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Resumo 

 

A ênfase por meio de uma visão analítica contextualizada é fundamental para descrever o que 

venha a ser “status” de refugiado na sociedade contemporânea, sendo necessário conhecer 

sobre quais as principais características que fazem dessas pessoas ocuparem um papel tão 

distinto daqueles que são considerados apenas migrantes. A pesquisa busca elencar algumas 

das violações sofridas devida a condição vivida que afeta diretamente a saúde física, psíquica 

e moral desses indivíduos, e ainda reconhecer o papel dos Direitos Humanos na efetivação de 

direitos para os refugiados. Com base na metodologia explicativa e bibliográfica, o enfoque 

qualitativo debruçou-se sobre questões envolvendo principalmente os Direitos Fundamentais, 

a relação social e os problemas existentes que dificultam a efetivação da dignidade da pessoa 

humana. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Refugiados, Violações 

 

Abstract  

 

The emphasis through a contextualized analytical view is fundamental to describe what the 

“status” of a refugee in contemporary society is, and it is necessary to know about the main 

characteristics that make these people occupy a role so different from those who are 

considered only migrants. . The research seeks to list some of the violations suffered due to 

the lived condition that directly affects the physical, psychological and moral health of these 

individuals, and also to recognize the role of Human Rights in the realization of rights for 

refugees. Based on the explanatory and bibliographic methodology, the qualitative approach 

focused on issues mainly involving Fundamental Rights, the social relationship and the 

existing problems that hinder the realization of the dignity of the human person.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Considera-se que o termo refúgio já exista há muito tempo assim como a humanidade. 

Seja por motivos políticos, religiosos, sociais, culturais ou de gênero, milhares de pessoas já 

sentiram a necessidade de abandonar seu país para ir à procura de proteção internacional.  

 Estudiosos como Barreto (2010, p. 12) elucida que “a pesquisa histórica identifica que 

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

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

concedido nos templos e por motivo de perseguição religiosa”.  

 Com a criação do sistema diplomático e de embaixadas, o refúgio se desvincula do 

caráter religioso e assume questões que diz respeito ao Estado. O refúgio se constitui como 

relevante mecanismo internacional de proteção em específico para aquelas pessoas que 

sofrem algum tipo de perseguição (BARRETO, 2010, p.12).  

 Os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial foram o estopim para que o tema dos 

refugiados fosse levado em pauta e mais tarde transformar-se em ênfase de proteção efetiva 

internacional, com a criação de diversas entidades que se interessara pela causa daqueles que 

sofriam com as conseqüências sofridas em seus países de origem, sobrevindo neste momento 

à gênese da definição do seria a condição de ser refugiado. 

 Com base no contexto apresentado, procura-se por meio desse ensaio realizar uma 

análise-conceitual debruçada sobre as bibliografias fundadas no tema proposto e ainda textos 

base da disciplina. 

  Para melhor atender a proposta da pesquisa, essa produção textual se divide em quatro 

partes, a introdução a qual foi desenvolvida nesta sessão, posteriormente o desenvolvimento 

no qual serão detalhados os principais questionamentos do ensaio, como: a condição de ser 

refugiado e diferença para migrantes, o cenário quanto aos dados estatísticos a nível nacional 

e internacional, os problemas e os direitos atribuídos aos refugiados, assim como a 

importância da efetivação dos Direitos Humanos no processo contra as violações sofridas. 

pelos refugiados. E por fim, respectivamente, as considerações finais e as referências.  

 

 

 

 

 

 



2 DESENVOLVIMENTO  

 

 Na busca por determinar o status de se viver na condição de refugiado, faz-se 

importante ter uma base conceitual sobre: o que é ser refugiado?  

 Segundo a plataforma digital do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR2, 2021) refugiados: “São pessoas que estão fora de seu país de origem 

devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, 

nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como 

também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados”. 

