetros de análise utilizados.   

 Uma das principais justificativas para análise de credibilidade apresentada 

formalmente pelo ACNUR é a de que a definição clássica, que se baseia na constatação de 

“fundado temor de perseguição”, realça mais o elemento subjetivo da definição – “temor” – 

em detrimento da situação objetiva do país de origem do solicitante de refúgio. Dessa forma, 

a avaliação das declarações narradas pelo solicitante é mais determinante para o processo de 

elegibilidade do que o exame da conjuntura do local de procedência. Nos casos em que os 

fatos apresentados não são de identificação imediata, o entendimento institucional é que a 

avaliação de credibilidade deve considerar os antecedentes pessoais e familiares do 

solicitante. Isto é, a conduta do solicitante e seu histórico de vida que puderem ser verificados 

ou acreditados influenciarão o mapeamento da confiabilidade das suas narrativas. 

 O posicionamento do ACNUR é que a análise da história do solicitante e da sua 

credibilidade sobre os elementos apresentados no pedido de refúgio é componente central 

para tomada de decisão sobre a condição de refugiado num processo de elegibilidade. O 

sentido da análise se relaciona com uma busca pela verdade sobre o motivos que 

fundamentam o pedido: “avaliar a credibilidade do solicitante é determinar a veracidade de 

sua declaração”, diz o manual de ‘Metodologia e Técnicas para Entrevistar Solicitantes de 

Refúgio’ do ACNUR (2013, p. 53).  

 Diferente do governo e do ACNUR, a sociedade civil desempenha uma função incerta 

em termos da análise de credibilidade. Uma advogada da CARJ afirmou veementemente que 
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“a gente não faz análise de credibilidade”. Em observação direta, notei que os advogados da 

sociedade civil se afirmam de uma forma crítica em relação ao foco do processo de 

elegibilidade ser a análise de credibilidade. Parte do trabalho do conjunto de atividades que 

compõem o setor de proteção legal é explicar aos refugiados as nuances e as armadilhas do 

processo, num esforço de evitar que pedidos sejam indeferidos por inabilidade em lidar com 

as dinâmicas do processo. Assim, ainda que os advogados não se proponham a fazer avaliação 

de credibilidade, eles acabam lidando com este tema todo o tempo, nas entrevistas, nas 

orientações aos refugiados, na elaboração dos pareceres, na participação do GEP e da 

Plenária. 

 O modo de gestão do processo é capilarizado nas relações entre os atores e nos 

procedimentos voltados para os refugiados. Em conversa com um refugiado sobre o processo 

de solicitação de refúgio no Brasil, ele disse para mim: “eles fazem de tudo para pegar as 

pessoas”. Alguns exemplos citados foram as perguntas extremamente detalhadas sobre a 

cidade onde vivia, a comparação entre as narrativas de um solicitante no processo e entre 

solicitantes da mesma nacionalidade, e perguntas para mulheres sobre função do marido no 

partido. Ele falava sobre estratégias que os refugiados vão aprendendo uns com os outros para 

poderem serem melhor sucedidos nas entrevistas, indicando haver uma produção coletiva de 

habilidade. Para ele, a forma como o processo é conduzido é reflexo de uma política 

xenofóbica do governo. 

 Todo o processo de elegibilidade é pensado a partir do pressuposto de análise 

individual dos pedidos de refúgio. Isto porque, do ponto de vista da administração do Estado, 

é preciso diferenciar refugiados das demais categorias de migrantes, privilegiando a 

flexibilidade de controle migratório para aqueles que genuinamente possuem “fundado temor 

de perseguição”. Ocorre que, para este fim de categorização, a prática de reconhecer 

individualmente a condição de refúgio implica, ao menos, dois efeitos totalizantes sobre esses 

sujeitos.  

 Em primeiro lugar, ao exigir um exame individualizado, a administração do processo 

provoca um deslocamento da representação do refugiado em relação à conjuntura 

sociocultural em que vivia. É como se as histórias de vida pudessem – e, em termos de 

elegibilidade, devessem – ser separadas de um contexto de vida, de violência, de luta, de fuga. 

Os efeitos da guerra sobre as pessoas variam em grau. A questão mais fidedigna à 

complexidade dos conflitos não é se ou não uma pessoa é a atingida pela guerra, mas como, 

por quais mecanismos de violência – morte, estupro, bala perdida, mina terrestre, sequestro, 
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negligência de doenças, escassez de alimento –. A não ser que o temor seja entendido como 

fobia numa dimensão psicológica, o medo é construído coletivamente. Dificilmente alguém 

de um país em conflito, como RDC, Nigéria, Colômbia, está isento de um temor de sofrer 

violência, a despeito de ter sido individualmente ameaçado ou não.  

O percurso classificatório é uma forma de poder sobre a verdade que quer relacionar 

os acontecimentos – a informação do país de origem – aos refugiados ao invés de 

compreender os refugiados a partir dos acontecimentos. Esta leitura se remete aos 

fundamentos do instituto do refúgio conforme ele foi criado no contexto europeu de pós-II 

Guerra Mundial e início de Guerra Fria. Em geral, a força administrativa sobre as populações 

neste regime tende a atribuir as conquistas e os erros à responsabilidade individual ao invés de 

serem compreendidos de um ponto de vista social. Os procedimentos de elegibilidade 

implicam uma supervalorização do indivíduo em detrimento das redes nas quais ele está 

inserido.  

A noção individualizada do refúgio se coaduna com uma governamentalidade que 

pensa a migração com foco nos eventuais riscos provocados pela chegada dos migrantes e 

refugiados. A perspectiva é sobre os efeitos da imigração e não da emigração. Os critérios são 

formados a partir das ameaças e das afrontas que o migrante pode causar ao Estado. Em 

decorrência disso, é uma razão que não privilegia as razões para o êxodo, mitigando o direito 

de fuga dos migrantes.  

O direito de fuga dos refugiados, considerado a partir da noção proposta por Sandro 

Mezzadra (2005), é justificado na medida em que a saída é considerada o fator determinante, 

e não a chegada. O autor (MEZZADRA, 2005) propõe o direito de fuga como instrumental 

analítico para destacar a dimensão subjetiva dos processos migratórios e o protagonismo dos 

migrantes. Frente ao direito de fuga, porém, encontram-se os dispositivos estatais orientados 

pela manutenção da soberania.  

São muitos os casos que poderiam ilustrar como essa problemática da credibilidade 

aparece nas discussões sobre deferimento e indeferimento dos pedidos. A cargo de exemplo, 

podemos resgatar o caso de um solicitante paquistanês que estava em pauta com 

recomendação de indeferimento pelo CONARE em 2015. Sendo o solicitante proveniente do 

Paquistão, houve questionamento por parte de alguns agentes do universo brasileiro de 

refúgio acerca do motivo do Termo de Solicitação ter sido preenchido em espanhol, sugerindo 

dúvidas da veracidade da sua narrativa. No mesmo sentido, um agente afirmou que o 

solicitante estava mentindo porque ele não havia informado no formulário que falava 
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espanhol, enquanto outro ponderou que o solicitante explicou na entrevista que morou no 

Equador e por isso entendia um pouco da língua espanhola, ao passo que outros questionaram 

a nacionalidade do solicitante. Toda uma discussão se desenvolveu sobre a possibilidade de 

confiar ou não no solicitante. A coordenação do CONARE afirmou que os critérios do Comitê 

não são por nacionalidade, mas pelos indivíduos. 

 No universo brasileiro de elegibilidade, a administração das narrativas é do ponto de 

vista do migrante que fala sobre sua motivação para fuga, não da situação do local de origem 

ou de uma coletividade. Nesse caso, como na grande maioria das discussões que acompanhei 

sobre a elegibilidade, a avaliação negativa sobre a credibilidade do fato narrado pelo 

solicitante aparece como motivo para indeferimento dos pedidos. Assim, a produção das 

histórias de vida ao longo do processo passa por mecanismos de descolamento do indivíduo 

em relação à sociedade.  

 Em casos de países com notória crise humanitária, violência generalizada, ou em 

situação de grave violações de direitos humanos, as disputas54 acerca da determinação de 

status de refugiado dificilmente passam por dúvidas sobre a existência ou não de tal violência. 

Nos pareceres de elegibilidade e nas discussões sobre os casos no CONARE, a prática não é 

de questionar, por exemplo, a violência perpetrada pelos paramilitares na Colômbia, as 

atrocidades cometidas pelo Boko Haram 55  na Nigéria, a brutalidade do conflito no 

Afeganistão ou o abuso sexual generalizado contra as mulheres na República Democrática do 

Congo. Paralelamente ao esforço de confirmar a nacionalidade alegada pelo solicitante, as 

disputas são sobre se uma pessoa é “realmente” afetada pelo entorno em questão ou não. É 

gerido um entendimento de que a situação de um país é distinguível da vulnerabilidade de 

uma pessoa neste país. 

Valorizar histórias de vida não é sinônimo de torná-las uma questão individualizada. 

Este regime político e administrativo que faz a elegibilidade depender de uma análise 

individualizada ofusca as circunstâncias e responsabiliza, inclusive moralmente, o indivíduo. 

As histórias de vida são construídas invariavelmente em redes de relações econômicas, 

sociais, culturais, políticas. Contudo, é justamente a individualização totalizante que torna 

possível a administração das populações e o controle dos corpos. As representações suscitadas 

por este regime de análise de credibilidade apresentam uma dimensão biopolítica sobre a 

																																																								
54 Algumas dessas disputas serão exploradas no capítulo subsequente.  
55 De acordo com a Anistia Internacional (2016), o grupo armado Boko Haram, em conflito com o exército 
nigeriano, causou a morte de milhares de civis e o deslocamentos de mais de dois milhões de pessoas até o fim 
do ano de 2015. 
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administração das narrativas e, por conseguinte, das histórias de vida e da própria vida. Nesse 

sentido, a individualização dos processos de refúgio, ou seja, a produção do indivíduo 

refugiado, corresponde a uma gestão massificada desta população. E, como tal, é um 

dispositivo de poder que se exerce sobre os corpos, as multiplicidades, os movimentos, os 

desejos e as forças (FOUCAULT, 1976 apud REVEL, 2008, p. 77). O modus operandi do 

Estado imputa uma moralidade aos indivíduos para orientar como seus corpos vão agir. 

Além disso, o regime de análise de credibilidade pressupõe uma noção de refugiado 

como um todo homogêneo. O ponto de vista de indivíduo implica um modo de lidar com 

histórias de vida como se os sujeitos fossem indivisíveis, indivisos, permanentemente 

coerentes e fixos. Devido ao quesito de coerência e consistência, o processo de elegibilidade, 

tal como ele é, produz uma negação da multiplicidade de experiências, relações, medos e 

desejos que podem se acumular numa pessoa. 

A aposta na análise de credibilidade se apoia na possibilidade de detectar verdades e 

falsidades na reconstrução narrativa do solicitante, o que provoca também um exame sobre o 

aspecto moral a seu respeito. A menos que a inverdade seja uma estratégia de resistência 

anteriormente aceita por lei, como a não criminalização do uso de documentos falsos para 

entrada no país na condição de solicitante de refúgio, a mentira é tida como uma expressão 

negativa da moralidade do refugiado. Uma vez que as narrativas sobre os refugiados são 

moralizadas e os colocam na condição de vítimas, os solicitantes de refúgio devem se 

apresentar fora das zonas de dúvida e confusão para serem aceitos. Para se adequarem a este 

regime, os refugiados “têm que se desfazer dessas ambiguidades, contradições, dúvidas e 

esquecimentos que costumam caracterizar as experiências vitais das pessoas” (VIANNA & 

FACUNDO, 2015).  

Conforme os critérios anteriormente apresentados, em normativas e na prática, para 

definição da condição de refúgio, a administração de indivíduos traz hierarquizações políticas 

e morais entre os refugiados e os eventuais outros grupos de migrantes. Segundo o regime de 

elegibilidade estabelecido e na forma como é instruído, o indivíduo refugiado é aquele que 

não é migrante econômico, não precisa mentir, pois a verdade da sua narrativa torna-se 

evidente depois de meticulosos testes de credibilidade. O indivíduo refugiado é apenas 

refugiado, cem por cento refugiado.  

Portanto, a análise de credibilidade é feita sobre os solicitantes de refúgio, buscando 

estabelecer critérios de verdade sobre as narrativas individuais apresentadas. A gestão desta 

análise se ampara em representações de noções como verossimilhança, confiança, coerência, 
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consistência, razoabilidade, veracidade, aceitabilidade, genuinidade, evidência, sinceridade. 

Os agentes de Estado que lidam com os pedidos de refúgio, em especial aqueles que 

entrevistam, redigem os pareceres e os que participam das disputas no âmbito decisório do 

CONARE, trabalham numa disputa que visa selecionar os refugiados legítimos através dos 

processos de elegibilidade. Dessa maneira, as práticas divisoras que diferenciam quem é de 

quem não é refugiado constituem a condição do refúgio por meio de uma identidade imputada 

ao indivíduo como se fosse própria.   

 

 

 

 

III.2 Diretrizes de análise 

 

O papel do ACNUR na gestão do modelo de análise de credibilidade diz respeito a sua 

posição central no universo geral do refúgio, que lhe dá uma posição de poder decorrente de 

seu lugar de expertise sobre o tema. Como consequência, o seu modo de ação baseado em 

critérios de conhecimento de causa gera autoridade aos seus discursos e legitima sua produção 

de saberes sobre a administração de refugiados. Nesse sentido, o ACNUR elenca algumas 

regras básicas para os agentes incumbidos na tarefa de identificar a veracidade ou não das 

alegações do refugiado: 

 
Estratégia básica - Faça a avaliação da credibilidade somente depois de ter obtido 
toda a informação (por exemplo, depois de esclarecer a história). Tente definir os 
aspectos fundamentais para avaliar a credibilidade da solicitação. Defina e ajuste o 
grau de precisão e detalhe que pode ser exigido do solicitante. Utilize perguntas 
claras e diretas. Não faça juízos de valor precipitados e não hesite em repetir 
perguntas ou aprofundar fatos relevantes para a solicitação. Lembre-se de conectar 
uma pergunta à outra (ACNUR, 2013, p. 54) [grifo nosso] . 

 

 Observando o tom das orientações, sobressaem alguns elementos determinantes da 

prática de determinação de status. Sugestões de como ajustar o “grau de precisão” são de uma 

esfera mais abstrata. Por isso, encontrar a precisão de um relato é, muitas vezes, um caminho 

de busca sem limite por eventual evidência da genuinidade do refugiado. O que “pode ser 

exigido do solicitante”? Eis é um quesito contingente que explora a capacidade de coerência 

de um indivíduo. Não há delimitação clara sobre o alcance da exigência de minúcia de 
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informação que pode ser cobrada. É um horizonte a ser definido na prática de inquirição e de 

decisão.  

Assim, a avaliação de elegibilidade de um solicitante se exerce através de táticas que 

exploram o limite do que pode ser exigido do sujeito qualitativa e quantitativamente. Em 

conversa informal, alguns refugiados comentaram que suas entrevistas de elegibilidade foram 

longas e outros contaram que perguntas foram direcionadas a todos os membros da família 

presentes, inclusive às crianças. Esta técnica indica como os detalhes do modo de operação do 

processo de elegibilidade são dispositivos de poder, decorrentes de uma lógica de 

elegibilidade, em relação ao sujeito que depende do reconhecimento estatal de sua condição 

de refugiado.  

 Outro exemplo do exercício desses dispositivos diz respeito à estratégia de fazer a 

mesma pergunta repetidas vezes é adotada no sistema brasileiro ao longo do processo. De 

modo geral, os solicitantes de refúgio que efetivam pedido no Rio de Janeiro, enfrentam as 

perguntas centrais – referentes ao motivo de saída do país de origem, por exemplo – ao menos 

quatro vezes: no Termo de Solicitação, no Termo de Declaração, na entrevista com a 

sociedade civil, e na entrevista de elegibilidade oficial. Nesta última, há casos em que o 

entrevistador repete a mesma pergunta, de forma idêntica ou com outras palavras. 

Independentemente da honestidade da fala do solicitante, o encargo de responder o mesmo 

questionamento por diversas vezes tende a aumentar as chances de contradição. Ou seja, além 

da contradição poder ser uma expressão do solicitante em si, ela também é uma produção que 

se opera na relação do solicitante com o processo devido à lógica governamental de busca por 

precisão, como podemos ver na repetição de perguntas. As informações obtidas são fatos 

produzidos numa relação, não são evidências encontradas por uma das partes. Ambos os 

solicitantes e os atores governamentais e não governamentais participantes do processo são 

sujeitos ativos numa relação construtiva da condição de refugiado. 

 Outra regra indicada pelo ACNUR para as pessoas incumbidas da avaliação de 

credibilidade é: 

	
Você também deve considerar a fluidez do testemunho (ou seja, a incidência de 
hesitação) assim como a sua clareza e rigor. Se forem apresentadas duas 
declarações, escrita e oral, deve haver uma coerência global entre as duas. Isto 
significa não apenas que a sequência de eventos e as declarações de suporte devem 
ser lógicas e consistentes, mas também que deve haver algum tipo de ligação entre 
lugares, horários, eventos e outros fatores que formam a base da solicitação 
(ACNUR, 2013 p. 55) [grifo nosso]. 
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 A ponderação da “fluidez do testemunho” é um fator de impacto na formação da 

confiabilidade da fala de um refugiado. Aspectos de expressão corporal e postura influenciam 

na construção subjetiva do perfil do solicitante, muito embora possam parecer irrisórios no 

contexto de uma fuga. Aliás, a hesitação tem uma conotação cultural. O que é considerado 

uma hesitação para a cultura ocidental não necessariamente o é para outras variações 

culturais. Certo é que, na cultura ocidental, quando uma pessoa mente, ela tende a hesitar ou 

não transmitir tanta certeza no que fala. De todo modo, uma mentira pode ser contada de uma 

maneira muito convincente e hesitar não é sinônimo de inverdade. Portanto, este método 

implica o risco de produzir um julgamento negativo sobre a hesitação, que pode ter 

motivações variadas, como nervosismo, ansiedade, característica elocutiva. Muitos refugiados 

vêm de comunidades em que não estão acostumados a lidar com entrevistas ou a falar com 

agentes do governo.  

Estas orientações tendem a fazer com que os comportamentos fora do padrão do que a 

razão governamental considera crível sejam interpretados com uma carga de negatividade. A 

análise de credibilidade não deixa de ser uma lente com a qual entrevistadores e tomadores de 

decisão enxergam expressões e narrativas. Por isso, uma eventual falta de sensibilidade à 

diferença cultural pode resultar efeitos de interpretação em desfavor do solicitante.  

A “sequência de eventos” também sobressai nesta recomendação do ACNUR. Na 

prática decisória do CONARE em 2015, já com a adoção do modelo de parecer que tem 

análise de credibilidade registrada na fundamentação, a cronologia dos fatos foi fator 

recorrente para formar a aceitabilidade dos casos. A carência de clareza na ordem dos eventos 

é prejudicial ao solicitante.56 Em alguns casos que acompanhei no GEP, a reconstituição dos 

fatos realizada pela sociedade civil e pelo governo não são compatíveis, gerando disputa na 

instância deliberativa do CONARE.  

 Ainda sobre a razoabilidade do que se pode exigir do solicitante, chama atenção a 

importância atribuída pelo ACNUR (no trecho supramencionado) a elementos como horário 

para formar a apreciação do pedido de refúgio. O trajeto de uma fuga pode demorar meses e 

geralmente é atravessado por riscos e tensões. Estabelecer horários e colocá-los em relação a 

eventos pode não ser uma tarefa fácil. Além disso, nem todas as culturas se orientam por 

horários fixados como na sociedade ocidental. Pode haver ruídos de comunicação entre o que 

o governo quer verificar e entre a forma de estar no mundo do solicitante. 

																																																								
56 A problemática sobre cronologia dos fatos no processo de elegibilidade é melhor explorada na seção sobre 
memória e gestão da dor apresentada no capítulo x. 
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São dispositivos minuciosos como estes que constroem a razão governamental acerca 

do processo de elegibilidade. As relações de poder produzidas a cada pergunta, a cada 

interpretação, informam o perfil da administração da noção de refugiado numa perspectiva de 

desconfiança e de probabilidades. Os refugiados, geridos na categoria de solicitantes de 

refúgio devido ao processo de elegibilidade, se movem na condição de corpos não confiáveis, 

tendo em si a ambiguidade de serem ao mesmo tempo colocados na categoria de vítimas e 

considerados como potencialmente perigosos (VIANNA & FACUNDO, 2015). 

 A construção da condição de refugiado é construída em todo o percurso do processo 

de elegibilidade, passando pelas fases de preenchimento do Termo de Solicitação, entrevistas, 

discussão técnica e a decisão colegiada em si. Mesmo a entrevista, que a princípio serviria de 

subsídio para posterior análise, produz um julgamento sobre a narrativa do solicitante. O 

próprio ACNUR (2013, p. 50) recomenda que as tarefas pertinentes à entrevista devem incluir 

avaliação de credibilidade.  

Nas suas orientações sobre metodologia para entrevistar solicitantes de refúgio 

constam algumas técnicas de interesse para o tema de análise de credibilidade:  

 
As tarefas para garantir a validade das declarações incluem:  

• Manter um bom relacionamento com o solicitante; 
• Detectar fatores inibitórios que tornam o solicitante relutante ou incapaz de 

fornecer informações válidas. 
As tarefas para garantir a confiabilidade incluem: 

• Identificar e resolver contradições, discrepâncias ou omissões na história do 
solicitante; 

• Identificar e resolver contradições percebidas entre as informações pessoais 
fornecidas pelo solicitante e a informação geral que está disponível sobre a situação 
de seu país de origem (ACNUR, 2013, p. 50). 

 

 Estas tarefas são apontamentos norteadores para a prática dos entrevistadores nos 

processos de elegibilidade. Elas entram no rol de técnicas utilizadas pelo aparelho estatal para 

manejar fatos e evidências produzidas no processo que fundamentam o reconhecimento ou o 

não reconhecimento de uma pessoa como refugiada. Nestes aspectos de administração, o 

governo instrumentaliza critérios de pertencimento, criando mecanismos de controle de 

populações, seus movimentos e seus pleitos (BUTLER & SPIVAK, 2010). Com base nas 

técnicas desenvolvidas para analisar a veracidade das narrativas dos solicitantes, vemos que a 

governamentalidade opera nos pormenores da vida e dos direitos.  

Devido ao aumento abrupto e exponencial das solicitações e à diversidade de 

nacionalidade (mais de 80), o governo brasileiro identificou uma inabilidade em lidar com a 

administração de tal demanda. Por isso, juntamente com o ACNUR, investiu num conjunto de 
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ações com vistas a consolidar uma  Iniciativa de Fortalecimento do Procedimento de 

Determinação da Condição de Refugiado no Brasil (IFPDCR). Nesse contexto, esses dois 

atores contrataram, em 2014, uma consultoria para fazer avaliação da qualidade e da 

eficiência dos procedimentos nacionais de “Determinação da Condição de Refugiado”.57  

O consultor havia atuado no sistema canadense de avaliação dos pedidos de refúgio – 

o Immigration and Refugee Board58 – em que os procedimentos ocorrem judicialmente. A 

principal motivação apresentada para os agentes de Estado e atores da sociedade civil sobre 

sua consultoria era devido sua experiência em lidar com aumento inesperado de refugiados e 

um passivo significativo de casos para serem julgados. Além disso, ele integrou a Associação 

para Juízes de Direito de Refúgio (IARLJ, na sigla em inglês para Association of Refugee Law 

Judges). Esta organização, que tem proximidade com o ACNUR, trabalha para promoção de 

parâmetros legais para determinação de status de refugiado ao redor do mundo.  

Como mencionado, a participação do ACNUR nestes mecanismos para padronização 

dos processos torna-o um organismo fundamental para gestão do regime de elegibilidade. É 

por meio de diretrizes, manuais, consultorias do ACNUR que muitas práticas são levadas para 

os sistemas nacionais de refúgio. Como dito anteriormente, em muitos país em que há 

chegada massiva de refugiados, não há análise individual dos pedidos nos moldes do processo 

de elegibilidade. De acordo com o consultor, “o Brasil não precisa fazer reconhecimento 

prima facie com a quantidade de solicitantes que tem”. Não precisar é diferente de não poder. 

