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Resumo

As crises de refugiados ucranianos e sírios representam um marco na trajetória do Direito
Internacional dos Refugiados. Afinal, elas não só resultaram na mobilidade forçada de
milhões de pessoas, sensibilizando diversos Estados e outros atores no sentido do acolhimento
justo e efetivo, como também ocorreram no ápice da era da globalização e internacionalização
dos direitos humanos. A partir desse contexto, o objetivo deste artigo é compreender
tendências no acolhimento e atuação do Brasil e da União Europeia perante as crises de
refugiados sírios e ucranianos, ao discorrer sobre suas diferenças, contradições e violações,
sem deixar de reconhecer as boas práticas. Através da descrição das respostas e normas de
acolhimento brasileiras e europeias, este trabalho analisa criticamente como se deu a gestão
das maiores crises de refugiados da última década dentro do Brasil e da União Europeia e o
que isso revela sobre seus paradigmas de acolhida humanitária.

Palavras-chave: Refugiados ucranianos; refugiados sírios; acolhida humanitária; refúgio no
Brasil; refúgio na União Europeia.

Introdução

Ainda que o foco deste artigo esteja nos refugiados sírios (2011-2023) e

ucranianos (2022-2023), duas crises atuais, o caminho percorrido pelo Direito Internacional

dos Refugiados (DIR) até aqui é longo e progressivo, tendo sido construído aos poucos.

Existem refugiados desde a história remota da civilização humana, porém “a proteção

institucionalizada desses indivíduos, por meio de um instituto jurídico, somente aparece na

segunda metade do século XX” (JUBILUT, 2007, p. 24). Antes, as questões dos refugiados

eram tratadas de forma pontual, visto que a sociedade internacional não as reconhecia, ou,

conforme Jubilut reforça (2007, p. 24), se recusava a vislumbrá-las, enquanto problemas

permanentes. Fora que, no início, o acolhimento dos refugiados dependia quase que

exclusivamente da “bondade” e “boa vontade” dos Estados, cada um estabelecia as suas

normas para entrada e permanência desses indivíduos no seu território, o que abria um espaço

para a discriminação, hostilidade e rejeição.

Nesse sentido, a Convenção relativa ao Estatuto Internacional dos Refugiados de

1933 tornou-se um marco importante. Segundo James Hathaway (2005, p. 87 e 88), esta

convenção foi agregadora quando instituiu aos refugiados um alívio no rigor das restrições

trabalhistas e acesso facilitado ao sistema de assistência social, justiça e educação1. Mais do

que isso, o grande divisor de águas está no art. 3º da Convenção de 1933 que, de acordo com

1 Embora tenha restringido sua aplicação e não tenha conseguido expandir substancialmente os direitos dos
refugiados, pois poucos Estados a ratificaram.
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Ramos e Leite (2021, p. 39), consagrou o princípio do non-refoulement, ou “não devolução”,

“não rechaço”, o qual tornou-se um pilar fundamental do DIR.

Esse princípio determina que nenhum refugiado pode ser “devolvido” a um país

onde sua vida corra perigo. Embora germine na solidariedade, Hathaway (2005, p. 300 e 301)

ressalta que o dever do non-refoulement não é sinônimo do direito ao asilo por perseguição,

na verdade ele somente proíbe que medidas, que resultem no retorno dos refugiados a um

cenário de perseguição, sejam tomadas e não obriga afirmativamente os Estados a recebê-los,

eles “podem, portanto, negar a entrada de refugiados (...) pois não há chance real de que sua

recusa resulte no retorno do refugiado para enfrentar o risco de ser perseguido”

(HATHAWAY, 2005, p. 301, tradução nossa). Tais brechas são relevantes à medida que, até

hoje, são manipuladas pelos Estados para assegurar seus interesses.

O fim da Segunda Guerra Mundial (1939-45) simbolizou o início de uma nova

fase para o DIR. Com a destruição, perdas e, consequentemente, um volume de refugiados

nunca antes vistos, fez-se ainda mais necessário tornar o sistema internacional de proteção a

esses indivíduos, de fato, efetivo e de certificar a manutenção da segurança deles dentro dos

Estados acolhedores. Esse processo deu-se, principalmente, sob o respaldo da Organização

das Nações Unidas (ONU).

Em 1948, foi adotada a Declaração dos Direitos Humanos, a qual assegura o

direito de solicitar asilo, e dois anos depois, em 1950, é fundado o Alto Comissariado das

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), órgão subsidiário da ONU cuja continuidade é

prevista mediante avaliação e aprovação da Assembleia Geral2. Logo depois, em 1951, a

Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados é formalmente adotada, se

configurando, até os dias atuais, como a principal fonte do DIR e um alicerce moldador da

proteção internacional dos refugiados.

A Convenção de 1951 carrega princípios e valores que definem a conduta ideal

dos processos de refúgio, como não-discriminação, não penalização em caso de entrada

irregular, não devolução, transparência, garantia de direitos sociais e políticos, colaboração

com o ACNUR, solidariedade e cooperação internacional. Ademais, ela é marcante pois, de

acordo com Egas (2021, p. 15), fornece codificação mais abrangente aos refugiados em nível

internacional, consolida instrumentos anteriores referentes à sua proteção, estabelece padrões

2 Hoje, o ACNUR é essencial para a garantia dos direitos dos refugiados durante todos os processos que rondam
o refúgio, pois ele não só oferece suporte e consultoria aos Estados, fiscaliza e fornece dados, como também
realiza importantes projetos de acolhimento, recepção e adaptação aos refugiados. Além de ter ajudado na
divulgação do tema e facilitado a inserção do rol de normas internacionais na legislação nacional dos países.
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de tratamento mínimos, sem a exclusão de tratamento mais favorável pelos Estados, e,

essencialmente, defini o que é um refugiado:

“(...) 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, 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” (ONU, 1951, p. 2).

Todavia, a Convenção de 1951 é fruto de seu contexto histórico de formulação e,

assim, apresenta aspectos eurocêntricos e restritivos em termos geográficos, já que o Estado

poderia escolher considerar apenas acontecimentos na Europa, e temporal, pois só se

considerava eventos que ocorreram antes de 01 de janeiro de 1951.