 Para ser considerado refugiado teria que alcançar situações nas quais elevasse a vida 

de uma pessoa a esse patamar no seu país de origem, ou seja, a posição pessoal ocupada pelo 

ser humano quando o Estado não oferece ou não consegue proteger-los. Para tanto, aquisição 

de status de refugiado está interligada com as condições de repressão da liberdade humana e a 

mácula de direitos ((JUBILU, 2007, p.105) seja por “conflitos bélicos, mas também, 

conforme a Declaração de Cartagena, para aqueles que se encontram em contextos de 

violência generalizada ou violação massiva dos direitos humanos” (MARINUCCI, 2014, p.8). 

 Deste modo, o reconhecimento do status de refugiado busca: 

 

...preservar esses direitos do indivíduo, utilizando, para tanto, critérios objetivos e 
subjetivos. O reconhecimento do status de refugiado se baseia no “bem fundado 
temor de perseguição”, expressão que traz em si tanto critérios objetivos quanto 
subjetivos, como mencionado. Os critérios objetivos estão representados pela 
expressão “bem fundado” e vêm a ser caracterizados pela comparação entre a 
situação objetiva do país de origem do refugiado com a situação relatada por esse 
como base de sua solicitação de refúgio. Já o critério subjetivo está presente na 
expressão “temor de perseguição”. (JUBILU, 2007, p. 115) 

 

 Ao esclarecer nesta parte inicial do ensaio sobre a definição e o status de ser 

“Refugiado”, essa sessão ainda se propõe a trabalhar o seguinte questionamento: Qual a 

diferença entre refugiados e migrantes? E qual a relevância de saber essa diferença? 

 A ACNUR3 publicou uma matéria jornalística no ano de 2015, elucidando o quanto é 

importante usar o termo correto para identificar as pessoas que sofrem com essas 

determinadas leituras sociais.  

 A Organização Nacional das Nações Unidas- ONU (2016), costumar afirmar que os 

migrantes são tratados pelos países conforme a sua própria legislação e processos de 

imigração, por outro lado, aos refugiados são aplicadas sobre eles as normas referentes a 
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refúgio fazendo uso da proteção de refugiado – sejam aquelas definidas em lei nacionais 

como internacionais – os países conseqüentemente se tornam responsáveis frente a qualquer 

indivíduo que entre com pedido de refúgio seja nas fronteiras como no próprio território 

(BARRETO,2010, p.79). 

  ACNUR (2015) conceitua refugiado e migrante, respectivamente, como: 

 
... pessoas que deixaram tudo para trás para escapar de conflitos armados ou 
perseguições. Com frequência, sua situação é tão perigosa e intolerável que devem 
cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança nos países mais próximos, e 
então se tornarem um ‘refugiado’ reconhecido internacionalmente, com o acesso à 
assistência dos Estados, do ACNUR e de outras organizações. São reconhecidos 
como tal, precisamente porque é muito perigoso para eles voltar ao seu país e 
necessitam de refúgio em algum outro lugar. Para estas pessoas, a negação de uma 
solicitação da condição de refugiado pode ter consequências vitais. 
...Os migrantes escolhem se deslocar não por causa de uma ameaça direta de 
perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar sua vida em busca de 
trabalho ou educação, por reunião familiar ou por outras razões. Diferente dos 
refugiados, que não podem voltar ao seu país, os migrantes continuam recebendo a 
proteção do seu governo. 

  

 Dessa forma, confundir os termos “refugiados” e “migrantes” pode ocasionar 

significativos impactos na vida e na segurança dos refugiados (ONU, 2016). O foco de 

proteção e leis é distinto, os refugiados devem ser protegidos ao ponto de não serem 

devolvido aos perigos dos quais fugiram, as entidades salvaguardas devem desenvolver 

métodos para que estes tenham acesso a asilo justo e eficiente (ACNUR, 2015), medidas 

devem ser tomadas para que tenham a garantia da aplicação dos direitos humano basilares e 

acima de tudo que lhes permitam viver com dignidade e ajudando-os a alcançar uma solução 

que perpetue a longo prazo (SOUSA, 2019). 