De todo modo, o fato do Brasil não receber tantos refugiados se comparado às proporções 

mundiais poderia levar à interpretação de que é possível no caso nacional fazer uma análise 

mais flexível dos pedidos, porém o argumento foi utilizado para reforçar a importância de 

aprimorar a avaliação de credibilidade individual das solicitações. 

Em dezembro de 2014, o ACNUR forneceu uma oficina sobre “procedimentos para 

determinação da condição de refugiado”59 aos agentes do Ministério da Justiça, da sociedade 

civil e do próprio ACNUR que trabalham com o tema. Além desses, não participaram do 

treinamento os demais membros do CONARE, muito embora eles todos participem do 

momento decisório sobre cada pedido de refúgio. No percurso decisório dos pedidos de 

																																																								
57 Esta prática de contratação de consultoria para avaliar a qualidade e a eficiência dos processos de elegibilidade 
através do regime de Quality Initiative (QI) que tem como produto um conjunto de recomendações é comum em 
outros países em que o ACNUR atua.  
58 Os dados do Immigration and Refugee Board of Canada tem sido uma das fontes utilizadas nos pareceres do 
CONARE para fundamentar as informações dos países de origens. 
59 A oficina é organizada conjuntamente com a coordenação geral do CONARE, mas norteada pelas diretrizes do 
ACNUR e pelo que o ACNUR considerada “boas práticas” de parâmetros internacionais para determinação da 
condição de refugiado. 
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refúgio, há uma diferenciação na prática entre um primeiro momento, em que ocorrem os 

procedimentos e as discussões tidos como técnicos, e em um segundo momento, em que 

ocorre, na Plenária, a decisão efetivamente. Funcionários e representantes dessas três 

instituições (MJ, sociedade civil e ACNUR) são os que marcam o terreno das disputas sobre o 

processo e direito de refúgio na fase anterior à Plenária e são eles que geralmente participam 

das atividades de capacitação.  

Nesse sentido, o GEP seria uma fase intermédia, uma vez que dele participam essas 

três entidades e, nas reuniões que acompanhei e das que tive conhecimento, participam 

representantes da PF, da DPU e do MRE. A PF apresenta uma peculiaridade porque é o 

principal órgão estatal de burocracia para os refugiados, mas não estava presente na oficina 

sobre os procedimentos de determinação de status. É possível justificar essa ausência em 

decorrência da não obrigatoriedade legal da oitiva pela PF, embora no Rio de Janeiro seja 

realizada como pré-requisito. Além disso, sua atuação no sistema de refúgio esbarra em 

algumas desarticulações entre as unidades e entre a representação no CONARE e os agentes 

que operam os procedimentos. De todo modo, como diz o consultor do ACNUR, “a Polícia 

Federal é ponto chave para acessibilidade ao processo de solicitação de refúgio”. A despeito 

disso, a PF não é muito ativa nas disputas das denominadas “questões técnicas”, que são a 

grosso modo as discussões sobre formação de critérios para determinação de status e sobre 

devido processo legal.  

Ainda que as decisões na Plenária sobre os casos e sobre políticas para refugiados 

geralmente não ocorram por voto, a forma de participação de cada membro influencia 

determinantemente no processo. A indução de posicionamento a partir de algumas falas e 

mesmo as omissões nas discussões afetam o perfil decisório do colegiado. Portanto, a 

responsabilidade pela decisão é compartilhada por todos os membros. A Plenária é a instância 

decisória formal, mas as discussões que a antecedem não são de caráter meramente técnico. A 

definição dos termos e a delimitação das problemáticas ocorrem quase que invariavelmente na 

primeira fase. Até mesmo o documento encaminhado para aprovação da Plenária é discutido 

entre alguns membros em momento anterior. As decisões, logo, também são construídas em 

lugares e momentos diversos. 

Não apenas as decisões em si são construídas em processo e nas relações, bem como o 

é o direcionamento das decisões. As práticas do governo têm dado enfoque à análise de 

credibilidade cuja motivação anunciada foi tornar o processo mais ágil e mais justo. Neste 

cenário, nuances se apresentam. O modelo de parecer consolidado, que será explorado mais 
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adiante, cumpre com mais rigor alguns princípios de devido processo legal, sobretudo por 

apresentar a fundamentação da decisão, prática que não era exercida até então. Todavia, a 

mudança no formato do parecer não garantiu ao solicitante direito de saber a fundamentação 

da análise. No Rio de Janeiro, os  solicitantes que tiveram seu pedido indeferido, até o 

momento desta pesquisa, tem sido notificados sobre a decisão sem a devida fundamentação. 

Eles têm acesso às razões do indeferimento tão somente por intermédio da CARJ, que 

acompanha a tramitação dos pedidos por ser membro do CONARE.  

Assim, as práticas em torno do processo de elegibilidade são exercidas com lapsos de 

transparência quanto à relação com o próprio refugiado. Esse tema de devido processo estava 

presente na oficina sobre procedimentos para determinação de status. De todo modo, a 

consultoria contratada enfatizou o enrijecimento do regime de análise de credibilidade cujo 

um dos seus principais dispositivos se remete à questão da prova nos processos de 

elegibilidade.  
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IV. “Todos os meios disponíveis”: a questão da prova nos pedidos de refúgio 

 

Segundo a Lei 9.474/97, os solicitantes de refúgio não são obrigados a apresentarem 

provas. Por conseguinte, o ACNUR (2013, p. 53) afirma que o solicitante e o entrevistador 

compartem o dever de identificação e verificação referentes aos elementos de prova dos fatos 

relevantes. Como há flexibilidade neste quesito, o ônus que seria concernente à prova é 

atribuído à satisfação de coerência e plausibilidade da narrativa apresentada na solicitação e 

na entrevista.  

 Para o ACNUR (2013, p. 54), “a prova que o solicitante deve fornecer deve 

demonstrar a verossimilhança ou probabilidade razoável de perseguição”. Logo, é um regime 

que se constrói sem critério de certeza e vai em direção da vertente da história mais provável 

para cada caso, colocando a gosto o limite do plausível.  Fica o cargo do entrevistador e do 

CONARE avaliar a validade dos indícios e dos elementos de prova, assim como a 

credibilidade das declarações. 

A despeito do fornecimento de prova não ser obrigatório, ele é desejável. Assim, a não 

apresentação de provas sobre as causas do fundado temor de perseguição é muitas vezes 

revertida contra o solicitante. A ausência de evidências acerca das razões do refúgio acirra as 

perguntas de credibilidade e as representações com desconfiança produzidas em relação às 

alegações. Enquanto a certeza não aparece, a dúvida embasa a produção de eventual prova da 

razoabilidade do pedido ou da não legitimidade da sua solicitação, como ocorreu no 

indeferimento do pedido de um solicitante do Togo. 

 Numa análise de coerência para admissibilidade de uma narrativa como verdadeira, a 

informação prestada pelo solicitante foi comparada detalhadamente em relação a cada 

momento narrativo. Neste caso, é importante notar que nenhum dado apresentado é 

necessariamente excludente do outro. O que houve foram algumas omissões, que foram 

representadas como falta de credibilidade. Como aponta Melanie Griffiths (2012), variações 

narrativas, como as omissões nesse caso, constantemente são associadas à mentira nos 

processos de refúgio. O aspecto moral da detecção de mentira, porém, não aparece como uma 

suspeita subjetiva. A avaliação da sequência dos trechos narrativos se inicia com o respaldo 

técnico dos indicadores do ACNUR.  

 Em conversa com uma recém integrante do CONARE, ela comentou que a 

predisposição dos entrevistadores para os refugiados é afetada pela emotividade. Ela contou, 

por exemplo, que uma entrevistadora do CONARE tem indisposição em entrevistar 
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solicitantes da Nigéria. Em sua visão, os nigerianos são grossos e impacientes. As entrevistas 

dessa oficial de elegibilidade com eles costumava ser mais curta, também motivada pelo 

entendimento geral de que poucos deles eram realmente refugiados. 

 Angela Facundo Navia (2014) considera que o reconhecimento legal de um sujeito 

como refugiado depende que a emotividade empática provocada no agente de Estado possa 

ser colocada como uma emotividade experta, num sentido profissional. Da mesma maneira, é 

possível afirmar que os critérios de não reconhecimento de um sujeito como refugiado se 

remetem a uma emotividade moralmente negativa que se apresenta na forma de elementos 

técnicos. 

Contudo, a situação social do momento do preenchimento do formulário, da oitiva e 

da entrevista variam e a condição em que se encontrava o refugiado influencia sua 

comunicabilidade. A atuação do CONARE poderia ter sido no sentido de unir as informações 

prestadas para construir uma história global consistente. Fala-se em reponsabilidade 

compartilhada na produção de prova, mas o ônus de coerência recai inteiramente no sujeito. 

Isto é, a produção de prova em prejuízo ao pedido não é produzida solidariamente, uma vez 

que o refugiado não teve direito de esclarecer. Toda a avaliação foi feita a partir da 

representação do demandante como um indivíduo coerente e capaz de reproduzir mecânica e 

exatamente a mesma versão. 

 Em casos como esse de não haver prova documental sobre os fatos que motivaram a 

fuga, o ACNUR sugere métodos para produção de prova no decurso do processo. Para o 

entrevistador ter condições de avaliar de modo satisfatório um refugiado, a solicitação deve 

estar bem documentada, diz o ACNUR (2013, p. 55-56). Por exemplo, o entrevistador pode 

pedir ao solicitante que desenhe uma imagem da cela em que ficou preso ou pedir a uma 

criança que tenha dificuldade em conduzir um testemunho verbal claro para desenhar as 

circunstâncias do pedido. Uma orientação que se destine ao trato com crianças chama atenção 

porque se a criança estiver desacompanhada, é questionável a razoabilidade de aplicar-lhe o 

processo de elegibilidade, uma vez que o Estado aumentaria significativamente sua 

vulnerabilidade se o pedido for indeferido. Porém, se a criança estiver acompanhada, seus 

responsáveis que devem responder aos trâmites de elegibilidade. O esforço de produzir 

informação a partir da criança convém para fins de análise de credibilidade, pois possibilita 

comparação com a narrativa apresentada pelos responsáveis, como foi feito no Rio de Janeiro. 

 Além da ferramenta do desenho, o ACNUR (2013) também sugere o uso de mapas 

como forma de, a princípio, facilitar a comunicação com o solicitante, uma vez que seria 
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possível apontar eventuais vilas ou cidades por onde passou. De fato, esta pode ser uma 

alternativa de expressão do refugiado, mas também tem o potencial de ser mais uma 

armadilha de representações que colocam em risco a confiabilidade do solicitante. Tive a 

oportunidade de acompanhar um caso de solicitação que é representativo desta problemática. 

 Nina60 é uma jovem congolesa que chegou sozinha ao Brasil. Na CARJ, participei 

tanto de sua entrevista social quanto da de elegibilidade. Apesar da pouca idade, sua história 

de vida passa por experiência de migração em alguns países. Ao explicar o trajeto da sua fuga, 

mencionou muitos lugares, meios de transporte, distâncias, dificultando a compreensão da 

história como um todo. Quando perguntada sobre como fez para ir de um lugar a outro, ela 

afirmou que foi de ônibus. Contudo, o percurso terrestre entre as cidades por ela citadas 

demandaria um intervalo de tempo muito maior do que ela havia dito. Em um momento de 

sua fala, parecia que ela havia confundido a República Democrática do Congo (RDC) com a 

República do Congo Brazaville (Congo-Brazzaville). Demonstrando paciência, convicção e 

vontade em nos explicar, ela dizia “Não! Olha, Congo e Congo-Brazzaville são a mesma 

coisa. Você pode ir e voltar sem problema nenhum”.  

Além dessa afirmação, ela aparentou não ter familiaridade com a diferença entre o 

significado de estado e de cidade tampouco com a definição de capital. Em um esforço de 

compreender o que ela dizia, lhe foi mostrado um mapa da República Democrática do Congo 

para que ela explicasse melhor. Ela olhou, franziu a testa, se aproximou do mapa e, 

finalmente, disse que “aquilo” era muito confuso. Ao longo do relato, ela demonstrou se 

relacionar com o espaço de uma forma não regular. Sua percepção de localização geográfica 

não encontra correspondente imediato com a capacidade de leitura esperada pelo arcabouço 

técnico de entrevistas de elegibilidade, o que pode implicar numa consequência desfavorável 

para a solicitante. 

Este caso não é, necessariamente, representativo do quadro geral dos solicitantes de 

refúgio. Talvez ele seja alusivo aos possíveis problemas que os procedimentos podem 

desenvolver em prejuízo da fala dos refugiados, da peculiaridade das suas vidas, da 

complexidade das fugas, dos mecanismos de resistência e das formas de luta.  

 De todo modo, os métodos mencionados estão em conformidade com a política do 

ACNUR (s. .d, p. 41) de prever a possibilidade do examinador utilizar-se de “todos os meios 

disponíveis para produção dos elementos de prova necessários à instrução do pedido”. Como 

																																																								
60 Nome fictício utilizado para preservar a identidade do refugiado. Doravante, todos os nomes mencionados no 
textos não são reais, com exceção daqueles referentes às falas públicas de Charly Kongo, refugiado congolês.  
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o fornecimento de prova documental é exceção à regra nos pedidos de refúgio, há uma busca 

extenuante sobre a disponibilidade dos meios, que podem ser o próprio corpo do solicitante. 

Ao justificar a importância da realização da entrevista pessoal, o consultor sugeriu na oficina 

mencionada que os avaliadores tentem identificar visualmente vulnerabilidades nos 

solicitantes, como cicatrizes e expressões corporais. O corpo traz impresso, portanto, uma 

evidência. As cicatrizes marcam o pertencimento a uma comunidade moral das pessoas que 

sofrem violência, têm medo e se adequam à condição de refugiado. Assim, o próprio corpo do 

solicitante torna-se uma prova da genuinidade da sua condição e da razoabilidade do direito 

de ter fugido.  

 Contudo, o corpo pode ser ao mesmo tempo uma oportunidade de prova para o 

solicitante e uma armadilha utilizada pelo Estado. No processo de elegibilidade da República 

Checa, por exemplo, a autoridade migratória recorre à sexologia para julgar casos cuja 

motivação apresentada guarde relação com orientação sexual. Um dos procedimentos 

utilizados foi a falometria, que é a medição do volume do pulso peniano, para verificar a 

atração sexual do solicitante.61  Mesmo que não tenha ocorrido no Brasil, esta prática 

demonstra como a busca por evidências e por elementos de prova pode ser abusiva. 

 Na avaliação da credibilidade do indivíduo, a verdade não é produzida somente pelo 

ato de confissão. Ela é validada pelo interlocutor, que condena ou isenta a narrativa. Os 

dispositivos de poder em relação ao solicitante de refúgio não são somente exigir a verdade, 

mas constituí-la. É um poder sobre a subjetividade, o corpo e a própria vida. Desse modo, o 

poder sobre a vida que vigora nas relações, se baseando em disciplinas do corpo e em 

regulações individualizantes das populações (FOUCAULT, 2014). Essa lógica biopolítica de 

administração das populações e, logo, dos migrantes permeia os processos de construção da 

condição de refugiado e incide sobre produção da verdade acerca das narrativas como 

elemento constitutivo que valida ou aniquila o direito de fuga. Em outras palavras, a 

governamentalidade recorre a técnicas de poder para “filtrar” o direito de fuga. 

 Outra recomendação do consultor para os oficiais de elegibilidade se prepararem para 

entrevista foi de ler atentamente os casos, observando os dados dos documentos, de modo 

geral, e do passaporte. Além de verificar nacionalidade, data de nascimento, filiação, etc., foi 

																																																								
61  O ACNUR publicou comentários sobre esta prática adotada pela República Checa para análise de 
credibilidade nos processos de determinação de status. UNHCR. UNHCR’s Comments on the Practice of 
Phallometry in the Czech Republic to Determine the Credibility of Asylum Claims based on Persecution due to 
Sexual Orientation, 2011. 
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destacada a importância dos oficiais se atentarem para a data de emissão do passaporte e do 

visto.  

Meses depois, a questão da data de emissão do visto foi levantada sobre um caso de 

uma solicitante do Oriente Médio.62 Embora os fatos que motivaram sua fuga não tenham 

sido questionados em relação ao contexto do país em que vivia, a data de emissão do seu visto 

foi suscitada como elemento de desconfiança. A solicitante contou no formulário e nas 

entrevistas que a situação no seu país era muito instável e que a violência estava se 

agravando. Relatou ainda que alguns conhecidos haviam sofrido ataque e que tinha medo. A 

principal fonte de sua renda e de sua família era uma loja. Quando perguntada sobre “por que 

saiu do seu país de origem”, ela respondeu que sua loja foi atacada e tinha medo de ser 

perseguida e que fossem feitos ataques a sua pessoa ou a sua família. Na solicitação de 

refúgio no Brasil, ela apresentou cópia do passaporte e do visto utilizado. Ocorre que a data 

de emissão do visto era anterior à data do ataque que ela afirmou ter acontecido em sua loja. 

Com isso, a discussão que engrossou no âmbito decisório sobre esse caso foi em relação à 

possibilidade dela ter agido de má-fé. “Se ela veio pro Brasil por causa do ataque, por que 

solicitou o visto antes?”, questionou um membro do CONARE.  

Em seguida, os membros presentes das entidades disputaram sobre a representação 

mais adequada do fato de constar no visto uma data de emissão que antecede ao ataque. 

Alguns diziam ser “estranho” o ocorrido e que a data seria um indício de que a solicitante 

estava planejando sua vinda para o Brasil e, portanto, não foi forçada a sair, como geralmente 

ocorre nos “verdadeiros” casos de refúgio. Foi, portanto, atribuída uma valorização moral 

negativa sobre a intenção da solicitante. Em contrapartida, outros membros argumentaram 

que, em primeiro lugar, muitos refugiados utilizam documentos falsos ou o adquirem por 

meios não oficiais, de modo que a data registrada não necessariamente se constituiria em 

prova contra a solicitante. Além disso, a solicitante não vivia num local de segurança e é 

admissível que ela tenha vivido alguma espécie de violência continuada que veio a culminar 

no ataque, sem que este se constitua um fato isolado. Outrossim, a preparação de uma saída – 

uma fuga – depende de vários fatores que podem vir a demorar mais tempo do que o 

refugiado gostaria. 

 Há uma disputa de pano de fundo que diz respeito à intenção da refugiada. O 

CONARE faz uma busca por verificação da existência de dolo ou culpa da solicitante sobre 

																																																								
62 A omissão do país de origem do solicitante é intencional a fim de resguardar o sigilo e a devida proteção do 
caso. 



	 75	

os termos da fuga. Esta busca torna-se uma representação moral acerca da eventual situação 

de vulnerabilidade humanitária da refugiada. Com essas práticas de classificação subjetiva, o 

Estado cria a noção de ser refugiado e o próprio refugiado. Como diz Edward Said (2003), a 

categoria de refugiado é de ordem política e sugere a condição de pessoa inocente e 

desnorteada que necessita de assistência internacional. Tanto a característica de inocente 

quanto a de desorientado marcam o perfil imputado pelo Estado aos refugiados. Nesse 

sentido, um suposto planejamento para cruzar a fronteira tende a ser interpretado como uma 

falta de inocência do sujeito, o que é considerado em seu detrimento. 

 O processo de elegibilidade é bastante peculiar nesse sentido. Nos processos judiciais 

regulares, vigora o direito de não produção de prova contra si mesmo. Assim, a parte só 

apresenta prova quando lhe for favorável, uma vez que são sabidos os limites da legalidade e 

da criminalidade. Já nos pedidos de refúgio, não são sabidos objetivamente os critérios que 

levam ao indeferimento. Além dos casos previstos nas cláusulas de exclusão, outros fatores 

podem impedir o reconhecimento da condição de refugiado. Por isso, a apresentação de 

provas é um risco para o solicitante, pois a busca pela veracidade pode surpreendê-lo. Em 

outras palavras, o intuito de tornar consistente o relato pode incorrer o risco de produzir prova 

contra si mesmo. 

 No caso mencionado, a produção do elemento de prova referente à data de emissão do 

visto ocorreu a partir de subsídios fornecidos pela própria solicitante. O desconhecimento das 

minúcias do processo fez com que sua prova se tornasse uma armadilha contra ela mesma. A 

margem para as possibilidades de representação sobre a narrativa e os elementos de prova 

apresentados é muito fluida e não resta claro o que exatamente poderá ser considerado em seu 

proveito ou em seu desfavor. Pode ocorrer do CONARE optar por fazer uma entrevista 

suplementar para sanar algumas dúvidas, mas sem que, para isso, haja apresentação ao 

solicitante das representações já formadas a seu respeito.  

De todo modo, a postura adotada pelo CONARE neste caso não quer dizer que tenha 

sido decorrente de mero reflexo das recomendações feitas na oficina de procedimentos para 

determinação de status. O que chama atenção é a conexão de práticas que levam à formação 

dos critérios de reconhecimento e de construção de quem tem direito à excepcionalidade do 

controle de fronteira. 

Segundo as normativas do ACNUR (2013) e as orientações da oficina de 

determinação de status, o ônus da prova na condução da entrevista deve ser compartilhado 

entre o solicitante e o entrevistador. Para isso, foi feita a instrução aos entrevistadores de que 
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um bom preparo para entrevista exige, minimamente: 1) rever as informações sobre o país de 

origem; 2) desenvolver uma teoria para o caso; 3) preparar perguntas-chave que sirvam para 

suprir eventual informação inexistente e sanar alguma contradição aparente; tudo isso levando 

em consideração a condução do processo decisório em casos similares.  

Porém, este primeiro passo de revisão é, muitas vezes, realizado precariamente. No 

treinamento, o consultor perguntou aos entrevistadores do governo quais recursos utilizavam 

para ter pesquisa sobre o contexto dos países de origem. Entre expressões de insegurança e 

receio, uma das entrevistadoras respondeu que era difícil fazer pesquisa devido ao acúmulo 

cada vez maior de trabalho e que ela tentava procurar em alguns sítios na Internet, mas que, 

não raro, o principal recurso eram trocas rápidas de informação com colegas nos corredores e 

em ambientes informais.  

A segunda tática para o preparo para entrevista, por sua vez, é relevante para indicar 

uma razão de gestão da população refugiada. Desenvolver uma teoria para o caso antes de 

ouvir pessoalmente o solicitante implica uma não pressuposição de neutralidade para 

avaliação dos casos. Há, pelo contrário, uma pressuposição de uma relação antagônica entre o 

Estado e o migrante, de modo que o agente estatal deve estar preparado para lidar com um 

potencial sujeito subversivo, que mente para se valer do instituto do refúgio para se fixar 

regularmente no país. É um regime em que a produção de provas é guiada por um ator com 

pretendida imparcialidade.  

Além da preparação prévia, o arcabouço de recomendações na oficina incluiu 

orientações para condução da entrevista. Para fins de análise de elegibilidade, foi sugerido aos 

entrevistadores fazerem um levantamento de fatos “relevantes” relatados pelo solicitante em 

comparação com informação sobre país de origem, que supostamente foi realizada em 

momento anterior. Aqui, o objetivo imediato é propriamente produzir elementos para analisar 

o mérito da prova. Por conseguinte, cabe aos entrevistadores traçar uma relação da 

credibilidade do solicitante a partir da consistência e da coerência de suas declarações.  

As instruções para os entrevistadores incluíam ainda instruções para o relacionamento 

com o solicitante de refúgio. O consultor orienta que o oficial de elegibilidade deve esclarecer 

seus direitos, especialmente o de constituir advogado pessoal e o de confidencialidade de toda 

informação prestada. Em compensação, é igualmente importante lembrar ao solicitante sobre 

seus deveres, quais sejam: fornecer documentos e falar a verdade. A relação com o solicitante 

de refúgio é estabelecida com uma pressuposição da obrigação de dever com a verdade por 

meio da colaboração para produção de provas.  
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Como mencionado anteriormente, as discussões sobre elegibilidade foram construídas 

também numa comparação entre os registros das narrativas dos solicitantes. Em situações de 

dúvida e suspeitas de eloquência da narrativa do solicitante, é comum que a percepção de 

alguns agentes do colegiado decisório seja no sentido de indagar “Por que, então, não falou 

para o CONARE?”. Este elemento significativo da desconfiança forma na avaliação do 

pedido uma apropriação do lugar de fala subalterno do solicitante.  