Contudo, a medida em que a Guerra Fria avançou, fenômenos como a

descolonização da África, ditaduras na América Latina e conflitos na Ásia, geraram novos

refugiados que não se enquadraram nos critérios da Convenção de 1951. Sendo assim, cientes

da situação, a Assembleia Geral da ONU concebeu o Protocolo de 1967 que endossa

cobertura universal aos refugiados, eliminando os marcos geográfico e temporal da

Convenção e tornando-se um instrumento independente dela.

Por essa perspectiva, de surgimento de novas categorias de refugiados, outros

documentos também ampliaram a definição do termo para melhor se encaixar no contexto e

localidade a que se referem. Como por exemplo, a Declaração de Cartagena de 1984 cuja

inspiração partiu da Convenção Africana de 1969 e que, considerando o cenário

latino-americano, expandiu o conceito de refugiado para indivíduos que fogem de seus países

devido às suas vidas estarem ameaçadas pela violência generalizada, agressão estrangeira,

conflitos internos, violação maciça dos direitos humanos ou demais situações que tenham

perturbado gravemente a ordem pública.

Ainda que o DIR tenha se desenvolvido ao longo das últimas décadas, ele não

deixou de ser um instrumento político influenciável pelas configurações de poder do sistema

internacional. Os Estados são capazes de usar o acolhimento de refugiados como uma

ferramenta de favorecimento, tal como de invalidação e acusação.

No fim, desde o término da Guerra Fria, com a eclosão e aprofundamento da

globalização, emergência de uma agenda global focada na manutenção da paz e

desenvolvimento, junto com um cenário de consolidação da internacionalização dos direitos

humanos, o tema dos refugiados é mais debatido e relevante do que nunca.
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Em 2021, o número de pessoas refugiadas alcançou a marca de 27,1 milhões

(ACNUR, 2022). Entretanto, conforme Jubilut (2007, p. 29) constata, essa nova fase do

Direito Internacional dos Refugiados vem a ser uma de contradições permanentes e diversos

desafios. Dentre eles, estão as atuais crises de refugiados sírios e ucranianos. Ambas, com

suas extensões e magnitudes, testaram a rapidez, eficácia e habilidade de resposta humanitária

da comunidade internacional.

Segundo dados do ACNUR, hoje existem mais de 6,6 milhões de refugiados sírios

registrados, sendo que mais de 270 mil deles estão em campos de acolhimento e 3,5 milhões

foram recebidos pela Turquia. Além disso, só na primeira semana, o conflito russo-ucraniano

gerou mais de 1 milhão de refugiados, dez meses depois, este número mais que setuplicou.

Esses dados, somados às mais de 16,3 milhões de travessias registradas na fronteira

ucraniana, fazem deste o êxodo mais veloz vivido pela Europa desde os anos 1940.

Tal volume de refugiados, por si só, já representa um obstáculo à garantia de

direitos básicos, mas também se acrescenta a isso um cenário de pandemia mundial que

agravou a fome, miséria, violência e pobreza. Para mais, questiona-se se o próprio

acolhimento e programas de integração, promovidos pelos Estados a esses refugiados,

procederam de um tratamento não-discriminatório, imparcial, inclusivo, acessível e ágil.

Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo analisar e comparar as

respostas, reações e normas de acolhimento do Brasil e da União Europeia (UE), regiões

chave dentro do DIR, em face às crises de refugiados sírios e ucranianos a fim de pontuar

diferenças, contradições e violações de direitos desses sistemas de concessão de refúgio para,

então, compreender algumas tendências de ambas as regiões em termos de atuação e gestão

das duas maiores crises de refugiados dos últimos 10 anos.

É válido ressaltar também que não se pretende explicar os motivos e porquês

dessas divergências existirem, apenas descrevê-las. Sendo assim, o presente trabalho está

pautado em uma pesquisa bibliográfica e documental de abordagem, essencialmente,

qualitativa, com o apoio de argumentos quantitativos, análises de tratados, leis, resoluções,

artigos, livros, notícias, discursos, relatórios e infográficos.

A seguir, o conteúdo deste trabalho foi dividido em quatro partes. As duas

primeiras abordam as normas de acolhimento e quais foram as respostas e ações da União

Europeia e do Brasil, respectivamente, frente às crises de refugiados sírios e ucranianos. Logo

depois, serão tratadas as diferenças, contradições e violações existentes nos paradigmas de

acolhida humanitária de cada região, comparando-as. Por fim, o trabalho se encerra com as

considerações finais acerca do estudo realizado.
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Refúgio na União Europeia

Historicamente, a UE foi palco de diversos fenômenos envolvendo refugiados,

como guerras, intensos fluxos migratórios, assinaturas de tratados e convenções. Até hoje, se

configura como um dos principais destinos escolhidos por pessoas forçadamente deslocadas

para solicitar refúgio e recomeçar. Por isso, dentro das temáticas do DIR, a UE é um objeto de

estudo essencial. Todos os principais tópicos da agenda europeia, tais como crescimento

econômico, educação, segurança, promoção de direitos sociais e desenvolvimento, de uma

forma ou de outra, perpassam pela questão do acolhimento de refugiados. Nos últimos dois

anos, segundo infografias do Conselho Europeu, a “Migração e gestão das fronteiras”, ligada

à Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), foi um dos destaques do

orçamento da UE, com estimativas de gastos de 2,3 bilhões de euros no ano de 2021; €3,1

bilhões em 2022; e €3,73 bilhões para 2023, um aumento 77,62% se comparado a 2021.

Em relação à Síria, desde o início da guerra a UE se posicionou contra o regime

de Bashar al-Assad, e reforçou que a estabilidade e paz só seriam conquistadas através de um

processo político de transição pacífica e inclusiva, liderado por sírios e respaldado pela

cooperação internacional e diplomacia humanitária. Desse modo, já em 2013, os

Estados-membros da UE começaram a acolher refugiados sírios.

Naquele ano, foram mais de 5.000 só na Alemanha (ACNUR, 2013). Todavia, a

quantidade de acolhidos não acompanhou o volume de refugiados deslocados, e o número de

chegadas irregulares em território europeu não parou de crescer. Consequentemente, depois de

dois anos, a crise migratória atingiu seu pico.