 Destarte, é indispensável que a sociedade se firme em pensamentos que elevem o 

respeito e a zelo para com todos os seres humanos, os direitos dos migrantes devem ser 

respeitados, assim como, também é de extrema relevância prover repostas legais e adequadas 

aos refugiados, visto a proporção da problemática particular desse grupo. Considerando que a 

principal finalidade tanto do refugiado como de seu país receptor é o retorno deste ao seu 

território de pertencimento, assim que este puder oferecer segurança e meios de uma 

subsistência digna (SOUSA, 2019). 

 Falando em problemas, advindos de um cenário de terror e medo, perseguição e 

violência os refugiados carregam consigo a esperança que nos países que os recebem vão 

poder construir uma nova vida, no entanto, não é bem assim que acontece. Roberto Marinucci 

(2014, p.11) destaca que “debates jurídicos sobre quem tem direito ou não de ser protegido, 



por vezes, dissimulam certa indiferença ou, mais propriamente, medo em relação a 

solicitantes de refúgio ou migrantes por razões de sobrevivência”. 

 Essas pessoas ainda se deparam com muitos obstáculos dentre eles: falta de emprego 

ou baixos salários, moradia precária ou sem condições de pagar aluguel, dificuldades na 

autenticação de documentos, acesso a saúde, dificuldade na língua, cultura diferente, e até 

mesmo o preconceito por não saber o que é um refugiado (CARVALHO, 2021). 

 
Ao ingressarem em solo brasileiro, os refugiados, encontram diversas 
dificuldades, que vão desde aos serviços sociais básicos, como médicos e 
moradia, a discriminação (pois por desconhecimento, uma parte da população 
não sabe ao certo o que é um refugiado, e os reconhece como fugitivos da 
justiça) (MORAES E BAENINGER apud SILVA, 2017, p.3.) 

 

  Apesar de haver essas lacunas na prática, a legislação a luz da Constituição Federal de 

1988, relata que os refugiados terão os mesmos direitos e a mesma assistência básica de 

qualquer outro estrangeiro que resida legalmente no país. E ainda continua dizendo que dentre 

esses direitos estão os civis básicos (como liberdade de pensamento e de deslocamento e não-

sujeição à tortura e a tratamentos cruéis e degradantes) e direitos econômicos, sociais e 

culturais (como acesso aos serviços de saúde pública e educação, direito ao trabalho e à 

liberdade de culto) (ACNUR, 2015).  

 Quanto ao papel do Brasil na garantia de direito, Marinucci (2014, p.9-10) diz que é 

fundamental avançar na concretização de políticas migratórias direcionadas para a promoção 

dos direitos humanos em temas centrais sejam estes trabalho, moradia, acesso a serviços 

básicos, reunião familiar, atenção a menores desacompanhados, regularização migratória, 

documentação, garantia de direitos sociais, entre outros. 

 Partindo dessa perspectiva, analisar os números de deslocamentos forçados que vem 

ocorrendo nos últimos anos a nível nacional e internacional é primordial para entender a 

evolução desse quadro.  

 Para Agência das Nações Unidas o número de Refugiados em todo o mundo no ano de 

2021 ultrapassou 84 milhões de pessoas ((IMDH4, 2021), os motivos que levaram tal 

incidência foram às gerações de conflitos, violência, violações dos direitos humanos, 

perseguições e desastres naturais ocorridas durante os anos anteriores. 

 Em contrapartida o índice de refugiados a nível nacional diminuiu no ultimo ano, com 

base em Alpacada e Texeira (2022) “o Brasil registrou uma queda de 88,3% no número de 

refugiados em 2021, quando comparado com o ano anterior, segundo dados do Comitê 
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Nacional para os Refugiados - CONARE. Em 2020, foram registrados 26.653 e em 2021, 

3.093 refugiados”. 

 Sendo assim, pode-se dizer que o Brasil vem avançando decorrer dos anos, com a 

aprovação da sua própria lei sobre o refúgio, a Lei nº 9.474/97, vem demonstrando eficácia 

quanto aos problemas de esfera internacional e favoreceu também o desenvolvimento de 

discussões sobre a importância dos Direitos Humanos na luta dos Refugiados. Apesar de 

ainda haver a necessidade em aprimorar políticas públicas efetivas, a lei já veio para facilitar e 

esclarecer regras com alcance em diversas esferas da administração pública brasileira. 