Ou seja, a governamentalidade a respeito da análise de credibilidade se apoia numa 

percepção de que a produção de prova é realizada de forma cooperativa, mas de acordo com a 

qual ao solicitante é imputada uma carga de obrigação no fornecimento de meios de prova e 

um compromisso com a verdade, seja lá o que signifique esta noção para cada pessoa e para 

cada contexto social. Há uma limitação na liberdade de se expressar e na forma de interagir 

com os fatos, fazendo com que o percurso jurídico para produção de prova nos processos de 

elegibilidade sejam atravessados por induções políticas e morais.  

A determinação de técnicas para detecção de verdade ou mentira nos relatos dos 

refugiados atinge uma instância biopolítica na relação dos entes do governo com os 

solicitantes de refúgio. Esta política sobre o controle da mobilidade e dos corpos é 

proeminente em algumas problemáticas apresentadas anteriormente e se evidencia em 

situações paradigmáticas como as de comprovação da sexualidade para enquadramento da 

perseguição em grupo social específico.  

Uma das possibilidades de categorização para reconhecimento de uma pessoa como 

refugiada é ela pertencer a um “grupo social”, em sentido amplo como apresentado no art. 1º 

da Lei 9.474/97. Geralmente, os pedidos fundamentados em violências relacionadas a 

orientação sexual e identidade de gênero são enquadrados como pertencimento a um grupo ou 

subgrupo social específico. Ocorre que o convencimento desta condição num processo de 

elegibilidade esbarra em questões de ordem pessoal de difícil avaliação. Dado que em um país 

as práticas sociais culturais e/ou jurídicas podem ser nocivas a um grupo LGBT, como 

alguém pode provar sua sexualidade? O fundamento do temor pode estar no próprio corpo e, 

como tal, ter formas de comunicabilidade que transcendam os quesitos regulares dos 

procedimentos institucionais. 

Enfim, a grosso modo, “as disciplinas do corpo e as regulações da população 

constituem os dois polos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a 

vida” (FOUCAULT, 2014, p. 150). No caso do universo do refúgio, a administração do corpo 

e dos movimentos (espaciais e subjetivos) passa por uma prática de categorização sobre a 
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condição de vida – se refugiado ou migrante econômico – para qual a lógica de produção de 

prova é constituinte, embora a apresentação de prova pelo solicitante seja prescindível 

oficialmente. Assim, a construção do status da imigração é técnica e jurídica, mas também 

social e política (SAYAD, 2006).   
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V. “É só falar a verdade”: o lugar da veracidade e do discurso eficaz  

 

O processo de seleção dos refugiados trabalha com uma lógica de produção da 

verdade. A avaliação da credibilidade dos solicitantes passa por uma avaliação sobre sua 

fidelidade à verdade e pelo desenvolvimento de técnicas que permitam identificar fatos 

verdadeiros daqueles com lapsos de veracidade. Do ponto de vista institucional, o manejo dos 

critérios de verdade é orientado por mecanismos de saber e de poder sobre os corpos e suas 

narrativas. 

Um refugiado me relatou que foi acompanhar um solicitante de refúgio numa 

entrevista de elegibilidade com o governo para auxiliar na tradução. De acordo com ele, seu 

conterrâneo estava com dificuldade de compreensão do processo e, por isso, temia um 

resultado mal sucedido da entrevista. Antes de começarem as perguntas, o refugiado que 

estava na função de intérprete disse à entrevistadora que o solicitante era de uma origem 

muito simples e que teria dificuldade em responder com detalhes e  minuciosidade esperados 

para a análise que tem sido feita nas entrevistas. A agente do governo lhe respondeu “Fique 

tranquilo! Fala para ele que é só falar a verdade”.  

A expressão “só” falar a verdade pode querer produzir o sentido de que a entrevista 

tem um caráter técnico e que falar a verdade cumpre um requisito objetivo do processo. 

Contudo, identificar o que é verdade significa diferenciar entre afirmações verdadeiras 

daquelas que não o são, ou melhor, daquelas que são mentiras. A diferença entre verdade e 

mentira implica que o reconhecimento estatal dos refugiados se constitua como um lugar de 

produção subjetiva de culpa. Atribuir uma conotação de verdade a um relato é muito mais do 

que analisar critérios objetivos de validação dos dados informados. É uma medida 

administrativa de exercício de poder sobre os sujeitos e sua narrativa. O Estado culpabiliza o 

indivíduo como forma de tirar da sua conta o encargo das escolhas políticas sobre o 

merecimento do reconhecimento.  

Há uma relação fundamental com a verdade. A obrigação da confissão da versão 

verdadeira dos fatos é imposta por diversos mecanismos. Essa exigência é colocada aos 

refugiados, determinando seus corpos como dóceis. A produção da verdade é infiltrada nas 

relações de poder (FOUCAULT, 2014) e os solicitantes de refúgio incorporam essa coação na 

constituição da sua condição de estar no mundo. 

Como apresenta Foucault (2014), os dispositivos de confissão da verdade se 

inscrevem no cerne dos procedimentos de individualização pelo poder. A relação estabelecida 
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com o refugiado através de um discurso de verdade é parte de um conjunto maior de práticas 

e saberes que estruturam um regime de sujeição do lugar de fala, tornando o corpo suscetível 

de intervenções.  

Dessa forma, é feita uma distinção entre o bom solicitante de refúgio, aquele que 

coopera com a produção de provas e tem compromisso com a verdade, do mau solicitante, 

caracterizado como não merecedor, falaz, subversivo. Trata-se de um regime biopolítico em 

que se operam relações de poder para administração dos corpos e das fronteiras, dos corpos 

que atravessam as fronteiras e das fronteiras que atravessam os corpos. 

Solicitantes de refúgio são tratados com descrédito e comumente tidos como sujeitos 

que querem manipular o sistema migratório. A seleção dos refugiados é feita em meio a uma 

imagem dos solicitantes de refúgio como mentirosos e oportunistas, de maneira a instalar uma 

cultura política de descrença. Assim, o refugiado “genuíno” se torna uma figura tão específica 

que os sujeitos se deparam com um obstáculo quase intransponível para serem aceitos como 

refugiados. Além disso, a representação do sujeito que mente é subjetiva e se apoia em 

expectativas sobre um determinado modo de pensar, lembrar e se comportar, bem como em 

uma prerrogativa cultural de senso comum, normas políticas e estereótipos (GRIFFITHS, 

2012).  

Há uma essencialização do instituto de refúgio e do perfil do refugiado nos moldes da 

definição clássica, que não considera as ambiguidades na construção das histórias de vida 

tampouco as contradições inerentes aos sujeitos. De mãos dadas à essencialização está a 

docilização dos corpos. O sistema de elegibilidade, sob os auspícios da análise de 

credibilidade, não admite sujeitos subversivos que burlam os mecanismos de detecção da 

verdade e que se apropriam dos termos do refúgio como estratégia para entrarem 

regularmente no território nacional. 

Quando o refugiado produz uma narrativa reconhecida como verdadeira, ele produz 

convencimento sobre sua fala. Devido ao critério de verossimilhança, o reconhecimento de 

alguém como refugiado requer não meramente que as experiências pessoais de violência, dor, 

perseguição sejam adequadas para a proteção internacional contemplada pelo refúgio. É 

preciso também, ou sobretudo, que o sujeito tenha a capacidade de convencer o entrevistador 

e os tomadores de decisão sobre a legitimidade do seu pedido. Para isso, sua fala, seu 

comportamento, suas expressões devem ser condizentes com o perfil estabelecido (e 

estereotipado) para o refugiado como uma pessoa que foi impelido a fugir e todas as 

categorizações consequentes, como ser vítima, inocente e dócil. 
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A docilidade é uma característica estratégica para a disciplina e o controle das 

populações. Ser indócil afronta a estrutura de poder estabelecida. É a mesma lógica com a 

qual o Estado lida com pobres, indígenas e os grupos mais vulneráveis de modo geral. O 

escopo das estratégias de resistências admitidas devem estar dentro dos direitos reconhecidos 

e registrados. Em outras palavras, a docilização, a culpabilização e o controle dos corpos são 

formas de reação do Estado à criatividade de resistência dos sujeitos motivada pelos seus 

desejos de acesso a democracia, direitos e liberdades. 

Para Foucault (2014), os dispositivos de biopoder foram indispensáveis para o 

desenvolvimento do capitalismo, pois incidem nas práticas políticas e econômicas, 

abrangendo questões de, dentre outras, saúde pública, habitação e migração. O capitalismo 

exigiu dos corpos sua utilidade e docilidade. Para isso, técnicas de poder do Estado, como 

análise de credibilidade, sujeitam os corpos e controlam as populações. 

Deste modo, a seleção sobre as pessoas aptas ao status de refugiados é uma forma de 

limitar o direito de fuga também através de um filtro moral, e não estritamente no sentido 

humanitário. A determinação da categoria requer que os sujeitos correspondam a um 

enquadramento específico de medo e de dor como preconizados pelo instituto do refúgio. 

Nesse sentido, os refugiados pertencem a uma comunidade moral, no sentido trabalhado por 

Veena Das (2008). Pois as estruturas conceituais do processo de elegibilidade conduzem a 

uma adequação do sofrimento dos refugiados, através de sua comunicação com os agentes de 

Estado, a fim de congregar elementos como fundado temor, violência generalizada, grave 

violação de direitos humanos, a características morais relacionadas à honestidade, 

verossimilhança, genuinidade.  

Este tipo de abordagem sobre a verdade imputa ao refugiado um compromisso de 

colaboração com o processo de uma maneira como se sua narrativa fosse meramente uma 

questão de revelação da verdade e de confissão da sua real intenção de vir para o Brasil. Além 

da prática discursiva, esta expectativa de verdade também se encontra no manual de 

procedimentos do ACNUR (s.d., p. 42), que afirma categoricamente que “o solicitante deverá 

dizer a verdade”.  

O regime de elegibilidade lida com a pressuposição de existência de uma verdade e 

que qualquer alternativa a ela esteja em dialética e seja uma mentira. A veracidade é uma 

tecnologia de poder que, além de criar um regime crônico de desconfiança e incerteza,  faz 

com que os solicitantes não tenham terreno firme para se orientar. É um sistema construído 
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com base em hierarquias de poder, entre Estado e migrantes, e com formas de moralidade 

investidas de componentes políticos e legais (GRIFFITHS, 2012). 

Assim, a avaliação de credibilidade projeta no solicitante uma expectativa de verdade. 

Aliás, um dos principais objetivos da entrevista é o agente ter a oportunidade de identificar 

pessoalmente evidências, seja de trauma e violência ou de mentira. Para o consultor do 

ACNUR que orientou os oficiais de elegibilidade, a entrevista faz parte de um processo legal 

e o contato presencial é importante porque “[o solicitante] tem menos chances de mentir numa 

entrevista do que numa carta”. 

Não só há uma noção de que a verdade é alcançável, mas também que ela é estável. 

Nas entrevistas, quando o refugiado afirma algum fato que parece duvidoso ao agente, é 

comum que a pergunta seja repetida duas, três, quatro vezes. A estratégia da repetição faz 

sentido se a verdade é compreendida por uma noção de que ela é um elemento uno e, por isso, 

não há razão para eventual incoerência ou desacordo nas respostas para a mesma pergunta. 

É como se a verdade sobre cada refugiado estivesse escondida e que após escavações 

feitas com técnicas de busca por verdade – perguntas repetidas, analogias, comparações, 

armadilhas, análise comportamental – ela fosse confessada e revelada. Quanto mais detalhe e 

mais minúcia mais próximo se está da verdade sobre a categoria migratória do demandante. 

As relações de poder exigem que o sujeito confesse a verdade, nos moldes de uma história 

linear de vida. Como diz Foucault (2014, p. 66-69), “o homem, no Ocidente, tornou-se um 

animal confidente”. As perguntas fazem do processo um ritual em que a verdade é autenticada 

pela resistência aos obstáculos. Nele, os agentes de Estado julgam, classificam, modulam, 

estabelecem direitos e méritos.  

Foi nesse sentido que o governo brasileiro adotou um novo modelo de formulário para 

solicitação de refúgio63. O formulário anterior havia sido tema de crítica e debate entre os 

atores do sistema de elegibilidade brasileiro. Porém, a proposta do novo formulário chegou 

com ainda mais controvérsia, sobretudo por uma diferença quase dual do posicionamento do 

governo e do ACNUR, a favor das alterações, e da sociedade civil, mais receosa.  

No treinamento sobre procedimentos para determinação de status, foram levantadas 

algumas questões sobre o documento anterior devido dificuldade em se ter uma informação 

mais precisa e detalhada com ele. Diante disso, foi anunciado pelo governo que uma das 
																																																								
63 O novo formulário de solicitação de refúgio foi aprovado pela Resolução nº 22, em 2015. Suas páginas iniciais 
contêm orientações gerais sobre o preenchimento e instruções acerca do processo, seguidas das vinte páginas do 
formulário em si, além de um anexo sobre definições de refugiado pertinentes ao sistema brasileiro (da 
Convenção de 1951, da Lei 94.74/97, da Declaração de Cartagena, da Declaração do Brasil de 2014 e o conceito 
de tortura, e contatos úteis. Uma cópia deste formulário está anexo ao final da dissertação. 
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recomendações da consultoria realizada se referia justamente ao formato do termo de 

solicitação e que a coordenação do CONARE, com o apoio do ACNUR, se encarregaria de 

elaborar um novo modelo. No início do 2015, foi apresentado formalmente a proposta do 

novo modelo de formulário cuja extensão do documento passou de sete para vinte páginas 

devido à quantidade de perguntas, refletindo uma busca por maior precisão no detalhe das 

informações prestadas. 

O tamanho do documento e a tensão sobre o compromisso com a verdade sob pena de 

indeferimento fazem com que os solicitantes passem horas preenchendo o formulário. Tem 

sido comum que os refugiados cheguem à CARJ ainda na parte da manhã e só terminem de 

preencher o formulário no fim da tarde, tendo várias interrupções para pedir ajuda a algum 

funcionário porque não entendeu uma pergunta, porque não sabe se é de tal jeito que deve 

responder, porque não sabe a distinção entre os termos.  

Por exemplo, a diferença entre “língua materna” e “outros idiomas/dialetos que você 

fala” não é trivial para muitas pessoas, sobretudo quando o solicitante fala um idioma 

diferente do formulário, que está disponível em português, inglês, espanhol e francês. Tendo 

em vista que nenhuma dessas perguntas é inocente, no sentido de que todas as respostas serão 

consideradas para avaliação do pedido, um mal entendimento da pergunta pode levar a um 

comprometimento do processo. O idioma é uma informação determinante, pois implica, 

primeiramente, na análise sobre nacionalidade, mas também pode ser um fator que influencia 

a identificação de violência ou violação a um determinado grupo ou etnia. Muitos brasileiros 

não saberiam diferenciar o significado de língua materna, idioma e dialeto, mas esta 

desinformação não gera prejuízo para garantia de seus direitos enquanto cidadãos. Contudo, 

no caso dos migrantes, não só questões objetivas, mas a ignorância também pode ser um fator 

para impedir acesso ao direito de proteção do governo brasileiro. 

É um poder que o Estado exerce sobre o conhecimento do indivíduo como critério 

para reconhecimento da sua condição pleiteada de refugiado. No detalhe de cada pergunta, a 

máquina de poder produz assujeitamentos. Como afirmam Foucault e Gilles Deleuze (2012), 

o poder se exerce em técnicas de exploração, dominação e subjetivação, que ocorrem em rede 

e em processo. No modo de gestão dos refugiados, elas aparecem no formato do termo de 

solicitação, nos múltiplos momentos narrativos, na forma da entrevista, nas práticas 

decisórias, na forma de relação do Estado, no modelo precário do protocolo de solicitante, nas 

perguntas, nos argumentos dos pareceres de elegibilidade, enfim, em todos os elementos que 

envolvem a classificação de um indivíduo de acordo com o quase imaculado instituto do 
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refúgio. “O que surpreende [...] não é somente a puerilidade do exercício do poder, mas 

também o cinismo com que se exerce esse poder, da forma mais arcaica, mais pueril, mais 

infantil” (FOUCAULT & DELEUZE, 2012, p. 35).  

Esse poder exercido na relação com os demandantes de refúgio não é apenas em 

termos de controle migratório. Tensões, esperança, medo, insegurança marcam a vida de um 

solicitante de refúgio. Ao explorar os detalhes, explora-se a subjetividade dos refugiados e 

provoca-se a docilização dos seus corpos. A produção do controle é sobre o corpo e sobre a 

alma.64 

Um casal de afegãos chegou à CARJ na parte da manhã para fazer os procedimentos 

iniciais do pedido de refúgio. O formulário foi entregue a eles após uma explicação geral 

sobre o funcionamento do processo, a definição de refugiado e algumas informações de 

destaque para terem atenção. Ao longo do preenchimento, que durou até o período da tarde, o 

rapaz procurou alguns funcionários da CARJ para sanar dúvidas e pedir inúmeros 

esclarecimentos. Em certo momento, passávamos eu e um advogado e ele nos abordou para 

perguntar uma questão que já havia sido respondida por nós. Respondi de forma apressada e 

ele me disse: “Desculpe, é que é realmente importante para mim que eu e minha esposa 

consigamos ficar aqui no Brasil. A situação no Afeganistão estava muito difícil para gente”. A 

ansiedade transparecia em seu olhar e no seu tom de voz, indicando o quão desafiador era 

para ele preencher com exatidão e segurança o formulário.  

Na rotina de funcionamento da CARJ, os funcionários não conseguem acompanhar 

todo o preenchimento do formulário devido ao acúmulo de trabalho, especialmente no novo 

formato. Quando não há um voluntário ou outro refugiado que auxilie diretamente no 

preenchimento, é comum que os refugiados peçam ajuda dos funcionários. No entanto, nem 

sempre essas demandas são atendidas com paciência e dedicação desejados. 

Com o novo formulário, os refugiados ficam mais vulneráveis por questões técnicas e 

também emocionais. Como nenhuma resposta pode ser deixada em branco, a minúcia de 

algumas perguntas pode deixar os solicitantes apreensivos. Na seção de perguntas sobre 

viagem, por exemplo, consta “indique o itinerário desde a saída do país de origem ou 

residência habitual até o Brasil (incluir os dados dos voos; horários, cia aérea e conexões)”. 

Os refugiados atendidos pela CARJ dificilmente conseguem responder a esta pergunta com 

todos os detalhes demandados. A propósito, a exigência de detalhes como esses mão 

																																																								
64 Alma para Foucault. 
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corresponde com os estigmas geralmente atribuídos à figura do refugiado – vítima, probo, 

forçado a fugir –. 

Este tipo de pergunta me faz lembrar a fala de uma refugiada colombiana. Em tom de 

indignação, ela dizia que quando uma pessoa vai fugir, ela não sabe que vai ter que passar por 

uma entrevista, que vai precisar saber detalhes e nem imagina que lhe seria conveniente 

guardar os comprovantes de transporte e estada. Em sua experiência, o momento da chegada 

foi perturbador porque ela ainda estava mergulhada no trauma que havia passado no seu país, 

então toda informação precisa que lhe pediam era difícil ela conseguir responder. 

O tema de informação sobre itinerário estava presente na oficina sobre procedimentos 

para determinação de status. A importância de se ter detalhes do voo e do trajeto foi 

apresentada como sugestão para aprimoramento da análise de credibilidade. Tal sugestão foi 

recebida com críticas e discussão. Mesmo membros do CONARE, inclusive da coordenação, 

questionaram este perfil de abordagem. Alguns argumentos apresentados pelos atores foram 

que, além de não ser crível para uma pessoa comum saber esses detalhes, muitos refugiados 

não sabem o destino quando saem do país, pois o fazem por meio de facilitadores particulares. 

Ademais do desconhecimento, muitos refugiados podem ter medo de revelar detalhes do 

trajeto porque não raro o fazem através de vias irregulares ou ilegais. 

Aliás, a experiência do refúgio implica uma necessidade de lidar com a ilegalidade, 

objetivamente e em termos de subjetividade. A barreira legal impõe ao refugiado uma 

condição subalterna de estar no mundo, numa posição de clandestinidade e de medo de ser 

descoberto. A fuga, por via de regra, ocorre quando as vias migratórias regulares não são 

possíveis. Quando um migrante pode sair de seu país por vias regulares de migração, 

dificilmente ele ou ela optará pela via do refúgio, muito mais burocrática, instável e arriscada. 

Ou seja, fugir requer lidar, em algum momento, com a clandestinidade e, por conseguinte, a 

subalternidade. 

Diante disso, uma preocupação que fundamentou a alteração do formulário foi em 

direção a melhorar a qualidade do acesso ao pedido de refúgio. Isto significaria aprimorar o 

formulário não somente em termos de detalhe das perguntas, mas também em tornar claro 

para o solicitante, desde o início, a definição de refugiado adotada pelo Brasil, bem como 

informar-lhe sobre questões basilares do processo, como confidencialidade, de comunicar 

obrigatoriamente mudança de endereço, entre outros. 

Em destaque, o formulário notifica que “é fundamental que toda informação prestada 

seja verdadeira e o mais completa possível”. Do ponto de vista de governo, essa informação é 
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importante porque fixa o marco de condução do processo. Para os demandantes, é a 

imputação de responsabilidade e de culpa sobre as informações prestadas, com a ameaça de 

não reconhecimento ou na perda da condição de refugiado caso a falsidade seja provada.  

Uma das questões eminentes nas discussões sobre análise de credibilidade é a prova 

da nacionalidade do solicitante. O governo teme que solicitantes estejam falsamente se 

afirmando ser um país em que há conflito para conseguir refúgio no Brasil. Essa problemática 

é sintomática em relação ao grupo congolês. A suspeita é que migrantes de Angola, país 

fronteiriço da RDC,65 se pretendam congoleses, pois, assim, teriam muito mais chance de 

terem seu pedido deferido.  

Para além da detecção da mentira em si, vale atentar que a perspectiva securitizatória 

com que o Estado brasileiro lida com o tema das migrações é construída desde o 

estabelecimento da Polícia Federal como autoridade migratória do Estado para lidar com 

refugiados até o primeiro discurso do presidente do CONARE, durante 2015, que mencionou 

preocupação em proteger o país de eventuais terroristas. A expressão “segurança nacional” é 

bastante recorrente nas justificativas discursivas sobre a necessidade de se fazer uma 

diferenciação de fluxo, isto é, de se fazer uma boa seleção dos refugiados. Na minha pesquisa 

de campo, observei que este tom aparece nos documentos, no treinamento, nos discursos 

oficiais. 

Há uma privação da liberdade migratória. O Estado cria dispositivos para garantir a 

regra de impedir que “qualquer um” entre no país. Não basta o desejo de vir ao Brasil. O 

migrante deve convencer a burocracia estatal o porquê merece que seu caso seja considerado 

uma exceção à regra. Todo o processo de análise de pedido de refúgio só faz sentido por um 

diferença produzida entre as pessoas que estão dentro do território e as pessoas que estão fora. 

Há um esforço estatal para criar filtros tecnicamente refinados de diferença. Fazendo análise 

de pedidos individuais de refúgio, o governo constrói uma noção de segurança nacional a 

partir de produções subjetivas sobre a violência, o medo, a dor do outro (refugiado).  

Deste modo, as dinâmicas da análise de credibilidade levam uma busca pelos agentes 

de Estado em identificar um migrante, um vigarista, um subversivo. Desde o registro do nosso 

nome e da data de nascimento como ponto de partida formal para nossa história de vida, o 

Estado exerce poder de controle sobre os indivíduos. A força do Estado é o controle. E sua 

capacidade de controle é um mecanismo de poder nas relações com os indivíduos. A força da 

																																																								
65 Conforme descreve Regina Petrus (2009), há um intercâmbio de relações familiares e culturais muito próximo 
entre determinados angolanos e congoleses, sobretudo aqueles do grupo etno-linguístico Bakongo-kicongo cuja 
maioria nasceu na RDC e regressou a Angola.  
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população é não ser passiva à rede de controle, mas movimentá-la. No caso dos migrantes, 

sua força é literalmente se mover.  