Segundo o ACNUR, em 2015, cerca de 972.500 pessoas, metade delas refugiadas

da Síria, atravessaram o Mar Mediterrâneo rumo à Europa, e mais de 3.600 morreram ou

desapareceram ao tentar chegar no continente europeu por essa rota. Por vias terrestres,

estima-se que mais de 34 mil pessoas cruzaram a fronteira turco-europeia. Além disso, mais

de 800.000 refugiados e migrantes alcançaram a Grécia pelo Mar Egeu, saindo da Turquia.

Esta foi a rota marítima com o maior índice de entradas irregulares naquele ano.

Até hoje, a nacionalidade síria é destaque em todas as rotas marítimas com

destino à Europa. Em 2022, de acordo com a infografia do Conselho Europeu acerca dos

fluxos de migração, os refugiados sírios foram os que mais usaram a rota oriental (fronteira

entre Turquia, Grécia e Bulgária) para entrar na UE, totalizando 4.810 indivíduos.
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Levando em consideração essa quantidade massiva de refugiados, e a importância

da Turquia dentro da conjuntura do refúgio e geopolítica da UE, o bloco tomou medidas para

reforçar a fiscalização e controle das fronteiras.

Após quatro meses de discussões e debates, em março de 2016, um plano de ação

para pôr fim aos fluxos migratórios ilegais foi acordado entre a Turquia e a UE, sob o pretexto

de garantir melhores condições de acolhimento, combater rotas migratórias marítimas ou

terrestres irregulares e abrir vias de migração seguras e legais para os refugiados sírios, sem

deixar de respeitar o direito da UE e demais normas internacionais que regem o DIR.

A Declaração UE-Turquia estabeleceu que, a partir de 20 de março de 2016, todos

os novos migrantes irregulares, que chegassem às ilhas gregas pela rota oriental, fossem

devolvidos à Turquia3, desde que não pedissem asilo a um dos países da UE ou tivessem seu

pedido de refúgio rejeitado, declarado inadmissível ou infundado. Os custos dessas operações

de regresso foram assumidos pelo bloco europeu, que enviou peritos para coordená-las

(Parlamento Europeu, 2016).

Para mais, foi determinado que, a cada refugiado sírio devolvido ao território

turco a partir da Grécia, outro advindo da Turquia fosse reinstalado e acolhido pela UE, dando

prioridade àqueles que não tentaram entrar ilegalmente antes e, a princípio, com limite

máximo de 72.000 indivíduos (G1, 2016). Do mesmo modo, foram criados centros de

acolhimento a refugiados na Grécia e foi estruturado um plano de realocação desses

indivíduos para outros Estados-membros da UE (Parlamento Europeu, 2016).

Aliás, como contrapartida para o Estado turco, a UE garantiu que aceleraria o

desembolso de €3 bilhões para financiar projetos focados em assegurar necessidades básicas

dos refugiados sírios na saúde e educação (G1, 2016), como o “Mecanismo da UE em Favor

dos Refugiados na Turquia”, criado em novembro de 2015, e que apoiou mais de 685.000

crianças a frequentarem escolas e ofereceu mais de 12 milhões de consultas médicas sobre

cuidados primários com a saúde nas comunidades de acolhimento (Conselho Europeu, 2022).

A UE também prometeu um adicional no mesmo valor, caso fosse preciso e se a Turquia

honrasse com seus compromissos. Mais do que isso, ainda que o uso da pressão migratória

como instrumento de influência política seja desmentido por eurodeputados, a UE confirmou

seu empenho de dinamizar o processo de negociação da adesão da Turquia ao bloco e de

conceder vistos aos cidadãos turcos para facilitar sua entrada na Europa (G1, 2016).

3 A Turquia é um dos poucos países no mundo que ainda adota a restrição geográfica da Convenção de 1951,
fato que amplia a vulnerabilidade dos refugiados devolvidos.
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Aliado à Declaração UE-Turquia, em julho do mesmo ano, o bloco europeu

fundou uma nova “Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia”, associada à Frontex e

autoridades nacionais dos Estados-membros, para reforçar a gestão e a segurança das

fronteiras externas e do sistema de livre circulação da UE. Como resultado dessas medidas,

segundo o Conselho Europeu, as chegadas através da rota do Mediterrâneo Oriental em 2019

foram 90% inferiores às de 2015, assim como o número de vidas perdidas no mar.

Dentro deste cenário, o ACNUR atuou como forte parceiro da UE. A Agência da

ONU apoiou o funcionamento dos centros de acolhimento e acomodação na Grécia e Itália,

ajudou com o registro de recém-chegados e análises de pedido de refúgio, deu suporte ao

plano de realocação de refugiados, forneceu de dados, compartilhou conhecimento técnico de

seus funcionários e atuou como denunciante de lugares inóspitos para refugiados.

De forma complementar, até os dias atuais, a UE impõe sanções e medidas

restritivas de investimento, congelamento de bens, exportação e importação a 289 autoridades

e 70 entidades da Síria (Conselho Europeu, 2022). Não só isso, um dos pilares de sustentação

do conjunto de respostas da UE frente à crise de refugiados sírios é o financeiro, já que o

bloco é um dos principais doadores da causa. Em dezembro de 2014, foi criado o Fundo

Fiduciário Regional para a Síria, ou “Fundo Madad”, a fim de prestar apoio aos refugiados e

comunidades sírias no Líbano, Jordânia e Egito.

Mesmo que tenha encerrado suas atividades em 2021, o “Fundo Madad”

mobilizou mais de €2,38 bilhões, com doações de 21 Estados-membros, para financiar 129

projetos nos setores da educação, saúde, acesso à água, saneamento básico e proteção social.

Para dar suporte aos cidadãos sírios deslocados internamente, o bloco mobilizou mais de

€24,9 bilhões desde o início da crise humanitária em 2011 (Parlamento Europeu, 2021).