 
A aprovação da Lei 9.474/97 representou um marco histórico na legislação de 
proteção aos direitos humanos e o compromisso do Brasil com o tema e a causa dos 
refugiados. Sua aprovação foi fruto da soma dos esforços e do trabalho conjunto do 
ACNUR e da sociedade civil organizada representada por um conjunto de mais de 
40 entidades. Aspectos que se destacam no citado diploma legal são, entre outros, a 
ampliação do conceito de refugiado, que passou a incluir as vítimas de violação 
grave e generalizada dos direitos humanos; a criação do Comitê Nacional para 
Refugiados (CONARE) – órgão colegiado responsável por analisar e declarar a 
condição de refugiado –; a concessão de documento de trabalho e a abertura à 
implementação de políticas públicas para a integração dos refugiados.(MILESI, 2012) 

  

 Na visão de estudiosos, Jubilut (2007) assevera que, entre as peculiaridades que 

relacionam o tema dos direitos humanos e o do refúgio, se destaca o fato de ser o refúgio 

aplicado quando se verificam fortes violações de direitos humanos, conflitos armados ou 

guerras. A mesma perspectiva é apresentada na abordagem por Loescher apud Reis e 

Menezes (2014), que afirma que violações de direitos humanos e fluxos de refugiados andam 

de mãos dadas; seguindo o pensamento Cançado Trindade apud Reis e Menezes (2014), 

sustenta haver uma interrelação entre o problema dos refugiados e os direitos humanos desde 

as causas principais do fluxo (quais sejam, as violações de direitos humanos) e ainda Crisp 

apud Reis e Menezes (2014), que assegura que um dos propósitos do Direito Internacional 

dos Refugiados é proteger pessoas forçadas a deixarem seu país como resultado de 

perseguição, conflito armado e violações de direitos humanos. 

 No que tange a proteção dos refugiados os Direitos Humanos tem papel fundamental 

na formação de uma sociedade fraterna e solidária. A declaração Universal dos Direitos 

Humanos - DUDH (1948) consagra em seu artigo 14 que toda pessoa vítima de perseguição 

em seu país pode gozar de proteção em outro.  

 Vale enfatizar que apesar de não haver caráter obrigatório por parte da normativa, “por 

ser uma declaração e não um tratado, a DUDH não é um documento com obrigatoriedade 



legal e não possui efeito vinculante entre os países signatários – portanto, não é proibido nem 

passível de punição descumprir o que foi acordado nele” (HOMA5, 2020).  

 Contudo, a Declaração é uma inspiração para que tratados e convenções sejam 

ferramentas eficazes na sociedade, vigorando a relação de harmonia entre as nações, no qual 

os governos dos países signatários da Declaração se comprometem perante a sociedade civil, 

a providenciar medidas contínuas que afirmem o reconhecimento e cumprimento dos direitos 

humanos narrados no documento. Atualmente, o texto da DUDH já é considerado jus cogens. 

Apesar de todo esse esforço, na prática, muitos países frequentemente acabam descumprindo 

o texto da Declaração (HOMA, 2020). 

 

3 CONCLUSÃO 

 

 Por meio do ensaio verificou-se que a questão dos refugiados é algo que vai além das 

fronteiras entre países, alcança povos de diferentes culturas que passam a ter que aprender 

forçadamente a viver novamente em outro local totalmente distinto. Dentre a problemática da 

pesquisa estava em esclarecer “o que é status de refugiado’, o Estado e a sociedade assumem 

um compromisso internacionalmente diante das demandas humanitárias de aplicar o efetivo 

significado da proteção. Dessa forma, a falta de resposta adequada para os fluxos dos 

refugiados deve ser uma medida de natureza política e internacional, sendo refletida em todos 

os campos envolvendo a temática. Fechar as lacunas que ainda permeiam o contexto que 

motivam milhares de pessoas deixarem para trás sua origem e identidade são fundamentais 

para que se encontre novamente o sentido de ser um “humano digno” deixando no passado a 

dor, a medo e a violência, que um dia fora elementos intitulado como refugiado.  
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