Para burlar essa rigidez de controle fronteiriço, é comum que refugiados e migrantes 

atravessem os países com documentação falsa. Em contrapartida, para validar a imperiosidade 

do controle sobre os movimentos, os corpos e as afirmações dos sujeitos, o governo requer a 

comprovação documental da nacionalidade do demandante. Um caso encaminhado para 

indeferimento em 2015 no CONARE elucida o impacto da exigência dessa espécie de prova 

na análise de credibilidade. Na análise de credibilidade, uma das razões apresentadas para o 

indeferimento foi a ausência de prova. As objeções feitas pelo CONARE se remetem à falta 

de elementos de prova objetivos sobre o lugar de origem do solicitante. Apesar do solicitante 

ter apresentado uma “solicitação coerente”, com “fatos não contraditórios” e, portanto, 

equilibrada, “capaz de ser crível”, o CONARE considerou insuficiente a prova. Ora, embora 

o fornecimento de prova para fundamentar os pedidos de refúgio não seja obrigatório 

legalmente, a prova, muitas vezes, como nesse caso, é entendida como imprescindível. A 

apresentação do passaporte fez com que o Estado “aceitasse como verdadeira” sua 

nacionalidade, mas a não comprovação de sua vivência em Elo State afetou a credibilidade do 

refugiado. Ou seja, a ausência de prova constituiu um elemento de evidência contra a 

afirmação do solicitante ao invés de garantir o benefício da dúvida em seu favor.  

Não há entendimento de que a produção de prova é de responsabilidade 

compartilhada. Pelo contrário, a suspeita é feita pelos agentes de Estado, mas a incumbência 

da prova é do solicitante. Nesse sentido, a credibilidade (“capacidade de ser crível”, como diz 

o CONARE) foi relacionada à capacidade de fornecer prova. 

No mesmo sentido, outro fator trabalhado na oficina de determinação de status e 

desenvolvido pelo governo foi a capacidade do solicitante em descrever com detalhes seu 

local de residência antes de vir para o Brasil. Em muitos formulários, a seção sobre “endereço 

em seu país de origem” era deixada em branco ou preenchida de forma superficial. A análise 

de credibilidade passou a ser mais rigorosa também nesse quesito, donde no parecer desse 

caso nigeriano aparece uma ressalva sobre o episódio de violência: “...mas não conseguiu 

descrever o local...”. Exige-se um papel de fuga genuína de refugiado, mas, ao mesmo tempo, 

a capacidade de descrição que muitas vezes só poderia ser feita de forma satisfatória com uma 

pesquisa e/ou conhecimento técnico anterior.  

Conforme aponta Facundo Navia (2014), os exercícios de busca pela verdade não 

constituem uma possibilidade de conhecimento interior do refugiado, mas a produção de uma 
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verdade a partir de uma relação com o exterior, na construção do universo institucional 

brasileiro do refúgio. Nessa busca pela verdade, a desconfiança ocupa um lugar determinante 

nas práticas de seleção e classificação de refugiados. 

 Dentre as instruções do ACNUR (s.d., p. 41) sobre os procedimentos para 

determinação de status, há menção explícita aos “diferentes métodos de busca pela verdade 

dos fatos”. Contudo, o limite desse processo de busca é tensionado na prática. Num caso de 

um solicitante do Senegal que afirmava ser de uma etnia discriminada em seu país,  a 

recomendação de elegibilidade foi para indeferimento. O CONARE se limitou a adotar uma 

postura no sentido de “o que nos foi possível enquanto Estado”. 

 Neste caso, o colegiado assumiu que não era possível saber exatamente a verdade 

sobre a narrativa do solicitante. E isto teve motivação pelo fato de Senegal não ser um país 

tradicional de origem de refugiados, o que suscitou desconfiança sobre a adequação do caso 

aos quesitos para definição de refugiado. Além disso, o limite do alcance da pesquisa 

apareceu como elemento que fragiliza o mapeamento concreto da condição do solicitante. Por 

fim, a decisão foi construída com base em probabilidades de verdade sobre a narrativa e sobre 

o contexto do país, fazendo com que a falta de certeza, neste caso, fosse em desfavor do 

senegalês.  

Como indica esse caso, nos processos de conhecimento, há um esforço pela 

verificação dos fatos e disputas por formas de representação das narrativas. Outro caso de um 

solicitante angolano é sintomático de uma perspectiva de desconfiança. Na ocasião em que 

João estava para ser analisado, ele estava com recomendação de encaminhamento para lista 

do CNIg, o que significa excluir a possibilidade de refúgio, mas tentar outra via de 

regularização migratória. Uma advogada da sociedade civil apresentou objeção ao 

encaminhamento e defendeu que seria caso de refúgio. O argumento era que a família do 

solicitante era congolesa e onde viviam em Angola havia discriminação brutal sobre os 

descendentes da RDC, de modo que não era razoável fazer com ele retornasse para lá. Ou 

seja, a credibilidade da afirmação do solicitante foi percebida de forma distinta pelos atores. 

Enquanto os funcionários do CONARE não assumiram como verdadeiros os “fatos” narrados 

pelo solicitante, a representante da sociedade civil o fez. Para os agentes do Estado, a 

afirmação do solicitante teve valor de alegação, a respeito da qual coube ao CONARE validar 

ou não.  

Ocorre que os migrantes tendem a ser vistos como o outro, fazendo com que o 

processo de conhecimento sobre as razões da sua fuga esteja condenado a se perpetuar. O 
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outro é desconhecido. A menos que haja prova incontestável da narrativa, o julgamento 

individual dos refugiados é posto num terreno de incertezas, receios e desconfianças. 

Migrantes, de modo geral, são vistos como ameaças estrangeiras num mundo dividido entre 

sujeitos de origem e de destino (SASSEN, 1999). Para transposição dessa barreira simbólica, 

os refugiados devem produzir um discurso eficaz que logre o convencimento institucional 

sobre sua condição, conforme será apresentado na próxima seção. 

  

 

V. 1. Discurso eficaz 

 

Diante da rigorosidade do processo de elegibilidade, ser reconhecido como refugiado 

se torna-se um desafio. A narrativa deve ser convincente e o discurso eficaz, que se traduz na 

capacidade de um solicitante corresponder ao padrão de comportamento esperado pela razão 

estatal do sistema de refúgio. Isto é, além da coerência objetiva entre os episódios narrativos, 

o candidato deve conquistar a confiança do entrevistador para conseguir comunicar sua dor, 

seu medo, seu sofrimento através de uma postura que condiga com a imagem construída sobre 

a definição de refugiado. 

Quando o requerente não é bem articulado nos moldes ocidentais para relação formal, 

a sua credibilidade está em risco. Por exemplo, quando uma mulher africana que afirma ter 

sido estuprada e que a principal causa para sua fuga é a violência sexual a qual era submetida, 

porém não demonstra emoção ou algum grau de angústia enquanto fala acaba tendo sua 

credibilidade comprometida diante do entrevistador. Assim, a produção do convencimento no 

processo de elegibilidade ocorre pelo que se fala e por como se fala. Em outras palavras, os 

elementos objetivos da fuga, como a violência sexual, devem estar associadas a um discurso 

eficaz sobre a violência, de modo que o processo se paute por uma expressão obrigatória dos 

sentimentos. 

Os advogados da sociedade civil têm uma preocupação com a forma de expressão dos 

solicitantes. Eles temem que aspectos culturais que dificultam a comunicação possam 

predominar sobre os motivos da fuga. Um deles comentou certa vez sobre a postura de uma 

congolesa durante a entrevista. Ela ficou a maior parte do tempo recostada na mesa e com a 

cabeça deitada sobre o braço. Quando perguntada se tinha sofrido violência sexual, ela 

respondeu que sim, mas sem demonstrar pesar. O advogado contou que tentou explicar-lhe 

que o estupro pode ser uma das piores tragédias a acontecer na vida de uma mulher brasileira 



	90	

e que soaria minimente estranho para a oficial de elegibilidade que viesse entrevistá-la a 

tamanha naturalidade com a qual ela falou. Como a RDC é um país com alta ocorrência de 

estupro,66 o ponto frágil do seu pedido não seria o fato objetivo, mas o elemento subjetivo, 

isto é, a verossimilhança dela ter sofrido essa violência.  

Com exceção de alguns comentários de corredor, dificilmente um indeferimento será 

justificado por uma percepção confessadamente subjetiva sobre o requerente. Num processo 

formal, a justificativa tende a ser respaldada por normas legais. Contudo, é inegável a relação 

de empatias e estranhamentos construída com o solicitante que afeta o julgamento do seu 

pedido. Os avaliadores são pessoas comuns e, portanto, impregnados de sentimentos próprios, 

preconceitos, afinidades e fraquezas. Treinamentos técnicos não são capazes de tirar a 

subjetividade de quem avalia. As técnicas para examinar critérios de admissibilidade são 

aplicadas por sujeitos ativos numa relação social espontaneamente suscetível a estímulos 

externos. 

Por isso, o perfil de comunicação do solicitante e também o perfil de quem o avalia 

influenciam na apreciação do pedido. Acompanhei a entrevista da sociedade civil de uma 

solicitante ganense que gerou preocupação no advogado da CARJ nesse sentido. Ela começou 

a narrar sua história em tom muito baixo. Eu, que estava na função de intérprete ao seu lado, 

mal conseguia ouvi-la. Em resumo, ela contou que foi vítima de casamento forçado e que 

sofria violência doméstica. Devido à cultura social e jurídica do seu país, ela afirmou que não 

teria como encontrar meios de proteção internamente. Por isso, decidiu fugir, mas sabia que 

não poderia voltar e que sua família estava sendo ameaçada por seu ex-marido. Foi muito 

custoso até chegarmos a esse conjunto de informação porque ela falava com uma voz abafada 

e com pouquíssimos detalhes. Para avançar a entrevista, tivemos que fazer muitas perguntas a 

fim de tornar o relato mais completo. Este tipo de discurso torna frágil o apelo do caso. Se o 

entrevistador não for sensível e paciente, sua narrativa será prejudicada. 

 A entrevista de elegibilidade é um momento chave para determinar a credibilidade que 

conduzirá a avaliação do caso. Se um solicitante não é convincente em sua narrativa durante a 

entrevista, aumentam-se significantemente a probabilidade de indeferimento. Um refugiado 

me contou que estava traduzindo uma entrevista de um conterrâneo para o governo e que a 

oficial de elegibilidade se mostrava bastante desconfiada do relato. Ao final, sem 

																																																								
66 De acordo com a organização Human Rights Watch, dezenas de milhares de mulheres, meninas, homens e 
meninos já foram estuprados ou abusados sexualmente na RDC. O número exato é desconhecido. Para maiores 
detalhes: <https://www.hrw.org/news/2014/06/10/democratic-republic-congo-ending-impunity-sexual-
violence>.   



	 91	

oportunidade para contraditório, ela se direcionou para o solicitante e lhe disse “você não é 

congolês!”.  

 Por um lado, o discurso eficaz no processo de elegibilidade significa lograr 

corresponder às expectativas e aos estigmas sobre a representação do que é ser refugiado. É 

preciso narrar uma história de vida condizente com que os agentes de Estado quer que seja 

narrado. Isto é, um solicitante deve conseguir comunicar suas dores e seus medos de acordo 

com os parâmetros da comunidade moral referente aos refugiados. Conforme afirma Veena 

Das (2008), a construção de uma comunidade moral tem o propósito de fazer com que a dor 

individual se exprima de forma coletiva.  

 Como uma pessoa pode convencer um oficial de elegibilidade que sua experiência 

justifica um temor? A comunicabilidade das razões da fuga está permeada por muitos 

desafios, que envolvem a capacidade do solicitante em acertar palavras-chaves e não incorrer 

em lapsos que afetem a confiança do entrevistador e a avaliação de sua credibilidade. O 

processo da forma como é construído produz muitas armadilhas. Identificar se um solicitante 

está falando a verdade acaba sendo uma compulsão. E ser bem sucedido num pedido de 

refúgio exige aptidão em lidar com burocracias biopolíticas, inclusive em termos 

performáticos. 

 Assim, o solicitante deve desempenhar o papel de ser refugiado. A avaliação de 

credibilidade implica que a verdade com a qual lida os processos de refúgio seja uma verdade 

cênica. Os agentes de Estado devem ser convencidos de que a narrativa do solicitante é 

verdadeira. O processo de construção da condição de refugiado, a despeito dos esforços pela 

produção de prova, envolve uma crença na veracidade do solicitante. Quase como ocorre na 

preparação de um ator, para fins de elegibilidade de um refugiado, “não se pode separar a 

verdade da crença, nem a crença da verdade” (STANISLAVSKI, 2004, p. 169). A seleção de 

quem é refugiado perpassa por uma espécie de “arte da vida em fuga”. 

Além disso, é importante também ponderar a percepção que os solicitantes têm sobre 

o Estado e como essa relação influencia nas narrativas. Uma história de vida só pode ser 

contada em relação a um tema e em relação com um sujeito de interlocução. É impensável 

que haja somente uma versão de uma história de vida e que a mesma se reproduza de forma 

idêntica independentemente do ator com quem se dialoga. Por isso também diferem histórias 

escritas, relatadas oralmente, para PF, para um agente do governo, etc. Não só o Estado age 

com desconfiança acerca dos solicitantes, mas também estes frequentemente veem o Estado 

com um grau de descrença e de receio. Muitos refugiados vêm de países com instabilidade 
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política, altos índices de corrupção e com modos de gestão violentos e arbitrários. Para 

algumas culturas políticas, não se pode confiar no Estado. Os processo de refúgio se fazem, 

portanto, sob um regime de suspeita mútua (GRIFFITHS, 2012). Isso implica que a história 

de vida contada para pedir refúgio é muito específica e deve ser entendida como uma 

possibilidade de narrativa, não como a narrativa. 

A análise de credibilidade constrói um lugar de fala subalterno para os refugiados. 

Essa governamentalidade se fundamenta numa presunção de potencial insinceridade e 

ameaça. A descrença na narrativa como pressuposto de ação do Estado produz uma relação de 

sujeição do refugiado. É uma posição de poder que legitima os atos discursivos dos agentes 

estatais em detrimento da voz de uma população que depende da chancela estatal. Dessa 

maneira, o conjunto de mecanismos, práticas, discursos, técnicas e estratégicas do processo de 

elegibilidade constituem um dispositivo de produção de subalternidade.  

Deste modo, a lei brasileira de refúgio se inicia, em seu art. 1º, com a frase “será 

reconhecido como refugiado todo indivíduo que...”, seguida das categorias do conceito – 

motivos de fundado temor de perseguição e grave e generalizada violação de direitos 

humanos –. Entretanto, o processo de elegibilidade pelo qual passam os solicitantes implica 

que não se trata de mero reconhecimento tampouco se aplica a todo indivíduo. A partir da 

análise dos casos, o Estado constrói a condição de refugiado para então reconhecê-la nos 

indivíduos que conquistarem sua confiança e proverem indícios de veracidade no percurso 

dos procedimentos de elegibilidade. Assim sendo, tendo em vista os dispositivos apresentados 

nesse capítulo, uma leitura mais próxima das práticas do universo institucional brasileiro de 

refúgio seria, ao invés, “poderá ser reconhecido como refugiado aqueles indivíduos que 

convencerem os agentes de Estado que...”. Pois o Estado, neste caso, não identifica ou 

reconhece dados. A seleção dos refugiados é produzida na relação narrativa com o solicitante 

de refúgio.  

Ser refugiado é uma categoria de administração de governo sobre as pessoas. Não é de 

autoidentificação como ser mulher, negro, índio. É o Estado – ou melhor, o CONARE – que 

diz se uma pessoa é ou não é refugiada. E esse processo de determinação de status ocorre pela 

busca em identificar credibilidade, genuinidade, legitimidade do sujeito. A análise dos 

pedidos é feita com base nos elementos de prova fornecidos pelo solicitante, numa correlação 

com dados encontrados pelos agentes de Estado sobre o país de origem, bem como numa 

representação de noções subjetivas de dor, temor, desejo. Em decorrência desse último 
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aspecto, os agentes de Estado avaliam o pertencimento do solicitante a uma comunidade 

moral estabelecida para os refugiados.  

Dificilmente nos processos de refúgio o Estado terá certeza objetiva sobre um caso. É 

sempre uma questão de grau, de parecer ser verdadeiro ou não. Trata-se de avaliar a 

afirmação do indivíduo sobre ele mesmo a partir de critérios construídos do ponto de vista 

estatal para administração das populações migrantes. É, portanto, uma representação 

administrativa sobre uma condição apresentada subjetivamente. Para isso, o processo é 

construído nas relações entre as expressões do solicitante para afirmar sua fuga e do Estado 

para geri-la.  

As práticas que validam o direito de fuga estão inseridas num arcabouço institucional 

de administração dos sujeitos. Sujeitos esses que são produzidos como indivíduos e geridos 

como indivíduos coerentes e probos. Nesse sentido, a lógica de credibilidade produz efeitos 

totalizantes sobre esses sujeitos, imputando-lhes responsabilidade sobre a verdade e culpa 

sobre sua narrativa. Portanto, os critérios para determinação da condição de quem não é 

refugiado são produzidos com respaldo técnico-jurídico de parâmetros político-morais. 
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TERCEIRA PARTE: NUANCES DOS PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DA 

CONDIÇÃO DE REFUGIADO 

 

 

VI. “Violência da confusão”: categorias da condição de refugiado 

 

“O nome ‘refugiado’ é uma coisa que a gente carrega. É uma marca, uma carga, como 

uma tatuagem”, relatou uma refugiada colombiana no Rio de Janeiro. Ela comentava sobre 

sua vida antes de ser inserida na estrutura burocrática do refúgio, as razões de sua fuga e 

como aos poucos foi entendendo sua condição de refugiada, mesmo sem ter uma prévia 

familiaridade com o termo.   

O rótulo de ser refugiado está saturado de significados, como diz Said (2003, p. 64-65) 

sobre a produção dos orientais, afirmando que cada designação é afetada e afeta “interesses, 

alegações, projetos, ambições e retóricas”. A construção de categorias, como de refugiado, 

provoca efeitos administrativos na relação formal com os sujeitos, bem como efeitos 

subjetivos na forma desses sujeitos se encontrarem no mundo. Há uma carga simbólica da 

condição de refugiado que transborda o imperativo burocrático e atinge a noção de vida 

levada a cabo pelos agentes institucionais do refúgio e os próprios refugiados. A gestão do 

sofrimento, sua memória, sua expressão e seu limite, traz um significado político em torno do 

refúgio. 

A fala de um refugiado negro no Rio de Janeiro é elucidativa sobre a produção do 

papel de ser, tornar e tornar-se refugiado. Numa conversa informal sobre sua vida na cidade 

brasileira, ele disse assim:  

 
Na rua, simplesmente, eu não sou exatamente um refugiado. Sou uma pessoa negra, 
como muitos brasileiros. Na primeira olhada, eu posso me passar por um brasileiro, 
porque sou quase igual. Eu sou refugiado aqui na Cáritas, na Polícia Federal, para o 
governo. 

 

Ou seja, ser refugiado não se trata de uma identidade subjetiva do cotidiano dessas 

pessoas. É uma categoria institucional de gestão da população imigrante. Quanto às pessoas 

categorizadas como tal, é preciso assumir o papel de ser refugiado para fins de adequação ao 

conjunto simbólico a respeito desses sujeitos produzido no processo de elegibilidade. Por esse 

motivo, opto por fazer a leitura dessa produção de sentido como um processo de construção 
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da condição de refugiado, não um processo de “determinação de status” tampouco de 

“reconhecimento” de uma categoria ou muito menos de “concessão” de um direito. 

Tornar alguém refugiado requer representações de características condizentes com o 

formato institucional do refúgio. Isto significa depreender elementos – fatos nomes, lugares, 

dores, medos, lembranças, desejos – e fazer uma leitura dos mesmos a partir de uma estética 

de sofrimento e precariedade construídos como próprios da condição de refugiado. A 

atribuição do conjunto de sentidos no processo de elegibilidade é atravessada pelo universo 

institucional e imaginário do refúgio.  

 Há uma economia moral de produção, circulação e apropriação de normas, valores e 

afetos, conforme a definição de Didier Fassin (2015), relativos à problemática do refúgio. A 

razão humanitária que rege as políticas sobre grupos em vulnerabilidade, como refugiados, 

ocupam um lugar central na ordem moral contemporânea. Pois o governo humanitário67 é um 

paradigma de ação, que utiliza sentimentos morais nas relações políticas sobre as populações, 

vide a repercussão de temas relacionados ao sofrimento humano, como guerra, fome, e as 

mais diversas formas de violência.  

 É comum que a imagem do refugiado seja retratada num estereótipo de vítima e de 

representação de vulnerabilidades. Em eventos que participei, como no ‘Seminário Trabalho e 

os Direitos dos Refugiados no Brasil’,68 em 2015, a fotografia congelada ao fundo da mesa 

apresentava um cenário desértico em que pessoas negras pareciam sair de um ônibus em cuja 

lateral estava escrito ‘UNHCR’. Esta estética pôde de forma suficiente comunicar que o tema 

do evento tinha alguma relação com pessoas refugiadas. Ocorre que o vocabulário de 

sofrimento e compaixão da ação humanitária faz parte da vida política através de uma relação 

de tensão entre desigualdade e solidariedade. O discurso de ajuda humanitária aos refugiados 

presume uma rejeição à imigração irregular. Ou seja, o argumento humanitário é paradoxal, 

pois anuncia uma compaixão ao mesmo tempo em que busca ocultar uma repressão. O 

governo humanitário é uma política sobre a vida, que define qual sofrimento é inaceitável 

(FASSIN, 2010).  

																																																								
67 A noção de “governo humanitário” proposta por Didier Fassin (2010, p. 8-9) se baseia no sentido de governo 
como o conjunto de dispositivos e ações para administrar, regular, promover a existência de seres humanos, bem 
como no sentido de humanitário numa dimensão dupla que abrange o conceito de humanidade, sendo um 
conjunto de seres humanos que compartilham uma mesma condição, e também o movimento afetivo a seus 
pares.  
68 O evento mencionado foi realizado pela CARJ e pelo Ministério Público do Trabalho no Estado do Rio de 
Janeiro (MPT-RJ), no dia 15 de junho de 2015 na sede desta última instituição. Cf: 
<http://www.prt1.mpt.gov.br/informe-se/noticias-do-mpt-rj/239-caritas-rj-e-mpt-rj-preparam-cartilha-sobre-
direitos-trabalhistas-para-refugiados>. 
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A princípio, a repressão pode não ser compreendida como um efeito direto da prática 

de seleção dos refugiados pelos Estados. Contudo, ao construir critérios de seleção, 

parâmetros de hierarquização e de segregação são estabelecidos. A construção da categoria de 

refugiado não se trata de uma mera questão de reconhecimento. A admissão de alguns 

candidatos à refúgio em detrimento de outros implica submeter esses outros a uma condição 

de vulnerabilidade, precariedade, clandestinidade, ou até mesmo de retorno compulsório ao 

lugar de onde se quis fugir. É uma relação de poder sobre a vida que o Estado estabelece com 

o solicitante.  

Além disso, o processo de seleção requer delimitações de conceitos de violência, dor, 

temor, tortura, mas também de motivação econômica, acesso a recursos e, no limite, vida. A 

despeito do uso de instrumentos e termos técnicos para a prática administrativa, o processo é 

constituído por e constitui categorizações, que são produzidas com um aspecto moral de 

detecção de incoerências, de mentira, de quem está tentando se beneficiar inapropriadamente 

do refúgio. É uma estrutura de disputa contra a forma como o solicitante deseja e pleiteia que 

seja a valorização da vida, da sua vida. Na produção de critérios para determinação de quem 

não é refugiado, a prática da opressão manifesta-se na limitação imposta às liberdades do 

solicitante sobre seus meios e anseios de vida. 