Além do que, em novembro de 2016, a UE inaugurou, em colaboração com o

governo turco, o Crescente Vermelho Turco e o “World Food Programme”, o programa “Rede

de Emergência de Segurança Social” (ESSN) que garantia uma ajuda financeira mensal de 18

euros por pessoa às famílias refugiadas da Síria (ABOUZEID, 2019). De 2017 até 2021, o

bloco também organizou conferências de apoio ao futuro da Síria e da região, durante sua

última edição, foram arrecadados €5,3 bilhões, desses 21,13% foram provenientes da

Comissão Europeia e 49% dos Estados-membros (Conselho Europeu, 2022).

Em relação à Ucrânia, a UE já mantinha fortes e antigos laços antes da guerra.

Em 2009, a fim de incentivar a cooperação regional e reforçar laços com seus vizinhos do

Leste, o bloco adotou, sob o slogan “Juntos somos mais fortes”, o projeto “Parceria Oriental”

cujos resultados, no que concerne a Ucrânia, foram evidenciados ao longo de 2017, quando
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houve a liberalização e facilitação de vistos e a criação de uma zona de comércio livre entre

ambas as regiões (Conselho Europeu, 2021). Essa aproximação foi crucial para o modelo de

respostas da UE à crise dos refugiados ucranianos e à invasão russa, pois o bloco tem

demonstrado unidade e veemência ao oferecer apoio político, financeiro, legal e material, para

além do humanitário, à Ucrânia.

De forma instantânea, durante as sessões do Conselho Europeu de 24 e 25 de

março, os dirigentes da UE salientaram seu apoio ao governo ucraniano, reforçaram seu

empenho em satisfazer as necessidades imediatas do país e se comprometeram a oferecer

suporte para sua reconstrução, quando encerrada a ofensiva da Rússia (Comissão Europeia,

2022). Desse modo, uma semana após o início da guerra, no dia 4 de março, a UE ativou, pela

primeira vez, um mecanismo de emergência utilizado em cenários de afluxo maciço de

pessoas: a Diretiva de Proteção Temporária. O propósito era aliviar a pressão sobre os

sistemas nacionais de asilo dos países do bloco e conceder rapidamente proteção coletiva

àqueles deslocados pela guerra, independentemente de quais fossem suas nacionalidades.

Estipulou-se que estariam garantidos a esses indivíduos direitos básicos, como o

acesso ao mercado de trabalho; assistência social; cuidados médicos, inclusive em matéria de

saúde mental; educação, no caso de menores de 18 anos; e habitação, associada a concessão

de residência. Foi determinado também que essa diretiva teria duração mínima de um ano e

máxima de três, a depender da evolução da conjuntura russo-ucraniana. Ainda encorajou os

Estados-membros a alargarem a cobertura de direitos, facilitarem a abertura de contas

bancárias, prezarem pelo direito à livre circulação e não aplicarem multas ou punirem pessoas

elegíveis à proteção temporária que não possuíssem documentos válidos para adentrar na UE.

Adicionalmente, foi criada uma “Plataforma de Solidariedade”, coordenada pela

Comissão Europeia, para identificar e examinar as necessidades dos países durante a

aplicação da diretiva, com a intenção de dar a resposta operacional mais adequada. Também

foi ao ar o site “EU Solidarity with Ukraine” para orientar e ajudar aqueles que fogem do

conflito com contatos oficiais e informações (Comissão Europeia, 2022).

Seguindo o mesmo ritmo, porém por um âmbito mais interno, Portugal

implementou o “SEF for Ukraine” que viabilizou a emissão eletrônica de pedidos de proteção

temporária, sem a necessidade de submeter os requerentes a uma entrevista presencial, como

resultado, em apenas dois meses após o começo da guerra, o país já havia recebido mais de 27

mil refugiados ucranianos (DUARTE, 2022).

Segundo o ACNUR, até o início de dezembro de 2022, a Europa registrou mais de

7,8 milhões de pessoas refugiadas da Ucrânia, incluindo as que não permaneceram em
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território europeu e somente cruzaram as fronteiras. Não só isso, o mesmo relatório mostrou

que mais de 4,8 milhões de refugiados ucranianos foram registrados para proteção temporária

ou outros regimes similares na UE. Conforme dados do Conselho Europeu atualizados em 29

de setembro, os países que mais tinham acolhido refugiados ucranianos dentro desses

parâmetros foram: Polônia (1.409.139), Alemanha (709.148), República Checa (438.926),

Itália (157,609) e Espanha (144.668).

Para acompanhar esse volume intenso de refugiados, e assegurar que os

Estados-membros tivessem recursos suficientes para um acolhimento satisfatório, a UE

desbloqueou mais de €20 bilhões em fundos (Conselho Europeu, 2022). Ademais, o bloco

atribuiu €348 milhões para ajudar a população civil afetada pelo conflito, providenciando

água, alimentos, insumos médicos, materiais de abrigos, vestuário de proteção, equipamento

de combate a incêndios e geradores elétricos. Esta ajuda humanitária beneficiou mais de 7,8

milhões de pessoas (Conselho Europeu, 2022). A UE ainda desembolsou €1 bilhão para

assistência macrofinanceira, como parte de um pacote emergencial de até €9 bilhões aprovado

pelo Conselho em junho de 2022 (Conselho Europeu, 2022).

Além disso, desde o princípio, a promoção e proteção dos direitos das crianças se

configuraram como prioridades para o modelo de resposta do bloco à crise dos refugiados

ucranianos. O Conselho da UE ressaltou a necessidade de combater o recrutamento de

menores pelas forças armadas, tráfico, rapto, adoção ilegal, exploração sexual e separação das

famílias. Sendo assim, determinou-se que todas as crianças ucranianas gozariam de suporte

legal gratuito, acesso rápido e facilitado aos serviços sociais, educacionais, de saúde e

alojamento.

Elas também teriam direito a se registrarem na UE, serem ouvidas e expressarem

suas opiniões sobre quaisquer decisões que as afetassem, sempre que a idade e grau de

maturidade permitissem. Àquelas desacompanhadas, foi decretado que recebessem

imediatamente tutores legais, de tal forma que fossem plenamente integradas nos sistemas

nacionais de proteção. Por fim, ainda foi criada uma linha de apoio disponível em todos os

países do bloco, Albânia, Sérvia, Suíça e no Reino Unido para proporcionar apoio jurídico,

psicológico e prático às crianças desaparecidas e aos pais que estejam à procura dos seus

filhos (Conselho Europeu, 2022).

Outro aspecto relevante do perfil de respostas da UE frente à crise dos refugiados

ucranianos é que elas não se limitam ao fator humanitário. As reações do bloco também

tangenciam repreender e sancionar as ações e posicionamentos de Vladimir Putin e amparar a

Ucrânia por outros ângulos. Dentro deste quadro de respostas europeias, é possível citar:

9



coordenação de atividades operacionais da Frontex na Moldávia e reforço das forças armadas

ucranianas; denúncia coletiva ao Tribunal Penal Internacional acerca da situação na Ucrânia;

congelamento de bens de instituições e políticos russos; proibição de importar e exportar

produtos de alta tecnologia para a Rússia; criação de Corredores Solidários e centros

logísticos de emergência na Ucrânia e sincronização da rede elétrica ucraniana com a da EU.

Refúgio no Brasil

A preocupação brasileira com a acolhida de refugiados é histórica, uma vez que

houve “um trabalho constante e crescente de proteção aos refugiados, principalmente nos

Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mesmo durante o período de ditaduras militares”

(JUBILUT, 2007, p. 32), e ainda, conforme destacado pelo ex-presidente Michael Temer na

Reunião de Alto Nível sobre Grandes Movimentos de Refugiados e Migrantes de setembro de

2016, estes indivíduos não só contribuíram com o desenvolvimento e construção do país,

como também são parte essencial da própria identidade brasileira. Por sua vez, grande parte

do reconhecimento internacional do modo do Brasil de tratar e recepcionar refugiados

refere-se à Lei nº 9.474, núcleo do sistema brasileiro de acolhimento e refúgio. Isso porque, a

Lei foi editada para regulamentar a aplicação da Convenção de 1951 no país, bem como

adotou a definição ampliada, proposta pela Declaração de Cartagena, a fim de alargar os

critérios de proteção.

Promulgada em 22 de junho de 1997, a Lei reforçou a importância da aplicação

do princípio do non-refoulement ao reiterar que, em hipótese alguma, estrangeiros que

expressem vontade de solicitar refúgio sejam deportados para regiões onde suas vidas corram

perigo, mesmo que eles entrem no Brasil ilegalmente (BRASIL, 1997, Art. 7º e 8º). Além

disso, estabelece as etapas do processo de pedido de refúgio (BRASIL, 1997, Art. 17º ao 32º),

fundamentando-se no princípio da confidencialidade e assegurando sua gratuidade e urgência

(BRASIL, 1997, Art. 23º e 47º).

Como outra inovação de apreço, a Lei acrescenta, com base na Declaração de

Cartagena, a “Grave e Generalizada Violação dos Direitos Humanos” como critério de

justificativa para um indivíduo ser reconhecido como refugiado (BRASIL, 1997, Art. 1º).

Esta categoria de fundamentação simplificou significativamente o processo de concessão de

refúgio, afinal, tornou-se desnecessária a comprovação de perseguição individual por parte

dos solicitantes e deu-se ênfase na “situação objetiva no país de origem, analisando-se, assim,

a proteção dos direitos humanos de forma mais ampliada” (JUBILUT, 2007, p. 135).
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Para mais, esta norma também certifica o direito à reunião familiar, ao determinar

que os efeitos da condição dos refugiados sejam estendidos aos seus cônjuges, família e

descendentes (BRASIL, 1997, Art. 2º); assegura o direito de trabalhar aos solicitantes de

refúgio, antes mesmo do reconhecimento oficial de sua condição (BRASIL, 1997, Art. 21º); e

cria um órgão nacional incumbido de dar suporte em todas as fases da concessão de refúgio: o

Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), o qual é composto por representantes de

múltiplas esferas estatais ao mesmo tempo em que concede cadeiras à sociedade civil,

representada por organizações não-governamentais e com direito a voto, e ao ACNUR,

simbolizando a ONU e com direito a voz (BRASIL, 1997, Art. 14º).

Todos esses aspectos da Lei nº 9.474, pensados para se adequarem à realidade

latino-americana, serem acolhedores, protetivos e garantirem serviços essenciais e universais,

fazem dela o principal instrumento jurídico que hoje dita a conduta de atuação do Brasil

perante o acolhimento de refugiados, sendo bem-conceituada e celebrada entre especialistas

da área. Ainda assim, é importante assimilar que a Lei nº 9.474 simboliza um elemento dentre

outros que compõem um cenário maior de respostas do Estado brasileiro às crises de

refugiados, o qual se constitui de diversos programas, resoluções e decretos.

A título de exemplo, em 2018, ano em que o Brasil aderiu ao Pacto Global para

Refugiados na Assembleia-Geral da ONU, foi promulgado o Decreto nº 9.277, que prescreveu

o fornecimento do Documento Provisório de Registro Nacional Migratório pela Política

Federal, inclusive de forma eletrônica (BRASIL, 2018, Art. 2º e 6º).

Trata-se de um documento de identificação oficial válido até a decisão final do

processo de reconhecimento da condição de refugiado pelo CONARE e que permite ao seu

portador o gozo de direitos básicos, como emissão de Carteira de Trabalho e Previdência

Social (CTPS), CPF, abertura de conta bancária e acesso aos serviços públicos de educação,

saúde, previdência e assistência social, endossando o tratamento não discriminatório aos

solicitantes (BRASIL, 2018, Art. 3º e 4º).

Ademais, outro exemplo é a Resolução Normativa nº 29 redigida pelo CONARE

que, ancorada numa perspectiva modernizante, instituiu em 2019 um sistema virtual gratuito

de tramitação de processos de refúgio no Brasil: o Sisconare, por meio do qual foi possível

centralizar e otimizar procedimentos, além de agilizar o processamento dos pedidos de refúgio

de forma eficiente, segura e acessível.