A vida da razão humanitária é precária, no limite. O processo de elegibilidade é em si 

um processo de seleção que se propõe a identificar as pessoas merecedoras de proteção. Nesse 

sentido, a inclusão de uns se dá à custa da exclusão de outros. É um oximoro. O instituto do 

refúgio se presta à valorização da vida e à recusa moral do sofrimento, pautado, porém, numa 

lógica seletiva de corpos (FACUNDO NAVIA, 2014). O cerne da questão, portanto, é que a 

construção de categorias não é simples questão de seleção. Há uma opressão implícita. E por 

este motivo me disse um refugiado certa vez que “a gente foge por causa de violência, mas 

chega aqui e se depara com outras formas de violência. O processo é uma violência contra 

nós”. 

De modo geral, para diferenciar, é preciso criar distinções e, por consequência, 

categorizar. Como diz Edward Said (2003), as palavras não existem autonomamente. Os 

sujeitos disputam por seu significado e o constroem nas interações sociais, políticas, culturais, 

morais. A palavra “refugiado” não existe por si. Ela carrega um conjunto de imagens, 

representações e valores que dependem da localização contextual do debate. Nesse sentido, 

este trecho pretende apresentar e discutir a constituição de categorias pertinentes à figura do 

refugiado nas dinâmicas do processo de elegibilidade no Brasil. 
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VI.1 Sobre a diferença entre solicitante de refúgio e refugiado reconhecido 

 

 A categoria de solicitante de refúgio é decorrente do regime de elegibilidade. É, assim, 

uma categoria administrativa, que visa gerir a população migrante que pleiteia sua condição 

de refugiada. O solicitante está sob investigação e ainda não logrou reconhecimento estatal. 

Não é um adjetivo que define propriamente a característica de uma pessoa, mas é uma 

distinção provocada pelo processo. Enquanto a categoria de refugiado gera efeitos de 

sensibilização moral à situação humanitária dessas pessoas, a produção da categoria de 

solicitante de refúgio se presta a uma ordem política de administração e controle. 

O uso do termo solicitante nas práticas dos atores do universo institucional brasileiro 

do refúgio se destina a identificar – logo, fixar direitos, poderes e condutas – o lugar do 

demandante dentre as fases do processo. Muito embora o solicitante supostamente já tenha 

passado por uma situação de violência, tenha fugido por temor e esteja no território brasileiro 

em busca de uma oportunidade de proteção, o que define sua condição de refugiado é o 

processo e não essencialmente sua trajetória.  

 A despeito da diferença formal, o apelo humanitário das campanhas de sensibilização 

e de arrecadação do ACNUR e também da sociedade civil geralmente utilizam o sentido 

macro do conceito de refugiado, tais como um dos emblemas da campanha do Dia Mundial 

do Refugiado de 2015 do ACNUR: “Refugiados não são fugitivos. Eu me importo com 

eles”69; ou como o título de um apelo publicado na página do Facebook da CARJ, dizendo 

“Refugiados como Nzuzi estão precisando de ajuda”70.  

Além disso, no cotidiano da relação da CARJ com o público, frequentemente 

refugiados e solicitantes são tratados indistintamente dentro de um escopo de população 

refugiada. Os funcionários dizem, por exemplo, “há uns trinta refugiados para serem 

atendidos lá fora”, “muitas refugiadas vieram à oficina de artesanato ontem”, ou até mesmo 

“os refugiados estão tendo dificuldade para renovar o protocolo”. Assim, refugiado é uma 

categoria genérica utilizada para se referenciar à população estrangeira atendida pela CARJ.  

 No entanto, as ações que dizem respeito à inserção do refugiado no processo 

estabelecem uma diferenciação entre refugiado stricto sensu e solicitante. Nas relações 

																																																								
69 Imagem do adesivo distribuído pelo ACNUR no contexto da campanha encontra-se no rol de anexos. 
70 Imagem da publicação feita pela CARJ encontra-se no rol de anexos. 
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formais com Polícia Federal e com governo para resolver pendências, trâmites burocráticos 

ou para tratar dos casos, os atores têm a prática de discriminar nas falas as categorias de 

“solicitante” e “reconhecido”.  

 Do ponto de vista dos sujeitos em situação de refúgio, muitas vezes não há clareza 

sobre seu lugar no processo ou a diferença de sua condição (se solicitante ou “reconhecido”) 

na relação com as instituições – governo, Cáritas, Polícia Federal, ACNUR –. Não é intuitiva 

para vários desses migrantes a resposta à pergunta “você já foi reconhecido?”. 

Consequentemente, muitas vezes há uma sequência de perguntas similares a “você tem 

RNE?” e “qual seu documento?” a fim de identificar o atendimento a ser realizado de acordo 

com o status. Assim, a adequação da condição de um refugiado ainda “solicitante” ou já 

“reconhecido” se relaciona com o registro administrativo dessa população.  

 Lembro-me de um breve relato de um refugiado venezuelano para mim. Como de 

praxe em muitas interlocuções dos funcionários da Cáritas com os refugiados, eu lhe 

perguntei se ele já era reconhecido ou se era solicitante. Ele me olhou, franzindo a testa, e 

afirmou que não entendia muito bem. Tentei explicá-lo minha indagação e ele me expôs que a 

situação para ele estava muito complicada na Venezuela e que começava a ficar perigoso. Por 

isso, ele veio para o Brasil. Quando estava próximo de completar três meses de sua estada,71 

ele estava preocupado em encontrar um meio regular de ficar no país. Conversando com um 

conterrâneo, lhe foi sugerido que procurasse à Cáritas. Assim ele o fez. Uma vez na Cáritas, 

ele foi informado para preencher um formulário e para ir à Polícia Federal. Lá, lhe fizeram 

algumas perguntas e disseram para ele voltar para Cáritas. Na Cáritas, falaram que estava tudo 

certo e que ele tinha que esperar. Porém, até o momento, ele não entendia bem e afirmou que 

“só faço o que me dizem para fazer”.  

Ou seja, a diferença entre ser reconhecido e ser solicitante é trivial para o processo de 

elegibilidade, mas pode representada de uma maneira vaga pelos próprios refugiados. Para 

esse venezuelano, não havia compreensão concreta do processo e ele demonstrou que seu 

desejo era poder ficar no Brasil e não ter que voltar para seu país, pois lá não estava seguro. 

Ainda sobre como o percurso burocrático-jurídico da construção da condição de 

elegibilidade pode se apresentar de maneira confusa para população refugiada, vale a pena 

mencionar a fala de um refugiado congolês sobre seus conterrâneos. Alguns advogados da 

																																																								
71 Pelo artigo 12 da Lei 8.615 de 1980, “o prazo de validade do visto de turista será de até cinco anos, fixado 
pelo Ministério das Relações Exteriores, dentro de critérios de reciprocidade, e proporcionará múltiplas entradas 
no País, com estadas não excedentes a noventa dias, prorrogáveis por igual período, totalizando o máximo de 
cento e oitenta dias por ano”. 
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CARJ haviam lhe passado orientações sobre preenchimento do Termo de Solicitação, 

apontando alguns cuidados para não prejudicarem seu pedido devido a incompreensões. O 

congolês me contava que era muito difícil repassar algumas informações para os refugiados – 

no sentido amplo – porque em sua maioria são de origem simples, alguns analfabetos e, de 

modo geral, “eles não entendem muito bem das coisas de refúgio”. Sobre “coisas de refúgio” 

entendi que ele se referia aos procedimentos, às fases, aos documentos relacionados ao pedido 

de refúgio no Brasil e ao processo de autenticação formal, inclusive no que diz respeito ao 

entendimento das categorias próprias do regime de elegibilidade.  

Em seguida, ele explicou que ser refugiado é comum para pessoas da República 

Democrática do Congo: há mais de meio milhão de refugiados congoleses no mundo.72 

Ocorre que cerca de metade dos que estão na África se refugiou em países vizinhos, 

especialmente na região africana dos Grandes Lagos,73 em que não vigora o regime de 

elegibilidade. Não é um tipo de procedimento com qual estão acostumados. Mesmo na 

burocracia congolesa, de acordo com ele, os cidadãos não têm documento de identidade além 

do título eleitoral, de maneira que sua relação com o governo tenha um formato muito 

diferente do que eles se deparam para poderem se regularizar como refugiados no Brasil. Para 

muitos congoleses, ele diz que ser refugiado significa sair da sua cidade e ir para outro lugar 

para poder viver. Portanto, a condução dos refugiados no processo de elegibilidade reflete 

mais uma gestão dos êxodos de chegada  e de manejo de categorias pra produção de 

adequação institucional do que propriamente um marco de reconhecimento de uma condição 

qualitativa pleiteada por esses sujeitos.  

Devido a esta diferença não natural da condição das pessoas em fuga, Fassin afirma 

que refugiado é uma categoria do Sul global e solicitante uma categoria do Norte, em 

referência à distinção produzida pelos países que adotam o regime de elegibilidade, que é a 

maioria dos países considerados ocidentais, desenvolvidos e/ou desenvolvimento e que não 

fazem fronteira direta com os principais focos de conflito: “analiticamente, os refugiados são 

um fenômeno de massa nos continentes africano e asiático e os solicitantes de refúgio são 

uma realidade ao contrário hiper-individualizada na Europa e na América do Norte” 

(FASSIN, 2010, p. 165). Nesse último grupo, podemos incluir os demais países que adotam o 
																																																								
72 Segundo dados do ACNUR de 2015, há 535.323 refugiados congoleses no mundo e 75.350 solicitantes de 
refúgio dessa nacionalidade, além de 1.491.769 deslocados internos. Disponível em: 
<http://www.unhcr.org/pages/49e45c366.html>. Acesso em 03 de abril de 2016. 
73  Em um relatório sobre pessoas refugiadas da RDC, divulgado em 2014 pelo ACNUR, consta que 
aproximadamente 50% do total de congoleses na condição de refúgio estão em países da região africana dos 
Grandes Lagos, enquanto que outros 39% estão no Chifre da África e 11% no sudeste africano. Disponível em: 
<http://www.unhcr.org/558c0e039.pdf>. Acesso em 03 de abril de 2014. 
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regime de elegibilidade e, portanto, provocam uma distinção entre essas duas categorias, 

como o Brasil. 

De todo modo, são categorias móveis e maleáveis para se tratar do tema de refúgio 

dependendo do teor da narrativa e da ação. Refugiado ora é uma categoria macro, ora é uma 

categoria micro como sinônimo de refugiado reconhecido em oposição à condição de 

solicitante de refúgio. Refugiado como categoria macro é o termo mais comumente utilizado 

pelos atores alheios aos procedimentos que integram o regime de elegibilidade, enquanto que 

para as práticas que atravessam ou se debruçam sobre tal processo os atores utilizam ambas as 

categorias. Sendo solicitante de refúgio uma categoria proveniente do regime adotado pelo 

governo, têm facilidade para manejar a diferença de categoria os atores de Estado, incluindo 

funcionários do governo, da sociedade civil e do ACNUR, além de pesquisadores mais 

afinados com o estudo do tema. 

 De modo geral, os documentos oficiais registram a diferença entre essas duas 

categorias normativas, a qual se exerce em termos materiais e simbólicos. Uma das principais 

materializações da distinção entre refugiado reconhecido e solicitante é também 

significativamente simbólica. Trata-se do documento de identificação do solicitante – o 

protocolo – e do refugiado reconhecido – RNE –. Além do aspecto palpável, o protocolo 

provoca maior vulnerabilidade de garantias e fragilidade dos direitos, bem como simboliza 

precariedade e provisoriedade. Frequentemente os refugiados apresentam reclamações na 

CARJ sobre o protocolo, dizendo que os funcionários dos órgãos públicos e privados em que 

precisaram de algum atendimento não sabem o que “esse papel”, que o protocolo molhou na 

chuva ou que não conseguiram uma vaga de emprego porque o empregador não o aceitou 

como documento válido.  

 No início de 2016, uma solicitante de Benim chegou à CARJ perguntando como ela 

poderia conseguir anistia do governo brasileiro. Após minutos de conversa e intervenção de 

alguns funcionários, entendemos que ela era solicitante de refúgio e que, portanto, estava 

regular no território brasileiro, não justificando a necessidade de anistia. Esta informação lhe 

foi transmitida, porém ela demonstrava descontentamento e desconforto. Ela afirmou que 

queria, então, o “documento para residência permanente”. Explicamos que, para isso, ela teria 

que ser reconhecida como refugiada e que ela poderia ficar tranquila quanto sua situação 

legal. Por fim, lhe perguntamos “Mas você teve algum problema com sua documentação, seu 

protocolo?”. Ela respondeu: “Não. É meu coração que [es]tá apertado. [Es]tou há três anos 

aqui esperando”.  
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Ou seja, o registro documental se traduz como uma forma de marcar a diferença entre 

solicitante e refugiado reconhecido. Esses dispositivos de “gerenciamento da diferença”, nos 

termos de Carolina Moulin (2009), produzem efeitos na subjetividade dos refugiados, que 

representam vazio e incompletude frente à significância subjetiva política prometidos pela 

cidadania estatal. Assim, os documentos apresentam carimbos de efeitos sociais e subjetivos 

da gestão da população refugiada, imprimindo-lhe poder e controle através da lógica do 

regime de reconhecimento de um status. 

 Diante dos diferentes usos sociais atribuídos à noção de refugiado, é possível tensionar 

essa categoria como elemento que não necessariamente correspondente a um reconhecimento 

legal que seja concomitante ao social e ao subjetivo por parte das pessoas refugiadas. A 

constituição da categoria ocorre em meio a relações de poder de governo para lidar com a 

chegada de estrangeiros. Nesse sentido, a diferença entre refugiado reconhecido e solicitante 

é corolário do regime de elegibilidade. 

 Aliás, nem mesmo a narrativa de reconhecimento pode ser considerada como posta. 

Há uma disputa entre os agentes do universo institucional brasileiro de refúgio sobre se o ato 

formal de Estado de legitimação da condição de refugiado constitui-se em reconhecimento ou 

concessão. A princípio, a concessão se refere ao poder estatal de definir quem será 

considerado refugiado no território nacional. Enquanto isso, o reconhecimento, defendido 

pelo ACNUR (s.d., p. 10) e pelos agentes da sociedade civil, se destina a “constatar” a 

qualidade de refugiado a quem já se encontra nesta qualidade antes da avaliação legal. Dessa 

forma, a noção de reconhecimento implica que o refugiado já se encontrava nessa condição 

antes da atribuição legal do Estado.  

Já a noção de concessão suscita a necessidade da tutela estatal, tendo como efeito a 

produção da condição de solicitante – demandante, suplicante –. Isto é, a categoria de 

solicitante suscita uma relação de submissão do sujeito frente ao Estado. De acordo com esta 

lógica, o refúgio se apresenta como direito, mas é gerido como um pedido. A todo tempo, a 

relação do refugiado com o Estado é lidada em termos de pedido de refúgio. Conforme aponta 

Moulin (2009), o Estado confere o reconhecimento da condição de refúgio como uma 

prerrogativa. A autora afirma que a concessão traz como consequência uma expectativa de 

gratidão ao Estado soberano devido à proteção oferecida, que se consubstancia na 

determinação de um estatuto jurídico. Dessa forma, a concessão do refúgio marca uma 

hierarquia que produz um lugar de subordinação e dependência dos refugiados (solicitantes).  
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 O vocabulário de reconhecimento é mais utilizado pelos agentes do universo 

institucional brasileiro de refúgio, especialmente da sociedade civil e do ACNUR, e tem como 

proposta política ressaltar a potência da fala da população refugiada frente ao Estado. Ainda 

assim, essa narrativa não é uníssona, uma vez que, com frequência, os termos relativos à 

noção de concessão ecoam nas falas, nos documentos e na própria lei. O art. 33 da Lei 

9.474/97, por exemplo, apresenta no mesmo dispositivo as duas noções de maneira não 

excludente ao afirmar que “o reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento 

de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de 

refúgio”.  

  Além disso, a instabilidade discursiva sobre a relação do ato legitimador estatal para 

com os refugiados também está presente nas próprias falas dos agentes do Estado. Um ex-

coordenador do CONARE expunha sua percepção acerca do “papel do Estado” nos processos 

de refúgio. Na sua fala, ele utilizou alternativamente o vocabulário de concessão e de 

reconhecimento, demonstrando que não há posição unívoca. Na minha pesquisa, observei que 

os advogados da sociedade civil têm o vocabulário de reconhecimento como predominante 

em suas falas, ao passo em que representantes do DPF e do MRE utilizam mais o de 

concessão. 

 Ademais dos espaços constituídos formalmente para relação dos agentes do universo 

institucional brasileiro de refúgio, outros âmbitos de interação jurídica, política e afetiva entre 

esses atores constituem mecanismos centrais nas disputas pelos termos (e pelos significados 

das categorias) concernentes aos refugiados. Conversas informais, encontros em cafés, 

restaurantes, bares, amigo ocultos fazem parte das práticas de interação e disputa. Outro 

espaço importante é de seminários, congressos acadêmicos e variados eventos públicos em 

que tais agentes participam como convidados de suas respectivas instituições ou como 

pesquisadores do tema. Diferente do que ocorre nas reuniões decisórias oficiais, nesses 

espaços públicos não há confronto direto entre os atores, porém os mesmos marcam sua 

posição discursiva que é reproduzida nas práticas formais de debate.  

 Acerca da noção de concessão, por exemplo, trago extrato da fala apresentada por um 

advogado da CARJ no Seminário sobre Direito das Migrações,74 realizado no primeiro 

semestre de 2016. Ele afirmou que o direito do refúgio é administrado pelo Estado como 

concessão devido a um modelo de gestão dos refugiados que é pensado em termos de 

																																																								
74 O evento aqui referenciado é o “Seminário Brasileiro de Direito das Migrações”, promovido pela Ordem dos 
Advogados do Brasil entre os dias 04 e 06 de abril de 2016. 
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exceção. Isto é, o instituto do refúgio se apresenta como dádiva humanitária em meio a um 

rígido processo seletivo de migrantes e, assim, cria uma dívida de gratidão do refugiado em 

relação ao Estado, já que foi uma proteção dada. A concessão do estatuto de refugiado se 

remete a uma prática de gestão dos direitos, de modo geral, como se fossem atributos a serem 

concedidos pelo poder estatal.  

 Para os agentes de refúgio da sociedade civil, é considerado pacífico que  a leitura do 

processo de elegibilidade deva ser pela noção de reconhecimento. Mesmo assim, a lógica 

narrativa da concessão não está de todo ausente nas suas práticas. É possível encontrar nos 

pareceres da CARJ expressões como “por todo exposto, justificada a concessão da proteção 

requerida...”. Todavia, a ocorrência do uso desses termos é colocada como um equívoco e, por 

várias vezes, é cobrada retificação por parte dos seus pares. A recorrência do termo nos mais 

diversos âmbitos do universo institucional brasileiro do refúgio pode indicar a produção do 

sentido que rege a gestão dos refugiados capilarizado na rede de relações e nas práticas dos 

agentes. Portanto, a concessão e sua respectiva expectativa joga com uma “lógica de 

intercâmbio moral que é parte integral de diversos mecanismos de interação social” 

(MOULIN, 2009, p. 11). Nesse sentido, o governo humanitário que propõe a proteção 

humanitária provoca uma racionalidade de gratidão juntamente à regulação dos migrantes 

(FASSIN, 2015; MOULIN, 2009).  

 Nesse ínterim, a categoria de refugiado se refere aos sujeitos, mas está, sobretudo, em 

direta relação com as exigências legais. Ou seja, a figura do refúgio se destina a atender 

necessidades humanitárias de pessoas ao mesmo tempo em que se volta para atender 

condições produzidas pela própria política migratória restritiva do Estado. Por esse motivo e 

levando em consideração a percepção dos refugiados sobre “as coisas do refúgio”, a noção de 

validação do pedido de refúgio como reconhecimento não é automática. Pelo que observei, a 

condição de reconhecimento é criada pelo governo brasileiro como forma de gerir a 

população migrante, em que se insere o regime adotado pelo governo brasileiro. Trata-se mais 

de uma categoria de Estado do que propriamente uma categoria do sujeito a ser reconhecida 

pelo Estado. 

  

 

VI.2. Categorias jurídico-políticas  

 



	 105	

Dentre as dinâmicas do processo de construção da condição de refugiado, os agentes 

do universo brasileiro de refúgio exercem uma prática de classificar previamente os casos 

pelas expressões fracos, fortes (equivale de fáceis) ou difíceis. Estas definições não são 

estabelecidas formalmente e podem sofrer variações. O importante a notar aqui é que os 

agentes têm o costume de identificar uma predisposição dos casos para deferimento ou 

indeferimento. Alguns critérios levados em conta para esta classificação são nacionalidade, 

possibilidade de adequação direta a uma das categorias de reconhecimento, coerência da 

narrativa, histórico de decisão sobre casos semelhantes e apresentação de elementos de prova. 

A categoria de caso fraco se refere aos pedidos que não apresentam subsídios 

favoráveis ao deferimento, como ser proveniente de um país cujo fluxo majoritário é de 

imigrantes considerados econômicos, não haver indícios de fundado temor de perseguição, 

e/ou não ser consistente na narrativa.  Um exemplo seria de Manuel, um angolano que afirma 

que chegou ao país em 2009 com visto de estudante e que, com o fim da validade deste 

documento, precisa resolver sua estada legal. Na entrevista para CARJ, ele declarou que não 

sofria perseguição política em seu país ou violência semelhante, de modo que seu interesse 

em ficar no Brasil é conseguir trabalho e formação. Este caso constou para decisão com 

recomendação de elegibilidade para indeferimento e, no GEP em que estava em pauta, não foi 

objeto de discussão favorável a seu status de refugiado, sendo, de fato, indeferido. 

Em contraste, os casos geralmente considerados fortes ou fáceis são aqueles em que há 

indícios expressivos para deferimento e que, portanto, possuem pouca probabilidade de 

gerarem discordância entre membros do CONARE. Um exemplo de caso considerado forte é 

o do afegão Ahmed, cujo pedido foi apresentado na pauta do GEP com recomendação de 

elegibilidade para positivo e, posteriormente, foi deferido. Além do Afeganistão ser um país 

com notória crise humanitária, Ahmed trabalhava como professor de inglês num projeto 

relacionado à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e sofreu ameaças do grupo 

Talibã, que considera este idioma como a língua dos infiéis. Ele forneceu prova eletrônica 

sobre seu trabalho e relatou as tentativas de homicídio e as perseguições que sofrem, bem 

como a morte de pessoas que lhe eram próximas. Devido ao perfil de atuação do Talibã, o 

argumento do parecer da sociedade civil para seu pedido foi fundado temor de perseguição 

por motivos religiosos.  

Já a categoria de caso difícil é normalmente utilizada para designar os casos que têm 

potencial para deferimento, porém conta com significativas possibilidades de indeferimento 

em decorrência de falta de prova, não fluidez na narrativa, e/ou oriundo de países ou de 
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regiões relativos aos quais a prática decisória do CONARE tem sido negativa, entre outros 

desafios. Estes casos geralmente constituem a maioria das disputas e dos debates entre os 

membros presentes no GEP.  

Parte da dificuldade desses casos reflete o fato de que a compreensão das categorias 

jurídicas que conformam a construção da condição de refugiado não é imediata para as 

pessoas em situação de refúgio, de modo geral. Ainda mais difícil se torna quando os sujeitos 

não falam ou não são nativos do idioma em que tais categorias estão estabelecidas. As 

estruturas linguísticas podem variar de maneira determinante de um idioma para outro e entre 

dialetos.  

 Certo dia, havia um grupo de refugiadas africanas esperando para atendimento na 

Cáritas. Eu pedi para uma delas fazer o favor de traduzir para lingala75 um aviso que seria 

afixado para os refugiados. Outra refugiada questionou a necessidade da tradução e uma 

discussão em lingala surgiu entre elas. Como não falo lingala, não pude compreender o que se 

passava, mas era possível perceber que havia um incômodo por parte de algumas delas. Até 

que uma refugiada congolesa veio me explicar que, na RDC, o francês é falado em alguns 

ambientes enquanto que o lingala em outros. E elas discutiam porque não havia consenso 

sobre a necessidade e/ou a conveniência de traduzir para lingala. O francês é a língua do 

colonizador e é utilizado nos meios de comunicação oficial do governo, em espaços mais 

formais, nos locais de ensino. Só aprende a língua francesa quem pôde ir para escola. “Quem 

não estudou não sabe falar francês”, afirmou Juliette. Já o lingala é utilizado no ambiente 

doméstico, nas atividades comerciais, no dia-a-dia.  