No que tange às respostas do governo brasileiro à crise dos refugiados sírios, a

Resolução Normativa nº 17 do CONARE, publicada em setembro de 2013, recebe grande

ênfase e apreço.
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Ela estipulou, por motivos humanitários, que embaixadas e consulados brasileiros

no exterior concedessem vistos especiais àqueles forçosamente deslocados em virtude da

guerra na Síria, sendo eles nacionais sírios ou não4. Em resposta aos apelos internacionais e às

dificuldades relatadas pelos solicitantes de refúgio acerca da vinda até as terras brasileiras e

impossibilidade de cumprir os requisitos regularmente exigidos para a concessão de visto, o

Brasil foi o primeiro país do continente americano a adotar uma providência como essa, sendo

parabenizado pelo ACNUR devido ao pioneirismo e compromisso humanitário com a pauta

dos refugiados sírios. O impacto desta Resolução foi tamanho que, logo no primeiro ano em

vigor, estima-se que “beneficiou aproximadamente 50% do total de sírios reconhecidos como

refugiados no Brasil” (GODOY, 2014, p. 91), sendo estendida, em 2015, por mais dois anos

pela Resolução Normativa nº 20.

À primeira vista, até o início da guerra, a Síria não era um país de destaque em

matéria da origem da população refugiada no Brasil, muito pelo contrário, a quantidade de

sírios que viviam como refugiados5 no país em 2011 era, na pior das hipóteses, considerada

supérflua: apenas seis pessoas (GODOY, 2014, p. 89).

Todavia, o número de reconhecimentos cresceu de maneira imponente nos anos

posteriores. Em 2012, 37 refugiados sírios foram reconhecidos pelo CONARE; no ano

seguinte, 284; seguidos por 1.047 pedidos deferidos ao longo de 2014 (GODOY, 2014, p. 89).

Em 2016, foram recebidas 391 solicitações de refúgio, destas, 326 foram deferidas, 76 via

reunião familiar (MJSP, 2017). No ano consecutivo, o número de solicitações mais que

dobrou, chegando a 823.

Além do que, do total de pedidos deferidos em 2017, 53% eram de nacionalidade

síria (MJSP, 2018). Mesmo em um cenário de pandemia global, no decorrer de 2020, 515

solicitações foram apreciadas e 479 processos foram aprovados (SILVA, et al., 2021).

Seguindo este ritmo, até 2021, o Brasil acumulou mais de 4.992 pedidos de refúgio adivinhos

da Síria e 3.682 refugiados sírios reconhecidos oficialmente pelo Estado, um aumento

expressivo de mais de 61.200% em relação à 2011.

Com efeito, as medidas tomadas pelo governo brasileiro no que diz respeito aos

sírios acompanharam o agravamento do conflito. Em 2014, a Prefeitura de São Paulo

inaugurou o seu primeiro Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes (CRAI) a fim de

5A imigração síria para o Brasil é antiga, datada do final do século XIX e início do século XX, e foi bastante
relevante para este contexto migratório. O dado apresentado refere-se apenas a refugiados.

4 O visto humanitário foi criado em 12 de janeiro de 2012 pela Resolução Normativa CNIg nº 97, em resposta à
crise humanitária do Haiti de 2010, com o objetivo de evitar que haitianos buscassem rotas de imigração ilegais
operadas por organizações criminosas.
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apoiar os refugiados na adaptação à nova vida, oferecendo leitos, aulas de português, cursos

profissionalizantes e suporte jurídico. Por uma ótica semelhante, em junho do mesmo ano, a

Prefeitura também organizou, com foco nos refugiados sírios, um mutirão de atendimento

gratuito que dispôs de exames para a detecção de ISTs, administração de vacinas e serviços

para emissão do cartão do SUS e da CTPS (Prefeitura de São Paulo, 2014).

Em seguida, no decurso de 2016 e 2017, o governo brasileiro estabeleceu

parcerias com Secretarias Municipais para abertura de unidades de atendimento do CONARE

e implementação do Programa Portas Abertas para aprendizado da língua portuguesa

(Prefeitura de São Paulo, 2016 e 2017).

Contudo, essas medidas por si só não têm sido capazes de suprir o volume de

demandas dos refugiados acolhidos pelo Brasil e, por este motivo, a cooperação com outros

atores, como o ACNUR, instituições religiosas e a sociedade civil se faz tão crucial para o

modelo de acolhimento humanitário adotado no país.

Por exemplo, dentro da conjuntura dos refugiados sírios, em 2013, mesquitas e

igrejas ortodoxas cristãs de São Paulo, estado que recebeu mais de ⅓ das 134 solicitações de

refúgio naquele ano, exerceram um papel egrégio de recepção à comunidade síria,

encaminhando os recém-chegados a apartamentos cedidos e empregos temporários

(LOUREIRO, 2014).

Em 2015, logo após a publicação da Resolução Normativa nº 20, o CONARE

firmou uma parceria com o ACNUR que previa o intercâmbio de informações, experiências e

conhecimento prático, treinamentos de capacitação e o compartilhamento de técnicas de

entrevista e identificação de potenciais candidatos aos vistos especiais (MJSP, 2015).

Além disso, em 2020, mesmo com a pandemia da COVID-19, a Cáritas

Arquidiocesana de São Paulo (CASP) atendeu 387 refugiados sírios (6% do total de

atendimentos), desses 67,73% eram homens. Durante 2021, em meio a um cenário de redução

no número de novas chegadas de refugiados e atendimentos online, o Instituto de Migrações e

Direitos Humanos (IMDH) amparou 21 refugiados sírios, em sua maioria mulheres que

chegaram ao Brasil em 2020, oferecendo assessoria jurídica, cestas básicas, bolsas de

subsistência, doação de móveis e roupas, além de apoio na regularização migratória,

renovação de documentos, busca por emprego e aprendizado do idioma local. O Instituto e a

CASP também atuaram, junto com o ACNUR, em ações educacionais de sensibilização e

envolvimento da sociedade civil, no sentido do acolhimento humanitário (IMDH, 2022).

Em relação ao cenário do conflito ucraniano, o Brasil sempre se mostrou a favor

do cessar-fogo, aberto ao diálogo e à cooperação conducente à solução pacífica e duradoura.
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Bem como, disposto a doar insumos médicos, de higiene e alimentos e comprometido com

pautas humanitárias de apoio aos civis e proteção dos direitos humanos, vide as notas à

imprensa de números 28, 42 e 59. Logo, as respostas do Estado brasileiro à crise dos

refugiados na Ucrânia se deram de forma emergencial e, notavelmente, rápida.