Além da diferença do seu uso para determinados campos de comunicação, expressão e 

negociação, há muitas palavras em francês que não encontram equivalente em lingala. Para 

falar de direitos humanos, por exemplo, eles utilizam a expressão francesa droits de l’homme. 

Para traduzirem o aviso que eu pedi, houve outra discussão para saberem os termos mais 

apropriados. Eram apenas três frases e não foi totalmente consensual a tradução. Perguntei se 

era difícil traduzir do francês para lingala. Elas disseram que não, mas que há “coisas” em 

lingala que não existem em português, bem como há palavras em francês ou kikongo (outro 

dialeto largamente utilizado na RDC) que não têm equivalente em lingala. 

Dessa maneira, o fator linguístico impacta na expressão narrativa oral e escrita 

necessária ao processo de elegibilidade. Não há termo de solicitação de refúgio em lingala, de 

																																																								
75 Lingala é a língua mais falada pelos refugiados congoleses e é considerado idioma franco em todo território da 
RDC. Geralmente, os refugiados congoleses conversam em lingala entre si, como também aponta Petrus (2009).  
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modo que o registro das falas dos congoleses seja feito em francês, muito embora este 

geralmente não seja o idioma mais usado por eles para lidarem com questões tão subjetivas, 

como contar histórias de sua vida e rememorar episódios de violência. Aos refugiados é 

imposto o encargo de transformarem uma comunicação que seria pessoal em oficial, tornando 

públicas suas questões privadas. 

O papel do intérprete é central neste aspecto. Fazer os estrangeiros compreenderem o 

significado das categorias do processo de acordo com o universo brasileiro de refúgio não se 

trata de mera questão de tradução literal. É um trabalho de intermediação linguística e 

também de produção de sentidos. Perguntei para uma refugiada congolesa, que havia 

traduzido uma entrevista de elegibilidade, qual era sua percepção sobre esta entrevista. Ela me 

disse que não é tão simples para um refugiado que acaba de chegar ao país, não sabe falar 

português ou uma língua ocidental/europeia e não está familiarizado com o vocabulário de 

refúgio – como é o caso da maioria das pessoas. “Na minha língua [lingala] não existe 

‘direitos humanos’, por exemplo, nem ‘tortura’”, ela me disse. 

Mesmo conceitos que são basilares para o sistema de refúgio podem ser problemáticos 

para os próprios refugiados. Em conversa informal comigo, um refugiado comentou uma vez 

que há poucos dias tinha ajudado uma congolesa a preencher o formulário, já no novo 

formato, e que ela tinha muita dificuldade em entender as perguntas. Tal dificuldade, segundo 

ele, é comum, mas este caso lhe chamou atenção devido a tamanha simplicidade do moça e o 

grau de desconhecimento dela sobre a burocracia. Numa expressão que misturava surpresa, 

indignação e tristeza, ele disse:  

 
Ela não sabia o que é governo! Governo! Ela não sabia o que é! Eu tentei explicar 
para ela, mas eu acho que até agora ela não entendeu. Ela é muito simples. Como 
uma pessoa que não sabe o que é governo vai saber responder aquele formulário?!. 
E eu ainda ajudei ela a preencher, mas quando ela for fazer a entrevista, coitada...   

 

Ele explicou que na RDC a relação das pessoas com o Estado é muito diferente. Quase 

não há serviço público – saúde e educação são pagos –, não há qualquer garantia de direitos 

nas prisões – nem mesmo comida os presos recebem –, as pessoas não têm documento de 

identificação oficial nacional além do título de eleitor, etc. Quando um congolês é de uma 

classe mais pobre, como era o caso dessa mulher, há um estranhamento ainda maior com o 

sistema brasileiro de burocracia e de relação política com os cidadãos. 

A dificuldade de clareza de noções como governo desencadeia uma possibilidade de 

má compreensão de diversos outras categorias derivadas de um sistema de pensamento que 
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tem o funcionamento de uma ordem estatal como pressuposto. Por exemplo, uma das 

perguntas do novo formulário é “Você buscou proteção estatal em seu país de origem ou 

residência habitual?” e há como opções para se marcar um “x” em “sim” ou em “não”, 

seguidas de quatro linhas para justificativa. 

Assim, o formulário funciona como dispositivo de gestão das razões do êxodos dos 

sujeitos, de seu sofrimento, sua dor, seu sonho. É um dispositivo de poder que transforma 

histórias de vida e de fuga em informações sobre casos. Casos estes muitas vezes tratados 

pelos agentes de refúgio de forma desvinculada de pessoalidade e sob o referencial de 

expressões como “o solicitante afirmou...” ou “a solicitante alega que...”. 

Frente aos riscos de incompatibilidade burocrático-culturais em modos de expressar 

violência ou medo de perseguição, Charly Kongo, um refugiado congolês, manifestou sua 

percepção de um ponto de vista de experiência compartilhada pela população refugiada76, 

salientando que “temos outro jeito de explicar. Precisamos de compreensão e generosidade 

para sermos considerados refugiados”. 

 Além dos processos de categorização que os solicitantes são levados a fazer por eles 

próprios, suas narrativas são classificadas por diversos agentes do universo brasileiro de 

refúgio ao longo do processo de construção da condição de refugiado. O momento de 

colhimento do Termo de Declarações junto à Polícia Federal é significativo neste sentido. 

 Numa reunião de auto-formação com a equipe de proteção da CARJ, advogados e 

voluntários comentaram que alguns refugiados indicam dissonância   com o registro realizado 

na oitiva da Polícia Federal. Estes agentes comentaram que foram conversar com um 

nigeriano para esclarecer algumas dúvidas acerca da sua história com fins de fundamentar o 

parecer de elegibilidade da sociedade civil, pois havia diferença entre o que foi dito no 

formulário e na oitiva. O nigeriano ficou surpreso e aflito quando lhe foi traduzido que 

constava na oitiva que sua fuga tinha relação com a atuação do grupo Boko Haram. E, então, 

um advogado complementou, dizendo que, ocasionalmente, é possível observar uma 

semelhança entre as oitivas de solicitantes da mesma nacionalidade, inclusive nos casos cujas 

histórias de vida e de fuga se diferenciam em outros momentos narrativos. Os agentes do 

universo brasileiro de refúgio presentes na reunião fizeram uma leitura de que integra à 

prática de registro do depoimento na Polícia Federal a atribuição de um conjunto específico 

de significados aos sujeitos, dependendo de seu lugar de origem. Isto é, há uma tendência de 

																																																								
76 Fala proferida durante palestrada proferida por Charly Kongo no Curso de Verão “A Problemática do Refúgio 
em uma Perspectiva Global”, realizado em dezembro de 2015 pela Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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associação da imagem de nigerianos à atuação do grupo Boko Haram, bem como de 

venezuelanos à perseguição política contra estudantes, ou ainda de angolanos à anseios de 

migração de caráter estritamente econômico-social. 

 Na interlocução dos refugiados com as instituições, suas falas estão suscetíveis de 

serem impactadas por algumas mudanças semânticas entre o que solicitante expressa 

voluntaria e diretamente e o registro documental pelo agente de refúgio, como se aplica na 

situação das oitivas junto à Polícia Federal. Não raro as interpretações das comunicações são 

afetadas por alterações, omissões ou acréscimos às histórias narradas. O registro mediato da 

narrativa do solicitante é relevante, pois o ordenamento jurídico brasileiro atribui fé pública77 

ao conteúdo dos documentos assinados por agentes do governo, de maneira que o CONARE 

considera credível o teor produzido e legitimado por agentes da Polícia Federal. Ou seja, a 

história de vida e de fuga a ser analisada pelo colegiado do CONARE é disparada pelos 

refugiados, mas induzida pela participação de cada agente de refúgio no decorrer do percurso 

de construção da condição de refúgio. 

 A interação entre refugiados e agentes de refúgio, desde as orientações sobre processo 

na Cáritas, a oitiva na Polícia Federal e as entrevistas oficiais de elegibilidade, tem como 

efeito conduzir a categorização e a possibilidade de reconhecimento. Dessa forma, o 

estabelecimento das categorias de reconhecimento do status de refugiado é produzido em 

relações de poder que se operam a partir do lugar de fala e do papel dos agentes de refúgio 

sobre as narrativas dos solicitantes e, por consequência, sobre suas vidas. 

 

 

VI.3. Disputas pelo sentido das chaves de reconhecimento 

 

 A fim de classificar um caso, os agentes de Estado fazem um trabalho de adequação 

das narrativas dos refugiados às categorias jurídicas existentes de fundado temor, perseguição 

política, grave e generalizada violação de direitos humanos, etc. A produção de 

enquadramento é feita tanto pelos agentes quanto pelos solicitantes, que devem convencer o 

CONARE sobre seu caso. O novo Termo de Solicitação exige que o solicitante consubstancie 

sua história de vida e de fuga em uma das possibilidades de categoria jurídica para 

reconhecimento formal de status. Desta forma, a estrutura desse formulário parece gerar o que 

																																																								
77 A grosso modo, “fé pública” é um expressão jurídica utilizada para designar a presunção de veracidade de atos 
e declarações de servidores públicos. 
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Pierre Bourdieu (2006) denomina como ilusão biográfica. Segundo o autor, o conceito de que 

a vida possa ser pensada como um todo coerente cuja história seja linear e passível de 

enquadramentos é uma ficção. 

A questão nº 12 do formulário está colocada em formato de múltipla escolha da 

seguinte maneira: 

 
Figura 2: Pergunta nº 12 do Termo de Solicitação de Refúgio 
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 Destaquei na cor amarela os termos que, apesar de serem centrais para construção da 

categoria de refugiado, não são de compreensão imediata. Pois são noções abstratas que 

apenas podem ser minimamente inteligíveis dentro do universo linguístico específico do 

instituto refúgio. Ainda assim, as próprias pessoas refugiadas e os agentes das instituições que 

participam das discussões decisórias travam uma disputa ontológica sobre os mesmos.  

 A construção da condição de refugiado nos moldes da definição legal brasileira se 

remete na maioria dos casos à constatação de fundado temor de perseguição. Desta categoria 

de análise, é possível destacar dinâmicas de construção de sentido sobre o que seja fundado 

temor, sobre a noção de perseguição e sobre outros fatores que atravessam esse conceito. 

Dessa maneira, uma das principais categorias de discussão entre os agentes do 

universo institucional brasileiro de refúgio para disputar a condição de refugiado é sobre a 

existência ou não do fundado temor, ou melhor, sobre o que é fundado temor.  Para o 

ACNUR (s.d.), a expressão é chave para se determinar a definição de refugiado e contém um 

elemento subjetivo (condição subjetiva de medo) e outro objetivo (fundamento da situação 

objetiva).  

Neste contexto, as implicações de viagens realizadas por solicitantes de refúgio 

apareceu de forma recorrente nas discussões para avaliação dos pedidos de refúgio. “A saída 

do território nacional sem prévia autorização do Governo brasileiro”, conforme o art. 39, IV, 

da Lei 9.474/97 é considerada motivação para perda do status de refugiado. Assim, 

refugiados, incluindo aqueles em situação de permanência definitiva, devem notificar o 

CONARE, solicitando-lhe autorização mediante apresentação período, destino e motivo de 

viagem. Não há, contudo, regulamentação equivalente para solicitantes de refúgio. 

De todo modo, a suspeita dos solicitantes fazerem viagens ao exterior foi considerada 

em desfavor do seu pedido sob o argumento de suscitar desconfiança sobre o fundado temor. 

A discussão é pautada sobre a confiabilidade da narrativa de um solicitante que viaja, 

especialmente quando o destino é seu país de origem. Agentes de refúgio comentam, por 

exemplo, que se o solicitante realmente tivesse medo de ficar no seu país, não almejaria 

retornar para lá. Dessa forma, a existência do temor foi relacionada à não razoabilidade do 

refugiado ter contato físico em com seu país. Por parte dos agentes da sociedade civil, a 

posição é que considerar viagens ao exterior para análise de elegibilidade pode implicar 

caráter punitivo à credibilidade dos refugiados.  

A problemática da justificativa plausível para medo de ficar no país de origem aparece 

em diversos momentos do processo. Devido aos muitos detalhes e vocabulário específico do 
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processo de elegibilidade, a CARJ começou, em 2015, a fazer grupos de orientação para os 

refugiados recém-chegados. Nesses encontros, que estavam ocorrendo numa regularidade 

média de uma vez por mês, muitas dúvidas e surpresas dos refugiados aparecem. Em um dia 

que participei, alguns momentos de inquietação na sala ocorreram, dentre eles quando o 

advogado da CARJ explicou que o objetivo da pergunta sobre o que pode acontecer se voltar 

para o país de origem é examinar o fundado temor. A reação de alguns refugiados que 

estavam na sala foi de agitação e confusão. Um refugiado deles comentou que “essa pergunta 

é muito difícil, não dá para saber bem, como vou saber?!”. 

A representação do fundado temor como necessidade de rompimento com o lugar 

habitual do refugiado apresenta o instituto do refúgio como estrito mecanismo de permitir 

alguém de ficar no território nacional apenas se verdadeiramente o solicitante correr riscos de 

integridade à vida caso no Brasil não permaneça. Lidar com a autorização de viagem nesses 

termos parece indicar uma lógica de hostilidade e de direitos de exceção no tratamento a essa 

população. Como indica Pierre Clastres (2003), o modelo de Estado-nação ocidental tem uma 

tendência à ser avesso às mais variadas práticas nômades. No caso dos refugiados, além da 

gestão sobre qual movimento imigratório é justificável, há um julgamento e um esforço de 

controle sobre suas eventuais atividades de deslocamento sem autorização estatal. Mais uma 

vez, a lógica humanitária, em sua intenção de tutelar, mostra sua ambiguidade em, sob 

pretexto de proteção, controlar a mobilidade do refugiado.  

Além da noção de fundado temor, vale considerar que as ameaças e as sensações de 

ameaça que podem conformar o sentido de perseguição também não são consensuais. Acerca 

desta categoria, algumas discussões que acompanhei sobre elegibilidade e credibilidade 

trouxeram o critério de alto perfil político para requisito de classificação de uma pessoa como 

possível alvo de perseguição em oposição aos solicitantes de baixo perfil político. Nesta 

perspectiva, para construir a condição de perseguição, há uma avaliação sobre o grau de 

gravidade da situação de ameaça. Ainda que nem todos os membros utilizem a chave de baixo 

ou alto perfil esta análise, é feita uma leitura com base em elementos objetivos (filiação a 

partido, ameaças sofridas, testemunho de violência, etc.) sobre a sensação de ameaça sentida 

pelo sujeito da fuga. Medo é um sentimento e, então, por mais que se considere os elementos 

objetivos, o uso da categoria de fundado temor dificilmente alcançará a subjetividade das 

pessoas que fugiram. Mais uma vez, a percepção da dor é administrada nas relações de poder 

dos agentes de refúgio que a classifica e lhe atribui valor. 
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Outro âmbito de discussão ocorre quando, dentre outras nuances da narrativa, o 

solicitante não menciona fatos concretos de ameaça contra sua pessoa, mas episódios de 

violência na região em que vivia. Alguns agentes de refúgio questionam se caberia o 

argumento de fundado temor, já que não houve indícios de perseguição direta contra o 

solicitante. Outros membros argumentam que o medo poderia ter sido motivado pelo 

contexto. É prática do ACNUR intervir nesses debates propondo esclarecimentos, como o de 

que a classificação de uma ameaça como fundado temor de perseguição não requer que algum 

episódio atentatório à segurança, liberdade ou integridade do solicitante já tenha ocorrido, 

sendo suficiente a probabilidade significativa dele vir a acontecer.  

As relações entre os atores dissolvem algumas práticas, mas a atuação dos mesmos é 

marcada pelo seu lugar de fala. No caso do ACNUR, a fala geralmente está localizada num 

papel de expertise deste organismo internacional sobre temas de refúgio, bem como num 

esforço de mediação na disputa entre os atores. Assim, neste debate sobre fundado temor, o 

papel dos agentes do ACNUR contempla trazer informações da ordem de normativa 

internacional – leia-se vinculadas ao regime do ACNUR –, sem necessariamente entrar na 

disputa para assumir uma posição por deferimento ou indeferimento. A interpretação 

institucional sobre as manifestações de violência e a extensão do sofrimento das pessoas que 

fogem é traduzida em forma de conhecimento técnico dos agentes do ACNUR, que é exposto 

e recebido como informação oficial  e como argumento de autoridade sobre o assunto. 

 Ademais da caráter persecutório, o instituto do refúgio está inserido numa rede de 

produções de significados que, de modo geral, visam disputar a noção de violência em 

oposição a de paz. A justificativa “fundada” para um pedido de refúgio e para seu deferimento 

está baseada na evidência ou na eminência de episódios de violência que coloquem em risco a 

vida do sujeito. Ocorre, porém, que a violência não está no evento em si, mas na 

representação que os atores dão para o mesmo. Ou seja, o que faz da guerra uma violência é a 

interpretação dessa ação como tal, o que depende do recorte temporal, da cultura, da 

percepção individual. As práticas de segregação racial até pouco tempo não eram 

consideradas como opressores por algumas pessoas em determinados países. A circuncisão da 

genitália feminina é bem quista em alguns campos culturais e mal vista em outros. Mesmo a 

miséria socioeconômica pode ser lida como um contexto de violência por alguns sistemas 

políticos, com destaque para as propostas socialistas, enquanto que para outros sistemas 

políticos não o é.  
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 Para o processo de elegibilidade, devido aos critérios de análise de credibilidade, os 

agentes de refúgio buscam a forma de violência que se apresente com materialidade para ter 

validade conforme as categorias jurídicas estabelecidas. Contudo, a violência pode se 

expressar de maneiras muito diversas e difusas. A fala de Charly Kongo numa roda de 

conversas no segundo semestre de 2015,78 é bastante provocativa nesse sentido. Ele disse: 

“fugimos não só por causa da guerra, mas pelo cotidiano mesmo. É uma violência da 

confusão. Não conseguimos distinguir quando há tortura, por exemplo. Não é só o chicote, 

mas também o próprio ambiente da prisão” [grifo nosso].  

Em outra ocasião79, Kongo relatou um acontecimento tido como paradigmático do tipo 

de violência com o qual se deparam os congoleses na sua vida do quotidiano. Ele trabalhava 

como enfermeiro num hospital em Kinshasa, capital da RDC, e certo dia viu entrar uma 

jovem grávida com hemorragia. Sua família não dispunha de recursos financeiros para custear 

o valor cobrado pelo soro fisiológico: cerca de dois dólares. Os responsáveis pelo hospital se 

recusaram a fornecer o material. A moça, então, começou a agonizar. Sem que os familiares 

ou os funcionários pudessem reverter a fatalidade, a mulher grávida virou personagem de uma 

cena de morte que Charly assistiu. Segundo ele, “essas coisas também levam a gente a fugir. 

Isso é violação de direitos humanos. Ninguém mais confia na justiça de lá”. 

Ademais deste episódio, outras manifestações de violência marcam o cotidiano dos 

congoleses sem que, muitas vezes, eles e elas percebam como opressão da paz regular. Kongo 

comenta que, na RDC, as pessoas banalizam tortura e as mulheres também banalizam o 

estupro. De acordo com ele, pelos motivos mais banais as pessoas são torturadas física e 

psicologicamente. E que ser privado de comida na prisão ou apanhar muito por protestar 

acabam sendo vistos como normalidade. As mulheres são violentadas a todo tempo nas ruas, 

em espaços públicos, dentro de casa e é comum que os homens autores se orgulhem disso. 

“Estupro no meu país é um fato normal”, disse ele. Junto a este comentário, ele contou que a 

miséria também é muito grande e, por isso, os africanos fazem remessa de dinheiro para suas 

famílias e que, “as vezes, almoço é um luxo”.  

No fim desta conversa informal, ele expôs que “a violência do dia-a-dia é tão grande 

que é difícil destacar o que fez a gente sair. Por banalizarmos a violência, muitas vezes temos 

a convicção que migramos por questões econômicas”. Sobre essas representações da 
																																																								
78O evento mencionado foi “Refugiados, Migrantes e os Lugares dos Novos Êxodos”, que fez parte de uma série 
de oficinas promovidas pelo Laboratório Território e Comunicação – LABTeC da UFRJ e ocorreu no dia 21 de 
setembro de 2015. 
79 Evento mencionado se refere ao debate “Direitos das Pessoas  Refugiadas no Brasil e no Mundo” promovido 
conjuntamente por CARJ e Anistia Internacional no  dia 30 de março de 2016. 
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violência, Veena Das (2000) explica que é importante considerar como a subjetividade, 

traduzida no sentimento interior que inclui a posição pessoal numa relação de poder, é 

produzida através de experiências de violência. A autora explica que noções de normalidade 

são colocadas em xeque na conexão entre diferentes formas de violência e as maneiras do 

mundo contemporâneo em lidar com fluxos globais, que envolvem imagens, capital e pessoas. 

Nesse sentido, a percepção dos refugiados com a violência é construída em relação com seu 

meio social, que suscita uma noção de normalidade e aceitação. A capacidade de expressar 

uma experiência pessoal como violência passa, portanto, por um obstáculo subjetivo, além 

dos obstáculos objetivos em registrar tal experiência nos termos da lei. 

A despeito de ter a convicção de que acontecimentos como este são inadmissíveis e 

que simbolizam a devassidão de seu país, não há clareza sobre em quais termos e a partir de 

quais categorias jurídicas poderiam se enquadrar. Eu e uma advogada da CARJ 

conversávamos com um refugiado que já é reconhecido e já está há alguns anos no Brasil. Ele 

comentava conosco sobre os efeitos da guerra em seu país (RDC) e como ele só foi perceber 

quanto violação e privação eles vivem lá após ele ter essa experiência no Brasil. Perante sua 

fala, a advogada comentou que, em sua concepção, poderia ser considerado “grave e 

generalizada violação de direitos humanos”. E ele nos perguntou “mas o que é ... grave ... 

como vocês falam ... grave violação de direitos humanos?”. Ou seja, não havia dúvida, por 

sua parte, sobre a inviabilidade de se viver em tais condições. Porém ele não tem 

conhecimento técnico para fazer o enquadramento e, portanto, ao narrar, não o faz conforme 

as categorias jurídicas, mas conforme suas percepções subjetivas sobre o lugar em que viveu. 

A questão também não se resume a mero enquadramento técnico. No Brasil, conforme 

os casos acompanhados pela CARJ, a prática decisória do CONARE não tem histórico de se 

amparar na existência da categoria de grave e generalizada violação de direitos humanos. 

Esta observação foi corroborada por estudo comparado realizado por Michael Reed-Hurtado 

(2013), em que o autor argumenta que as decisões no Brasil, como em outros países da 

América Latina, têm uma interpretação restritiva, dando ênfase a critérios de aspecto 

individual e objetivo e se fazendo valer de forma reduzida à noção de grave violação de 

direitos humanos. 

Devido ao histórico e ao perfil das práticas decisórias do CONARE, os advogados da 

sociedade civil, muitas vezes, não categorizam um pedido como motivado por grave e 

generalizada violação de direitos humanos, muito embora entendam que a situação objetiva 

poderia dar ensejo a tal noção. Na discussão sobre os casos a serem analisados no colegiado 
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decisório, os agentes de refúgio da CARJ identificam alguns casos que poderiam ser 

classificados como grave e generalizada violação de direitos humanos, mas a decisão sobre 

justificar um pedido de refúgio com base no inciso III do art. 1º da Lei 9.474/97 depende da 

conjuntura.  