Assim, em 3 de março de 2022, foi publicada a Portaria Interministerial

MRE-MJSP nº 28, a qual instituiu, para fins de acolhida humanitária, a emissão gratuita de

vistos temporários, com validade de 180 dias, e autorização de residência, com prazo de 2

anos, aos nacionais ucranianos e apátridas que tenham sido afetados ou deslocados devido à

guerra, inclusive se eles já estiverem no Brasil. Estabeleceu também que os portadores deste

visto especial devem buscar regularizar sua situação junto às autoridades em, no máximo, 90

dias após o seu ingresso no território nacional, onde têm direito a solicitar o reconhecimento

da condição de refugiado ou a residência temporária para fins de acolhida humanitária

(BRASIL, 2022, Art. 2º, 4º e 5º).

Traduzindo essa conjuntura em números para 2022, segundo a Polícia Federal,

ainda no mês de fevereiro, 160 ucranianos deram entrada no território brasileiro. Trinta dias

depois, havia mais de 1.100, destes, 221 entraram no Brasil com visto de turista e 13

receberam vistos temporários (FIGUEIREDO, et. al, 2022). Entre os dias 24 de fevereiro e 17

de março de 2022, foram protocolados 21 pedidos para visto temporário e 5 solicitações para

residente por parte dos ucranianos e, até o dia 5 de maio, 141 vistos humanitários já haviam

sido concedidos (SCARPINELLI, 2022).

Além disso, na manhã do dia 26 de março, o Brasil acolheu um grupo de 47

ucranianos vindos da Polônia, com apoio da força-tarefa da Embaixada do Brasil em Varsóvia

que, em menos de 24 horas, emitiu para esses indivíduos documentos de viagem e notas

dirigidas às autoridades migratórias, sanitárias e aeroportuárias polonesas, colocando a

proteção dessas pessoas como prioridade (MRE, 2022). Em virtude deste fluxo intenso, em

agosto, instaurou-se a Portaria Interministerial MRE-MJSP nº 30 que prorrogou os efeitos da

anterior até 3 de março de 2023.

Além disso, a Portaria nº 28 também endossou a proteção de crianças e

adolescentes impactados pela guerra (BRASIL, 2022, Art. 5º e 6º) e garantiu a emissão da

Carteira de Registro Nacional Migratório, o direito a exercer atividades laborais no Brasil

(BRASIL, 2022, Art. 7º e 10º) e o acesso a todos os serviços públicos e benefícios sociais, em

igualdade de condições com os nacionais brasileiros, ainda que não estejam previstos

programas específicos de assistência social ou qualquer suporte para a integração desses
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indivíduos à sociedade brasileira. Nesse sentido, novamente, as instituições religiosas e o

ACNUR foram fundamentais na tentativa de suprir essa lacuna deixada pelo Estado.

Desde março de 2022, por exemplo, uma rede internacional de missionários

presbiterianos, a Global Kingdom Partnership Network, se dispôs a fazer articulações

cooperativas entre suas filiais e líderes para resgatar e amparar refugiados ucranianos. No

Brasil, o compromisso firmado foi de mantê-los nas instalações da igreja por, pelo menos, um

ano, principalmente em áreas onde a grande maioria da população é de descendência

ucraniana, o que torna o ambiente muito mais favorável à adaptação cultural e oferta de

suporte moral e emocional. O projeto também prevê apoio à reunião familiar dos refugiados

após o encerramento da guerra, seja por uma repatriação ou por uma viagem dos familiares

para o país de acolhimento (MANTOVANI, 2022).

Quanto ao ACNUR, não foram medidos esforços para passar orientações aos

ucranianos, inclusive por meio de materiais traduzidos, sobre como fazer uma solicitação de

reconhecimento da condição de refugiado no Brasil e quais são os direitos garantidos, além de

encaminhamentos para abrigos temporários da rede pública e outras organizações da

sociedade civil, como Cáritas Arquidiocesana, CRAI e o IMDH.

União Europeia e Brasil: Diferentes paradigmas de acolhida humanitária

Antes de prosseguir com a comparação entre as reações da UE e do Brasil frente às

crises de refugiados sírios e ucranianos e seus resultados, é importante considerar que existem

diferenças primárias entre os conflitos. Apesar de ainda não existir uma solução para ambos, a

guerra na Síria está em atividade há mais de 10 anos, enquanto que a ofensiva russa contra a

Ucrânia completou 10 meses e 18 dias6. A disposição geográfica também se difere, a Síria

localiza-se no Oriente Médio, ao passo que a Ucrânia situa-se na Europa.

Aliás, a dinâmica de poder presente durante a emergência da crise humanitária síria

não é a mesma que a atual ucraniana. Por fim, ainda que o Brasil seja um país de proporções

continentais, a UE é um bloco composto de 27 Estados-membros e com uma estrutura

organizacional-burocrática robusta. Tais diferenciais são relevantes à medida que impactam

no volume e dimensão das respostas às crises de refugiados, assim como seus desempenhos,

condutas e reforços.

À primeira vista, o fator quantitativo ganha evidência. A Europa recebeu um

contingente de refugiados sírios e ucranianos maior que o Brasil. Muito embora, durante o

6 Esta afirmação refere-se a 11 de janeiro de 2023, dia em que este trabalho foi finalizado.
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auge da crise migratória no Mediterrânio, em 2016, o Estado brasileiro tenha reconhecido

mais refugiados sírios do que países do Sul europeu, como Itália, Grécia, Portugal e Espanha,

não por acaso este foi o primeiro ano de vigor da Declaração UE-Turquia.

Além disso, no Brasil, a quantidade de refugiados sírios reconhecidos pelo CONARE

é maior que a de ucranianos e os relatórios do Ministério da Justiça e Segurança Pública

mostram, constantemente, os sírios como um dos grupos de refugiados com os maiores

números e taxas de deferimentos. Em contrapartida, 62% do total de refugiados ucranianos no

mundo foram acolhidos pela UE, enquanto cerca de 54% do total de sírios encontram-se na

Turquia.