O manejo sobre o uso e o sentido das categorias reflete também a representação das 

formas de violência pelos atores. Nem sempre há consenso entre os agentes sobre qual 

categoria de reconhecimento se aplica de forma mais apropriada ao caso. Muitas vezes, há 

sensibilização pela vulnerabilidade de uma pessoa mas sem haver clareza sobre como sua dor 

se relaciona com o instituto do refúgio. No caso de uma camaronesa, por exemplo, sua fuga 

foi motivada por violência doméstica, que é tradicionalmente direcionada a mulheres de uma 

determinada etnia. Houve divergência de interpretação entre os agentes da sociedade civil, 

pois por se tratar de questão de gênero, há possibilidade de ser considerado perseguição por 

pertencimento a grupo social específico; por outra parte, é possível argumentar que a 

perseguição se aplica por razões de opinião política, uma vez que o governo de Camarões tem 

a política de não interferir nas tradições culturais – que, neste caso, deram origem à violência 

de gênero – e, então, a ausência de proteção estatal em seu caso é fruto de uma relação 

política estabelecida com os cidadãos.  

Em suma, a adequação das narrativas dos sofrimentos dos refugiados às categorias 

jurídicas de reconhecimento estabelecidas é parte de um processo de produção de 

representações sobre a dor e das relações construídas entre os agentes de refúgio que, num 

todo, conformam uma prática decisória acerca dos perfis dos casos. A categoria de refugiado 

é construída de forma de dinâmica nas relações de produção ontológica e de poder entre os 

agentes de refugiado e os próprios sujeitos refugiados. A rigor, a categoria de refugiado é 

fictícia. Sua materialidade nas (e sobre as) vidas das pessoas depende da produção deste 

sentido ser constante e capilarizada nas práticas, nos registros, nas normativas, nas falas. 
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VII. “Dançar e cantar porque ajuda a esquecer”: a gestão da memória da dor 

 
 Pensem bem se isto é um homem 

Que trabalha no meio do barro, 
Que não conhece paz, 

Que luta por um pedaço de pão, 
Que morre por um sim ou por um não. 

Pensem bem se isto é uma mulher, 
Sem cabelos e sem nome, 

Sem mais força para lembrar, 
Vazios os olhos, frio o ventre, 

Como um sapo no inverno. 
(grifo nosso) 

Primo Levi, 1988, p. 9 
  

 

VII.1. O processo e a memória  

  

Anna é uma criança congolesa refugiada que vive no Rio de Janeiro. Um dia, ela 

sorria e contava sobre como era sua vida no Brasil. A assistente social com quem conversa, 

em tom de brincadeira, disse que queria conhecer seu país, a República Democrática do 

Congo. Prontamente, Anna afirmou não era recomendável ir para seu país porque “lá é 

horrível”. Ao começar a relatar a situação do seu cotidiano onde morava, sua mãe lhe tampou 

a boca, dizendo que já pediu para não falar “essas coisas”. Para ela, a memória sobre a 

violência vivenciada e presenciada pela criança não deve ser expressa, mas tolhida. 

Entretanto, não é essa a percepção do processo de elegibilidade, em que se deve narrar, com 

detalhe e consistência, os episódios de violação e ameaça que motivaram a fuga. 

Para ser reconhecido como refugiado, o solicitante de refúgio deve ser capaz de 

demonstrar coerentemente o fundamento do seu temor durante o processo de elegibilidade. 

Com isso, o regime de seleção de refugiados nos moldes de elegibilidade implica uma 

dimensão performática dos sujeitos. Assumindo a comunidade moral atribuída aos refugiados, 

os solicitantes de refúgio são sujeitos que passaram por traumas e eles afirmam que sua fuga 

significa, na maioria das vezes, uma escolha por sobrevivência e por superação do contexto de 

violência que lhe atinge de diversas maneiras.  

Numa entrevista não estruturada com um refugiado congolês, ele me fez a seguinte 

afirmação: “se a gente gostasse de sofrimento, a gente teria ficado em nossos países de 

origem”. Isto é, a fuga está relacionada às causas da dor destes sujeitos na conjuntura anterior 

ao deslocamento. A fuga em si é uma maneira de resistir e não resumir suas vidas ao 

sofrimento. Todavia, o processo de construção da condição de refugiado exige que os eventos 
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traumáticos sejam reconstruídos e lembrados em forma de narrativa a fim de validar a refúgio. 

Desta maneira, a ruptura com o histórico de violência não é viável até que se termine o 

processo de elegibilidade. Pelo contrário, o regime de elegibilidade apresenta a expressão dos 

sentimentos como um fenômeno social e induzido por manifestações não-espontâneas. 

Segundo os termos de Marcel Mauss (1979, p. 147), há uma “expressão obrigatória de 

sentimentos”. 

As declarações dos refugiados são atravessadas por muitos elementos, como 

percepção de espaço e de tempo, entendimento do processo, memória, tradução e, ainda, 

preenchimento do registro formal das declarações – Termo de Solicitação – por outra pessoa. 

Na análise da narrativa dos refugiados, porém, esses fatores não necessariamente aparecem 

como característica constitutiva do processo. 

A proposta de abordar o tema da gestão estatal da memória da dor em relação aos 

processos de construção da condição de refugiado no Brasil remete, dentre outros fatores, à 

avaliação de credibilidade realizada pelo CONARE. Conforme abordado no capítulo anterior, 

a confiabilidade da narrativa dos solicitantes envolve a capacidade do sujeito em narrar sua 

história de vida de forma coerente.  

Todavia, a dinâmica de exigir coerência em meio a entrevistas, perguntas repetidas, 

preenchimento de longos formulários me leva a pensar que tal prática pode não ser 

compatível com expressões dos próprios refugiados compartilhadas diariamente na CARJ – 

de estar num processo de mudança, de ter sofrido um trauma, de ter desejo de criação de 

outras formas de vida e de querer lutar por direitos. Pois a noção de coerência levada a cabo 

pelos agentes de governo na análise de credibilidade é no sentido de ser convincente com uma 

narrativa de ordem cronológica lógica, reproduzir exatamente os mesmos fatos nas diversas 

entrevistas e no formulário, e mencionar elementos de fácil identificação com as 

possibilidades de definição de refugiado segundo a previsão legal. 

 Ou seja, o enquadramento legal de um caso é também um enquadramento de uma 

história de vida e da memória dessa história (FACUNDO NAVIA, 2014). Ocorre que há 

limites no enquadramento e limites de sensibilidade do processo de refúgio. Como entende 

Michael Pollak (2012), esses enquadramentos fazem com que os indivíduos tendam a 

controlar suas feridas, tensões e contradições entre a imagem oficial do passado e suas 

lembranças pessoais a fim de, no caso, corresponder ao papel esperado de ser refugiado.  

 Muito embora os processos institucionais de gestão dos refugiados operem categorias 

sob auspício do quase mítico instituto do refúgio, os processos subjetivos de fuga disputam a 
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construção da memória e sua expressão. “O corpo é uma memória”, como diz Pierre Clastres 

(2013, p. 197), seja pelas marcas, pelas lembranças, ou pelos silêncios. 

O que busco aqui não é fazer um estudo criterioso da memória em perspectiva 

histórica ou psicológica. O intuito é mais perceber a relação do registro da memória dos 

solicitantes de refúgio através de suas narrativas e, com isso, estender a análise para 

compreender como o processo de elegibilidade lida com essa dimensão de subjetividade dos 

pedidos de refúgio. 

 

 

VII.2. Memória e subjetividade 

  

 A memória é um impasse. É um impasse de lembranças e de esquecimentos sem 

linearidade tangível. Como observa Bourdieu (2006), tornar público nossas histórias de vida 

não é uma prática trivial, ainda que alguns processos institucionais, como o de elegibilidade 

sobre os pedidos de refúgio, forcem uma banalidade. Conversando com James, um refugiado 

no Rio de Janeiro, sobre sua experiência com as entrevistas da sociedade civil e com o 

governo, ele me dizia que tinha consciência que tinha conseguido dar mais detalhes da sua 

história na entrevista com o advogado da CARJ do que com a oficial de elegibilidade do 

CONARE. Em sua percepção, a história compartilhada “depende do dia, do humor da pessoa, 

depende de vários fatores”. Isto porque a subjetividade influencia na forma narrativa sobre os 

elementos objetivos, ainda que se apresentem como fatos ou dados ou informações oficiais. A 

memória dos sujeitos não se apresenta como uma impressão inequívoca sobre o passado, pois 

depende de uma construção narrativa sobre o ocorrido. 

 No entanto, as práticas dos agentes do universo brasileiro de refúgio impõe a 

exigência de uma história coerente do solicitante de refúgio que possa ser comprovada, seja 

internamente de acordo com a consistência do relato ou externamente em comparação com 

informações sobre seu país de origem, implicando um entendimento de que essas narrativas 

possam ser objetos (e objetificadas) para uma avaliação. A construção dos critérios de 

validação de uma narrativa para fundamento de refúgio opera a ontologia a vida como uma 

história linear, suscitando ser possível a avaliação da confiabilidade do solicitante a partir de 

uma sequência de acontecimentos. 

 James também comentou não ser possível contar a mesma história de forma idêntica. 

E disse que “se eu repetir a fala, mesmo essa que estou te dizendo, não será a mesma coisa”. 
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A ideia de que a vida é um todo coerente e é organizada como uma história em que é possível 

seguir uma ordem cronológica é problematizada por Pierre Bourdieu (2006, p. 185), para 

quem “tratar a vida como uma história [...] talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica”. 

Ele é crítico à tentativa de compreender a vida por uma noção de unicidade suficiente por si 

só de acontecimentos sucessivos. Lidar com a vida como uma unidade, como faz o regime d 

elegibilidade, é uma força totalizante. As interações dos agentes o universo brasileiro de 

refúgio com os refugiados que levam à construção de uma história de fuga como convincente 

e válida ou não é uma expressão de subjetivação das relações de poder. 

 Paul Ricouer (2000) explica que a lembrança é o momento objetivo da memória e que 

se constitui num cruzamento entre uma esfera semântica e uma esfera pragmática. A esfera 

semântica se refere à cognição. O eixo pragmático é aquele do uso e de produção da memória. 

De todo modo, vale considerar que a memória não é um todo conciso ao qual temos acesso 

direto. 

 Há uma pretensão de fidelidade da memória ao passado que coloca um status de 

veracidade a ser confrontado com uma veracidade da história. Normalmente, as práticas 

relativas à memória trabalham com uma noção sobre “o quê” aconteceu sem ponderar o 

“quem” e o “como” (Ricouer, 2000). Ou seja, Ricouer (2000) propõe uma noção de memória 

que não se prenda somente aos “fatos” do passado, mas que também valorize a subjetividade 

das pessoas envolvidas na produção desses fatos e nas reinterpretações dos mesmos. A 

produção da memória é um processo dinâmico sujeito às condições de articulação cognitiva 

com o que aconteceu e às possibilidades de expressão do presente.  

 Ouvi alguns refugiados relatarem que sua percepção sobre o que aconteceu em seus 

países de origem mudou quando chegou ao Brasil. De uma parte, alguns dizem que após a 

experiência com a cultura brasileiros e com os direitos aqui estabelecidos, passaram a 

interpretar muitos episódios que presenciou no passado como violência e que, hoje, ressaltam 

em sua memória situações que eram tidas como de cotidiano. Por outra parte, Carolina, uma 

refugiada colombiana, uma vez comentou comigo que nem sempre ela gosta dizer que é 

refugiada para as pessoas porque elas gostam de perguntar o motivo dela ter fugido. Ela 

afirmou que hoje em dia ela até consegue falar, mas que nos primeiros meses que chegou ao 

Brasil estava muito abalada, se atrapalhava muito para falar e era dolorido falar. Ou seja, tem 

espaços de sua memória que não querem acessados ou que são acessados com uma leitura 

diferente dependendo do interlocutor, do momento, do humor (como disse outro refugiado).  
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 As afirmações sobre o passado são narrativas que não extinguem a relação do sujeito 

com suas experiências de dor e sofrimento, com a nostalgia, com um desejo sobre o futuro. 

Por isso, omissões, incoerências espaço-temporais e adição de elementos não são 

necessariamente propositais ou direcionados, pois o acesso à memória é também uma 

produção contingente de sentidos.  

Ao mesmo tempo em que ativamos a memória entramos em contato com elementos 

subjetivos de imaginação. Devido a esse curto-circuito, a memória não deixa de ser um reduto 

da imaginação. A memória, diferente das exigências do sistema de elegibilidade brasileiro, 

não é uma função específica de acesso ao passado tampouco é idêntica à lembrança. A 

memória é, antes, uma experiência viva que constrói imagens da lembrança, é uma imagem-

lembrança. Assim, as diferenças entre narrativas dos refugiados no formulário, na oitiva, na 

entrevista da sociedade civil e na entrevista oficial de elegibilidade, antes de refletirem 

incoerência, podem ser efeito da construção ativa da memória. Nesse sentido, Ricouer (2000, 

p. 7) afirma que “a ameaça permanente da confusão entre rememoração e imaginação, 

resultante do devir-imagem da lembrança, afeta a ambição de fidelidade na qual se resume a 

função veritativa da memória”.80 

Devido a não exigência de prova material para solicitações de refúgio no Brasil, a 

maioria dos pedidos não são acompanhados de registros ou fotos que comprovem a história 

declarada pelo solicitante, de modo que o principal recurso de acesso ao passado é a narrativa 

do solicitante à qual são imputadas expectativas de fidelidade e veracidade. Para além da 

dimensão da memória que remete a um passado, a uma lembrança, há também uma dimensão 

da memória que é produzida no presente, a memória-hábito. Essa prática mnemônica 

congrega elementos do presente na memória do que ocorreu no passado. O caráter narrativo 

da memória se incorpora na constituição da identidade dos sujeitos (RICOUER, 2000). 

Relatar, então, os motivos da fuga – ou “os motivos de saída do país de origem” – não está 

dissociado do próprio ímpeto da fuga, de desejos de esquecimento e de estratégias de 

mudança. 

 A memória-hábito também é construída para fins de identificação de local e de data. 

Isto é, a transição da memória corporal para a memória sobre lugares e datas não é imediata e 

tampouco um registro meramente do passado. Ambos são temas centrais para análise de 

credibilidade das narrativas dos solicitantes e são também problemáticas da memória. Para 

																																																								
80 Tradução livre do trecho original em francês “La menace permanente de confusion entre remémoration et 
imagination, résultant de ce devenir-image du souvenir, affecte l’ambition de fidélité en laquelle se résume la 
fonction véritative de la mémoire” (Ricouer, 2000, p. 7). 
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Ricouer (2000, p. 50), o esforço da memória é em grande parte um esforço de datação e, 

nisso, de ordenação das lembranças sobre os acontecimentos. 

 Mas não apenas de lembrança são produzidas essas narrativas. A memória é composta 

pelo que se lembra e pelo que se esquece. Certa vez, um jovem refugiado da RDC 

compartilhou comigo que os africanos gostam muito de dançar e cantar porque ajuda a 

esquecer. “É bom esquecer, ajuda muito”, disse ele. Ou seja, o esforço por esquecimento é um 

desejo constante para eles. Geralmente, os refugiados não se sentem confortáveis em contar 

sua história. Nas entrevistas para compor o processo de elegibilidade, frequentemente eles 

têm dificuldade de detalhar os episódios de violência. Aliás, a CARJ tem a prática de 

recomendar a funcionários, voluntários e públicos que trabalham com refugiados de não lhe 

perguntarem sobre o motivo do êxodo, a menos que seja para fins de proteção desses sujeitos. 

De fato, há um desconhecimento sobre a importância e as armadilhas do processo, mas 

também vigora o desejo por esquecimento. Parte da fuga talvez seja também pela memória ou 

da memória.  

Pelo que acompanhei de relato de refugiados na CARJ, a experiência de muitos dos 

refugiados está atravessada por um contexto de violência em que predomina a sensação de 

insegurança, de medo e de desconfiança. Com isso, o silêncio também é uma forma de resistir 

e de desterritorializar a existência. O silêncio não é sinônimo de um vazio de sentido ou de 

uma omissão. “Alguma coisa existe na ausência” (CLASTRES, 2013, p. 41). Nesse sentido, 

Veena Das (2008, p. 417) afirma que “as história secretas da sociedade se encontram não nas 

narrativas, mas sim no dano causado pelos acontecimentos políticos nos corpos e nas almas 

dos homens e das mulheres”. A fuga em si já é uma expressão sobre o que se quer dizer. 

Nas lembranças existem silêncios, coisas ditas e não ditas. A fronteira entre esses não-

ditos e o esquecimento, ainda que um inconsciente reprimido, está em deslocamento contínuo. 

Há um limiar cinzento entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, o 

suportável e o insuportável, convincente e não convincente. Por isso, afirma Michael Pollak 

(1989, p. 9) que “o problema de toda memória oficial é o de sua credibilidade, de sua 

aceitação e também de sua organização”.     

A despeito da problemática de ponderar a credibilidade de uma narrativa mnemônica, 

sobretudo em contexto de violência e instabilidade, a avaliação de credibilidade, como vimos 

no capítulo anterior, tem sido o leitmotiv do processo de elegibilidade nas práticas decisórias 

no Brasil. Contudo, os processos de construção da memória são indissociáveis da organização 

social da vida (POLLAK, 1989). 
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De modo geral, a questão da credibilidade, que permeia o registro documental de 

narrativas e seu respectivo julgamento, afeta e é afetada pela dificuldade de organização da 

memória. O enquadramento da memória através de preenchimento de formulário entrevistas 

orais visa condensar uma história social individual (POLLAK, 1989). Essa narrativa em 

forma de registro está suscetível de ser apresentada de maneira diversa a depender do 

contexto no qual ela é relata e da expectativa quanto aos efeitos políticos – do ponto de vista 

do governo – e de direitos – do ponto de vista do solicitante de refúgio –. A memória é uma 

interpretação que muda de acordo com as circunstâncias e sua expressão também depende da 

opressão vivenciada e da tensão sentida.  

Como sugere Sandra Arenas Grisales (2012, p. 176), o silêncio tende a ser o recurso 

utilizado por muitos para sobreviver. É uma maneira de ação política tática para lidar com a 

guerra. A autora (GRISALES, 2012) estuda os artefatos de memória das vítimas do conflito 

armado colombiano e apresenta o uso político do sofrimento que atravessa essas pessoas. O 

sentido político se faz presente nas expressões e nos silêncios da memória. Não é diferente 

para o regime governamental de elegibilidade que fundamenta o sistema de reconhecimento e 

proteção dos refugiados. O que seria o processo de construção da condição de refugiado em 

termos de elegibilidade senão um uso político do sofrimento que ocorre via um manejo (e um 

filtro) de noções humanitárias e securitizatórias? 

Há uma relação com o sofrimento que os sujeitos constroem subjetivamente e perante 

o Estado. Nela, o potencial político do silêncio leva a uma aceitação de outras formas de 

narrativa e do reconhecimento da diversidade de expressão da memória, das maneiras de falar 

sem falar e de atuar para fins de reconstrução do cotidiano. A violência pode ser pensada com 

outra perspectiva. Sem negar o sofrimento, os sujeitos criam estratégias para estabelecerem 

formas alternativas de vida que permitam preservar os vínculos e as identidades e manter vivo 

o desejo.  

 

  

VII.3. Subjetividade, gestão  

  

Tive uma conversa com um refugiado colombiano, de idade avançada e que está fora 

do país há alguns anos. Ele se refere diversas vezes nos seus relatos ao seu país de uma forma 

nostálgica e dizia “meu país é muito bonito”, “tem muita variedade no meu país”, e me 

explicava que “tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa no meu país”.  
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Inevitavelmente, a mesma memória sobre o local em que vivia remete a lembranças de 

violência, que dão sensação de insegurança, e a lembranças de identidade cultural com seu 

meio social, que propiciam um sentimento de pertencimento. Com isso, a memória sobre seu 

país de origem, que serve como imaginário de pano de fundo para organizar sua memória 

acerca das suas motivações para fuga, não é necessariamente constituída apenas pelos 

episódios de violência. O enquadramento do processo de elegibilidade, porém, não adequa 

essas possibilidades de nuances entre trauma e nostalgia, que não deixam de ser expressas nas 

narrativas. Nesse aspecto, parece haver uma disputa em como o refugiado, na figura de 

solicitante de refúgio, constrói sua condição a partir da sua memória e em como o arcabouço 

político-institucional constrói sua condição de refugiado – ou de não refugiado – a partir da 

interpretação do registro do seu relato. 

Há diversos registros da história do solicitante no processo de elegibilidade no Brasil, 

que, num conjunto, servem como insumo para o debate decisório. Esquematicamente, 

podemos distinguir três formas de registro da narrativa do solicitante de refúgio: narrativa 

direta do solicitante, narrativa indireta do solicitante e narrativa sobre o solicitante. A única 

maneira potencial de registro da narrativa direta do solicitante é através do preenchimento do 

Termo de Solicitação de refúgio, quando ele próprio o faz.  

Contudo, muitas vezes, não é o solicitante que preenche esse termo, de modo que o 

auxílio de uma pessoa intermediária interfira na narrativa, tornando-a indireta. Em alguns 

casos – a maioria no Rio de Janeiro –, a oitiva da Polícia Federal compôs o dossiê para análise 

de credibilidade. Além disso, geralmente os pareceres da sociedade civil e do governo contém 

um registro da entrevista realizada com o solicitante sob forma de “síntese” ou “resumo” da 

entrevista, que é redigido pelos entrevistadores. 

 Há também narrativas sobre as narrativas dos solicitantes. Os pareceres construídos 

pelos agentes da sociedade civil e do governo são análises fundamentadas sobre a narrativa 

dos solicitantes e são complementados por pesquisas sobre o país de origem e por normativas 

que corroborem a sugestão para deferimento ou indeferimento do pedido. Assim, os 

procedimentos de gestão das narrativas são também uma forma de gestão sobre a história do 

solicitante. A despeito dos vários registros dessa história no processo de elegibilidade, a 

decisão acerca do deferimento ou indeferimento do pedido de reconhecimento de status é 

inscrita como o registro oficial da história do solicitante. O que ocorre é um esforço de 

objetivar, de tornar um registro objetivo, as expressões subjetivas dos solicitantes.  
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 A apresentação pública das narrativas, ou do “discurso sobre si” como diz Bourdieu 

(2006, p. 188-189), implica uma espécie de registro oficial de uma representação privada da 

própria vida. Essa oficialização da narrativa provoca coações e censuras para o próprio 

solicitante tanto em termos de efeito veritativo para seu processo de elegibilidade quanto para 

sua subjetividade, uma vez que a pessoa fica presa e condicionada pela narrativa a fim de que 

seu comportamento não contradiga sua fala. 

O ato de preenchimento do formulário é significativo e simbólico, pois dispara a 

relação formal do processo e é uma afirmação política do sujeito sobre seu desejo em ficar no 

Brasil como estratégia de não ficar submetido à violência de seu país. Perguntei uma vez para 

um congolês a partir de que momento ele se viu na condição de refúgio e ele respondeu: 

“quando fui preencher o formulário, que foi também quando eu percebi que tinha que me 

atentar para algumas coisas”.  

No momento em que o solicitante preenche um formulário e conta sua história, não há 

uma expressão genuína ou uma verdade da sua história. É uma versão de muitas possíveis. 

Há, antes, uma mistura de elementos de memória, esquecimento, desejo, medo, receio e até 

mesmo, por vezes, mentira. Assim, conseguir o reconhecimento estatal da condição de 

refugiado é uma maneira de lutar pelo direito de ficar regularmente no território nacional e 

pela possibilidade de outra forma de vida. Para além do bem e do mal, as falas dos 

solicitantes, as omissões, os silêncios, as imprecisões também estão relacionadas à forma 

criada de lidar com a dor e de resistir ao sofrimento.  

Os pedidos de refúgio são expressões de histórias de vida e solicitações de 

reconhecimento. As dinâmicas de estabelecimento de critérios de elegibilidade e de categorias 

jurídicas para reconhecimento do sistema de elegibilidade fazem com que os pedidos se 

adequem ou não às possibilidades produzidas pela governamentalidade vigente. É uma 

tentativa de simplificar as eventuais complexidades das narrativas, de modo que os agentes de 

o Estado não construam uma resposta para uma demanda, mas direcione as demandas de 

acordo com suas possibilidades de resposta. 

Como apresentado na seção anterior, na estrutura do processo brasileiro de 

elegibilidade, há muitas disputas pelas noções de violência, violação a direitos humanos, 

tortura, temor, e, portanto, da condição de refugiado. No caso de uma solicitante de refúgio 

camaronesa que alega ter sofrido violência doméstica por dez anos, houve divergência de 

entendimento entre agentes do universo de refúgio. Segundo Pauline, ela sofreu violência do 
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seu padrasto por mais de dez anos. Os costumes de sua etnia determinam que o homem da 

família é o senhor do patrimônio e do mando.  

O posicionamento de elegibilidade do CONARE apresentou como questão mais 

determinante o lapso temporal narrado pela solicitante. O argumento foi que, com exceção de 

uma ameaça explícita mencionada e de uma agressão, a solicitante não logrou comprovar que 

tenha havido violência durante os mais de dez anos, pois não mencionou outros fatos em seu 

relato. A indicação foi de indeferimento do pedido de refúgio. Para os agentes da CARJ, 

como atesta seu parecer, a solicitante deve ser reconhecida como refugiada.  A tradição de sua 

etnia e a conjuntura das relações sociais no seu país lhe impõem em situação de extrema 

vulnerabilidade, colocando-a na categoria de perseguição por pertencimento a grupo social 

específico. Em contestação ao argumento do governo, suscita o questionamento sobre como 

uma pessoa que viveu violência por dez anos pode lembrar os detalhes – as marcas – que 

aconteceram. 

Os moldes do processo de elegibilidade moldam também dispositivos de saber sobre a 

condição material e subjetiva dos refugiados. É um biopoder que faz gestão dos refugiados de 

acordo com parâmetros internacionais de administração dessas pessoas. O reconhecimento 

estatal de um pedido de refúgio se propõe como ato declaratório, conferindo status a uma 

pessoa, mas não determina, de fato, a condição de refugiado. A retórica jurídica classifica essa 

decisão de governo como um ato declaratório, recorrendo a conhecimentos normativos e 

técnicos para designar o direito ou não de um sujeito migrar. Portanto, a condição de 

refugiado é a construção estatal do lugar político, social e humanitário desses sujeitos. 

Como indicado nas seções anteriores, o ACNUR tem papel estratégico nesse biopoder. 

Este organismo internacional tem mandato de atuação para uma população determinada – de 

refugiados – e atua sobre esse grupo de pessoas, intervindo também na informação sobre elas 

(FACUNDO NAVIA, 2014). Assim, por meio da produção de informação sobre refúgio e 

sobre os processos de determinação da condição de refugiado – através de diretrizes, 

manuais, informações sobre países de origem, relatório sobre dados quantitativos e 

qualitativos de refugiados no Brasil e no mundo, treinamentos, consultorias – é feita uma 

gestão de conhecimento e de poder sobre os refugiados. Sendo, há uma produção de 

conhecimento sobre quem são os refugiados e suas demandas, costumeiramente apresentadas 

por uma retórica midiática como “problema dos refugiados” ou “crise de refugiados”, 

estabelecendo relações de saber-poder sobre os sujeitos, seus corpos, movimentos, 

sofrimentos, memórias, desejos. 
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VII.4. Gestão da dor e a dor do processo 

 

Pode a experiência de dor de um indivíduo ser comunicada a outro indivíduo? Ou 

melhor, o conhecimento de objetos da subjetividade como a dor e, eu acrescento, o temor 

pode ser comunicável (Das, 2008)? Como compartilhar o sentido e a dimensão de uma dor ou 

de um temor? O processo de elegibilidade exige um desempenho cênico para isso. A 

exposição imposta da violência intervém nas estratégias individuais de lidar com a memória, 

com o sofrimento e o desejo. 

Um exemplo. Um grupo de refugiados sírios recém-chegados ao Rio de Janeiro se 

apresentou na CARJ para fazer os procedimentos iniciais necessários para a efetivação do 

pedido de refúgio. Eu os convidei para tirar uma foto, que é procedimento padrão para o 

registro de todos os solicitantes de refúgio. Um dos refugiados sírios se mostrou bastante 

resistente para tirar foto. Ele só falava árabe e se expressava com gestos que pareciam querer 

dizer que ele não gostaria que ficasse registrada sua expressão de cansaço e desgaste. Ele 

apontava para a barba, para o cabelo, para o rosto, como quem estivesse indicando sua 

situação não desejável de registro. 

O registro da foto de um refugiado recém-chegado é simbólico quanto à maneira dos 

procedimentos institucionais em fazer registrar um sofrimento que a pessoa quer esquecer ou 

quer ressignificar. A gestão sobre as migrações é a gestão sobre os migrantes. A narrativa 

adequada para o processo é aquela de sofrimento, assim como o registro de um olhar 

específico de dor.  

Outro exemplo. Um refugiado congolês comentou sua percepção sobre o sentido de 

tortura. Ele se encontra no Brasil há um tempo e auxilia como intérprete a solicitantes de 

refúgio na tradução de dialetos da RDC para o português. Robert compartilha que sua noção 

sobre o que é tortura mudou desde que chegou ao Brasil. “Muitas pessoas que foram 

torturadas agradecem ao torturador”, diz ele, “e na hora de falar sobre a tortura nas entrevistas 

não dizem nada”. Ele continua: “tortura é a menor coisa que pode acontecer com eles. E os 

que são mortos?”. 

 A experiência individual com a violência diferencia enormemente dependendo do 

contexto. Enquanto que para um entrevistador do governo no Brasil pode ser pouco crível que 

uma pessoa tenha sido torturada apenas por ter manifestado publicamente sua opinião 
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política; para uma pessoa que presenciou a morte muitos conhecidos, a noção de tortura fica 

desestabilizada e o desejo pela vida faz da fuga da preocupação proeminente. O fato de uma 

pessoa ter passado por tortura e não ter sido morta pode ficar registrado como uma postura 

benéfica do torturador e, ainda, uma percepção de que relatar seu sofrimento é descabido 

diante do sofrimento que outras pessoas de seu conhecimento já passaram. Nesse sentido, ao 

relatar uma prisão indevida em países como a República Democrática do Congo pode parecer 

dispensável para o solicitante dizer que sofreu tortura, uma vez que essa é a normalidade da 

prática punitiva. Nesses casos, como relatado por Robert, o registro imediato na memória é ter 

conseguido sair vivo da tortura e não a tortura em si. 

Estabelecer uma noção de tortura remete à inflição de sofrimento desmedido, mas o 

entendimento do que seja um sofrimento além da normalidade de ser suportado depende 

também das condições de vida e das estratégias de criação de vida. No momento de analisar a 

ameaça a vida, segurança ou liberdade, a percepção diferenciada dos agentes envolvidos no 

processo decisório faz com que noções como tortura estejam em disputa. A depender da 

análise do caso e da conjuntura política das relações, a credibilidade sobre uma narrativa de 

tortura pode ser mais convincente ou não, indicando a instabilidade semântica que as 

categorias podem ter, nos termos de Luiz Eduardo Figueira (2008).  

As estruturas conceituais de disciplina (e das instituições) levam a uma transformação 

do sofrimento em que não prepondera a voz do sujeito que se relacionou com o sofrimento. A 

dor é um insumo para criação da memória. Para alguns contextos, como na modulação da 

figura do refugiado, a dor é uma condição necessária para a existência na sociedade, através 

dela é que se pode distinguir o sagrado do profano (DAS, 2008). Para os refugiados, é preciso 

ter experiências de dor para pertencer à comunidade moral vislumbrada pelo instituto do 

refúgio e pelo processo de elegibilidade. 

 A direção da memória criada a partir da dor não é o passado, mas o futuro. A 

construção da memória em contextos de violência é constituída por uma proximidade da 

realidade ameaçadora do que ocorreu e também por atos subjetivos de sonhos que 

representam o que poderia ter acontecido (DAS, 2008). Ou seja, a dimensão do temor vivido 

por uma pessoa deve ser considerada pelos sonhos (e pesadelos) oriundos da subjetividade e 

não de uma vã expectativa de objetividade sobre o que passou. 

A relação entre as estruturas institucionais de uma sociedade e a experiência 

fenomenológica do sofrimento (refletida em sonhos, memórias e outas linguagens do corpo) 

indica como o mundo interior tem uma história (DAS, 2008). Em contra-movimento, as 
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dinâmicas da classificação de um migrante em refugiado tendem a negligenciar a experiência 

individual da dor em prol da adequação de todas as histórias no tipo legal de fundado temor. 

Esta é uma prática de modulação em detrimento da pluralidade de expressões que resistência 

que os refugiados podem criar. 

Quando falamos de gestão da dor em processos de refúgio, é preciso considerar que o 

que se expressa sobre a dor sentida e a dor temida tem um teor individual, mas, ao mesmo 

tempo, é supraindividual, nos termos de Reinhart Koselleck (2006). Não se pode atribuir 

apenas ao solicitante a responsabilidade de  sua fala e, muito menos, do registro de sua fala. 

As histórias são construídas nas relações, assim como os relatos, os depoimentos e as falas em 

entrevistas. Portanto, não há covalência necessária entre o entendimento subjetivo da dor e a 

noção de dor que se espera, condiciona e determina. As instituições se movimentam tanto 

para a produção do sofrimento quanto para a criação de uma comunidade moral capaz de lidar 

com ele (DAS, 2008). Essa é a força motriz de produção de refugiados e dos processos para 

construção dos mecanismos de gestão sobre o refúgio. 

 O processo de elegibilidade é a extensão de uma fronteira política que delimita os 

Estados. O processo é um dispositivo de poder que através de um manejo de categorias, de 

procedimentos burocráticos, de emissão de documentos específicos, entre outras práticas, 

impõe uma fronteira entre os indivíduos dentro do Estado. É também um rito de 

reconhecimento. Um rito de passagem. É uma transposição de barreiras, compostas por 

elementos sociais, psicológicos, políticos, que requer uma desenvoltura bem sucedida de 

articulação com enquadramento do perfil de refugiado de acordo com a definição brasileira e, 

sobretudo, com a construção contingente da condição de refugiado.  

 São muitas as contradições inerentes à condição de migrante (SAYAD, 2006). Os 

refugiados precisam da dor, de se lembrar da dor, ao mesmo tempo em que desejam se livrar 

dela. Pois o sofrimento é uma etapa necessária para pertencer à comunidade cuja forma de 

produção de vida começa pela fuga. Ser um refugiado reconhecido por um processo de 

elegibilidade incube ao sujeito a tarefa de se relacionar com a memória.  

 É por meio do processo que os refugiados são geridos no mais íntimo de seus 

sofrimentos, de suas dores, de sua memória. De todo modo, para os refugiados, o 

reconhecimento estatal da sua condição de refúgio é uma luta, porém não é um fim em si 

mesmo. É mais um meio necessário para os refugiados pleitearem acesso a democracia, paz, 

segurança, bons empregos, uma “vida digna”, como eles dizem a todo tempo, sem terem 

medo de período eleitoral, de serem atingido por uma bomba, de terem um filho capturado 
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por rebeldes. Frente a essas relações de poder, há inevitavelmente resistência. “Ela existe 

tanto mais quanto ela esteja ali onde está o poder; ela é, portanto, como ele, múltipla e 

integrável a estratégias globais” (FOUCAULT, 2012, p. 244).  

 Ainda que as dinâmicas do processo de elegibilidade ativem a memória do sofrimento, 

muitos refugiados mantêm suas estratégias para não torná-lo presente, pelo próprio êxodo, ou 

mesmo para esquecê-lo, dançando como disse o congolês. Os direitos humanos, que 

viabilizam o discurso de proteção aos refugiados, são processos de luta e resistência 

(HERRERA FLORES, 2009). O acesso a outras formas de vida pelo refúgio é busca por 

construção de direitos que é disparado pela própria fuga. O que faz a resistência pela fuga é a 

construção de processos de luta. A dor não se afasta da memória, mas os sujeitos têm a 

potência de tensionar a ontologia sobre as formas de vida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo dos textos que constituem esta dissertação, busquei indicar uma 

multiplicidade de formas narrativas em torno da “vida em fuga” que constroem e são 

construídas pelas práticas administrativas sobre os sujeitos. Diversas dinâmicas desembocam 

na construção político-jurídica da condição de refugiado em forma de decisão estatal em 

relação a afirmações acerca da fuga e da vida, que são geridas como pedidos de refúgio. 

 A clássica pergunta “como uma pessoa faz para ser refugiado no Brasil” geralmente é 

respondida de forma breve, mencionando a necessidade de reconhecimento do Estado e da 

conformação do pedido com as categorias legais. Sem as problematizações aqui apresentadas, 

a explicação jurídica sobre quem é refugiado pode ser feita – como geralmente é – com 

poucas palavras. Daí a incompreensão de alguns interlocutores sobre minha proposta de 

estudo acerca dos processos que levam a categorização de algumas pessoas como refugiadas 

enquanto outras são classificadas como não refugiadas. 

 Não almejei desenvolver nenhuma teoria sobre o denominado processo de 

elegibilidade. Meu objetivo foi, antes, estudar e compartilhar algumas observações densas 

sobre suas nuances. Assim, pensar como pessoas tão diferentes – um camponês idoso da 

Colômbia, um homem jovem da Eritreia, uma mulher da RDC, um professor doutor da Síria – 

são analisadas pela mesma chave, que são todas as categorias que integram o refúgio. 

 Como efeito dos processos de classificação, são tornadas desiguais as narrativas sobre 

a vida e a legitimidade dos movimentos. A seleção dos refugiados produz técnicas de gestão 

da heterogeneidade dos êxodos. Deste modo, compreender os processos de construção da 

condição de refugiado ajuda a entender o funcionamento do Estado e a governamentalidade 

das práticas dos agentes do universo institucional brasileiro de refúgio. 

 Quanto ao conjunto das práticas construídas e adotadas para fazer valer esses 

processos de produção da diferença, atribuo a noção de regime de elegibilidade para designar 

o modo de governo da população imigrante que registra os pedidos de refúgio. Ao mesmo 

tempo em que há um discurso de reconhecimento, aos sujeitos é imputado o ônus da seleção. 

 Os pormenores do processo, em termos de análise de credibilidade, consagração de 

um instituto, gestão da memória, categorização do desejo, indicam um agenciamento 

dinâmico em meio a um regime de práticas de produção de verdade. De tal maneira, há uma 

gestão que não é só de fronteira e de controle migratório. Há uma instância de administração 

dos movimento das pessoas, da liberdade e do direito de fuga, do reconhecimento de sua 
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condição. A problemática atribuída sendo de refugiados perpassa pela prática de governos, 

pelos os registros e pelos não registros efetivados, pelos cálculos e instrumentos de gestão 

sobre o universo humanitário.  

 Como aponta Fassin (2010), o apelo humanitário é seletivo. Numa pluralidade de 

formas de violência no mundo contemporâneo, a intolerância do trágico frente a guerras, 

catástrofes, misérias se pauta na desigualdade dos sujeitos cujos sofrimentos recaem em 

efeitos de poder sobre seus corpos. Sendo o pano de fundo do refúgio o sofrimento humanos, 

a produção de sentido da dor é subjetiva, mas também se encontra na produção política com 

os canais administrativos do Estado. 

 De uma parte, o Estado se apresenta como principal garantidor de direitos dos 

cidadãos; por outra parte, o seu mecanismo de funcionamento, muitas vezes, produz violência 

e violação. Considerando as práticas estudadas, me parece que a lente utilizada para avaliação 

das narrativas de vida registradas como caso não é exatamente de direito de fugir, mas de uma 

lógica de administração e controle dos corpos. 

 Para a compreensão dessas tecnologias, me inspirei em Foucault (2010a) sua 

percepção sobre os sujeitos constituírem o eixo central da história e, por isso, a compreensão 

dos contextos sociais, política, econômicos – como bem se insere o refúgio – passa por uma 

compreensão sobre os sujeitos e suas relações. Assim, busquei relacionar como os atores 

centrais nos processos de construção da condição de refugiado, isto é, os solicitantes e os 

agentes de Estado que lidam com o arcabouço institucional para refúgio no Brasil, atuam e 

produzem ações que se induzem umas às outras (FACUNDO NAVIA, 2014; MOULIN, 

2012). 

 Com vistas a explicitar como se formam os critérios para produção categorias e seus 

direitos respectivos, foi importante pensar numa mesma moeda como se constroem os 

parâmetros para dizer quem não pode ser reconhecido como refugiado. Para isso, foi preciso 

ter atenção às menores práticas, atitudes, comportamentos e normativas que podem, num 

primeiro olhar, serem entendidos como detalhes, porém constituem o cerne biopolítico de um 

sistema de regulamento sobre as vidas das pessoas sob os auspícios do refúgio. A produção da 

diferença está capilarizada em cada ação que atravessa o processo legal constituído. 

 A formação de um regime de elegibilidade não quer dizer, todavia, que as práticas 

sejam fixadas e herméticas. Pelo contrário, no decorrer da pesquisa, houve muitas mudanças: 

no protocolo dos solicitantes, na frequência de GEPs, na relação entre as instituições, no 

termo de solicitação de refúgio, no tom do discurso de alguns agentes, entre outros. Como 
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muitas das práticas são fluidas, a ponderação da conjuntura requer considerar o 

compartilhamento de experiências pessoas de quem acompanha as dinâmicas. Assim, meu 

estudo e minhas reflexões estão delimitados pelo contexto da pesquisa, incluindo recorte 

temporal, geográfico e institucional. Não foi meu objetivo encontrar uma explicação geral 

para todo e qualquer processo de refúgio. 

 Nesse mesmo sentido, foi importante retomar o contexto de criação do que hoje se 

denomina como instituto do refúgio. Pensar que uma pessoa se torna refugiada por mera 

necessidade humanitária pode incorrer em imprecisões. A noção de quem é refugiado, que 

surge efeitos nas dinâmicas do Brasil, foi construída na Europa num momento bastante 

específico de pós-Segunda Guerra Mundial e está imbuída por disputas políticas sobre o 

significado de vida, dignidade, sofrimento, violência, liberdade, miséria, desejo. Vida essa 

compreendida por uma perspectiva individual em que se produz uma densidade da história 

individual em detrimento das produções coletivas de sentido, levando a uma prática moral de 

representação.  

Portanto, as técnicas de atribuição da condição de refugiado estão motivadas 

politicamente. A despeito de não haver um reconhecimento deste aspecto na definição 

jurídica, o estudo das práticas administrativas e decisórias nos impede de afastar esta 

perspectiva. A razão humanitária é exercida, sendo entremeada de relações de poder sobre os 

sujeitos e suas narrativas. A defesa pelo instituto do refúgio está localizada em termos 

concretos historicamente e nas práticas de governo, ainda que possa identificar nisso uma 

abstração. O contexto histórico de construção da categoria de refugiado é tensionado pela 

dinamicidade das relações e dos movimentos, que são contraproducentes à petrificação de um 

instituto. 

 Por conseguinte, a gestão dos refugiados – e os correlatos recursos, regulamentos e 

dados – é desenvolvida institucionalmente com uma via dupla que imiscui propósitos de 

cuidado e de controle. Por isso, qualquer simplificação, essencialização e naturalização são 

perigosas por prejudicar uma compreensão mais próxima do fenômeno do refúgio no Brasil. 

 Mesmo o processo de elegibilidade em si pode ser contextualizado. Não 

necessariamente este é o procedimento imprescindível de acolhimento a pessoas cuja luta pela 

vida ocorre através da fuga. Muitas pessoas são consideradas refugiadas por se encontrarem 

num campo ou por se deslocarem num êxodo considerado conjuntamente como condição de 

refúgio. Antes do estabelecimento das vias legais e institucionais sobre o refúgio em meados 
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do século XX, o reconhecimento do estatuto de refugiado era decorrente de pertencimento a 

um grupo, não da existência de uma experiência individual peculiar, conforme passou a ser.  

 Ao meu entender, as práticas de classificação são inevitavelmente práticas de 

diferenciação e hierarquização, no caso, da qualificação atribuída ao sofrimento, por um lado, 

ao desejo, por outro, e à fuga como forma de luta pela vida como um todo. Com efeito, 

práticas de priorização de direitos. Isto é, a estratificação dos sujeitos se relaciona com a 

constituição dos mesmos de acordo com o lugar social em que se encontram e sua margem de 

enunciação. 

 Assim, o modelo do processo de elegibilidade exige dos solicitantes um desempenho 

cênico bem sucedido que corresponda aos critérios politico-humanitários construídos acerca 

das categorias jurídicas de reconhecimento. Há uma expectativa do lugar da vítima, de quem 

não teve escolhas e de um sentido da vida que seja precária, no limite e não fruto de desejo. E 

há também uma produção coletiva de habilidade por parte dos sujeitos em tornar convincente 

suas narrativas. 

 A análise de credibilidade pressupõe um exame individual de situações de violência e 

de luta que são todas construídas em rede de relações. Desta maneira, a administração do 

processo de elegibilidade produz um deslocamento biográfico dos sujeitos em relação à 

conjuntura sociocultural em que vivia. É uma prática, portanto, individualizante e totalizante. 

O medo e o sofrimento são decorrentes de construções e efeitos de poder coletivos, de modo 

que a avaliação individual incorre no risco de subestimar a complexidade da constituição dos 

sujeitos. 

 Isto porque o regime de elegibilidade implica uma razão de governo sobre as vidas 

como se os indivíduos fossem indivisíveis subjetivamente e naturalmente fixos. A construção 

do requisito de coerência da análise de credibilidade produz uma negação de emaranhado 

(ainda que incoerente) de experiências, receios, desejos, temores que têm o potencial de 

constituírem os ímpetos e as estratégias de luta das pessoas. 

 Neste aspecto, a gestão da memória da dor dos sujeitos elucida como as práticas que 

se pretendem objetivas influenciam no que há de mais íntimo dos sujeitos, que são forçados a 

rememorarem de forma coerente os episódios de violência que sofrem. Em contrapartida, é 

importante ressaltar que as omissões, os esquecimentos e as ausências são, além de 

representações de falhas, constitutivos das estratégias de resistência produzidas pelos sujeitos, 

conforme demonstra Veena Das (2008).  
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 Em suma, a decisão estatal que certifica o status de refugiado a um solicitante  de 

refúgio consolida uma série de práticas decisórias e construção de sentido anteriores. A 

construção das categorias ocorre em diversos momentos e lugares. Mesmo a estética das 

imagens produzidas sobre os refugiados são tecnologias simbólicas de regime biopolítica de 

gestão das narrativas da “vida em fuga”.  

 Na prática de gestão da população migrante, a construção da condição de refugiado 

ocorre mediante a construção do migrante econômico. Essas duas categorias são produzidas 

numa lógica antagônica em que ou a pessoa é refugiado ou ela é migrante econômico. Dessa 

maneira, é construída uma incompatibilidade entre a motivação da saída ser por ameaça direta 

de perseguição ou morte e aquela que é impulsionada por uma busca de melhora da vida em 

termos de trabalho, educação, reunião familiar. Assim, a dimensão econômico-social da vida 

dos sujeitos é separada das condições que podem colocar apresentar riscos de morte. Portanto, 

o lugar do desejo é construído nos processos de seleção em detrimento dos refugiados, mas 

são constitutivos das vidas marcadas pela fuga.  

 Charly Kongo, numa fala pública sobre a situações dos refugiados, fez uma afirmação 

que explicita como luta e desejo são constituintes da “vidas em fuga”: 

  
Querem segurança. As pessoas vivem com medo o tempo todo. Não vivem com 
segurança. Fluxo vai continuar enquanto não houver estabilidade política. (...) Saem 
com desejo de estabilizar a própria vida. Querem também trabalho e bom trabalho. 
(...) A razão de sair não é única. Não é só questão de acabar, morrer. (...) Saem para 
viver em paz como se vive aqui. Também querem o mesmo gozo de vida! 

 

 Diante disso, a fuga como direito pode ser um contraponto para estudar e compreender 

como as práticas decisórias que exercem poder na constituição das vidas, dos sujeitos e de 

suas histórias. Nesse sentido que esta dissertação buscou desfazer naturalizações que reificam 

os sujeitos como objetos de controle, categorização, classificação e segregação. Frente aos 

limites institucionais, este estudo continua aberto para ser construído, assim como as linhas de 

fuga que resistência ao nomadismo dos sujeitos. A fuga é resistência e é direito. É ato de 

desejo e de criação de vida. Cada êxodo, cada fuga, cada migrante e cada refugiado, é uma 

luta para disputar um sentido de vida. 
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