Outra questão a se pontuar remete ao tempo de resposta. Tanto o Brasil quanto a UE

responderam pronta e emergencialmente às necessidades dos refugiados ucranianos, criando

mecanismos de acolhimento específicos para eles em cerca de 7 e 8 dias, respectivamente,

após o início da guerra, um intervalo de reação no mínimo surpreendente para os padrões

internacionais. Quanto aos sírios, o tempo de resposta foi mais demorado, porém as normas,

resoluções e medidas estabelecidas nas duas regiões tiveram um maior período de maturação

e aperfeiçoamento.

Ademais, o aspecto financeiro endossa uma divergência notável. Ao longo da última

década, sendo a principal doadora da causa dos refugiados sírios, a UE desembolsou mais

dinheiro e recursos para ajuda humanitária aos civis deslocados dentro e fora da Síria. Aliás,

já nos dois primeiros anos da guerra (2011-13), as doações brasileiras foram as mais baixas

entre as dez maiores economias do mundo na época (BARBA, 2014). A mesma lógica cabe

aos refugiados ucranianos, tendo em vista as doações em bilhões de euros da UE versus o

envio de insumos e alimentos realizados pelo governo brasileiro. Além do que, o Brasil não

ofereceu ajuda financeira aos refugiados acolhidos como alguns Estados-membros do bloco

europeu, tal qual  a Alemanha, por exemplo (SENRA, 2015).

Intrinsecamente na UE, existem discrepâncias entre os próprios Estados-membros do

bloco acerca do acesso, disposição, esforços, doação de recursos e contribuições a causa dos

refugiados. Uns oferecem mais que outros, ou ainda sequer aceitam receber pedidos de asilo.

Esta conjuntura se conecta diretamente aos planos de realocação de refugiados, especialmente

sírios, dentro da UE. A exemplo, em 2017, planejava-se realocar 160.000 requerentes de asilo

da Grécia e da Itália para outros países, porém apenas cerca de 18.400 foram realocados com

êxito. Na época, diversos eurodeputados, como Angelika Mlinar e Ska Keller, ponderaram

que esses fracassos pautavam-se não por questão de capacidade, mas sim de falta de vontade

política (Parlamento Europeu, 2017).
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Além disso, é interessante perceber como se dá a recepção das crianças refugiadas

dentro do paradigma de respostas da UE. Quanto às ucranianas, desde o princípio, sua

segurança, garantia de seus direitos básicos e combate a violência infantil foram colocados

como prioridade máxima nos planos de acolhida humanitária do bloco, tanto que esta

preocupação ultrapassou o discurso e se traduziu em medidas efetivas, como a criação de uma

linha de apoio. Todavia, as crianças refugiadas sírias não receberam respostas com tamanho

“entusiasmo” e “cuidado”, ainda mais se levarmos em consideração a Declaração UE-Turquia

e sua relação com o princípio do non-refoulement, cujas brechas criadas a partir da sua

interpretação foram elaboradamente exploradas nesse caso.

A princípio, reitera-se que a Declaração UE-Turquia não implica em quaisquer

violações do DIR por parte da UE (SIZA, 2016). Conforme destacado por Hathaway (2005, p.

300 e 301), o princípio do non-refoulement não obriga um Estado a receber refugiados, apenas

proíbe que eles sejam “devolvidos” a um cenário de perseguição e ameaça.

Consequentemente, por essa lógica, a Turquia poderia receber refugiados sírios vindos da UE,

pois o país não se configura em uma zona de guerra propriamente dita e, logo, não representa

um perigo à vida dos solicitantes de refúgio.

Entretanto, o conceito de “segurança” utilizado nesse contexto é um tanto vago, pois,

para além de haver ou não um conflito ativo, é necessário compreender quais são, na prática,

as condições sociais, políticas, econômicas, educacionais e de saúde as quais os refugiados

serão submetidos (HRW, 2016), para que assim possam ser garantidos acessos aos serviços

básicos e, acima de tudo, a dignidade desses indivíduos, que é dos princípios fundamentais da

Convenção de 1951, junto com a não-discriminação.

No caso da Turquia, a maior parte dos refugiados sírios vivem na linha da pobreza ou

abaixo dela. Portanto, voltando à situação das crianças, mesmo com a ajuda humanitária

bem-vinda da UE para financiar projetos e demais insumos, muitas delas são obrigadas a

largar os estudos e começar a trabalhar para dar suporte às suas famílias, ficando mais

suscetíveis à exploração financeira e sexual (DEED, 2016).

Soma-se a isso, os limites e longas esperas no processo de registro e implementação da

política de proteção temporária na Turquia; as inúmeras denúncias, feitas por organizações

como a Human Rights Watch, de abandono de barcos no Mediterraneo, por ambas as partes;

acusações de agressões e assassinatos de solicitantes de refúgio sírios pelas mãos da guarda

fronteiriça turca (HRW, 2016 e 2019); e uma onda crescente de xenofobia anti-síria na

Turquia, ligada à ascensão da extrema direita no país (SHAHEEN, 2022).
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De forma complementar e agravante, o sistema de concessão de refúgio turco é um dos

poucos que ainda adota restrição geográfica, o que reforça a dura realidade da comunidade

síria no país. Afinal, uma vez que a soberania estatal é intrínseca ao refúgio, não se pode

assegurar direitos regulamentados pelo DIR a um grupo de indivíduos que o Estado não

reconhece como refugiados.

A situação se contradiz ainda mais porque a UE já reconheceu atos de violência

praticados pela Turquia contra refugiados sírios. Em outubro de 2019, o Conselho Europeu

condenou uma ação militar turca unilateral realizada no nordeste da Síria e informou que não

prestaria mais assistência em zonas onde os direitos humanos fossem ignorados ou violados

(Conselho Europeu, 2022). Inclusive, durante a pandemia da COVID-19 (2020-21), as

relações UE-Turquia começaram a se deteriorar a tal ponto em que o Estado turco ameaçou

não restringir mais a passagem de refugiados sírios para a UE (G1, 2020). Por fim, levando

em conta toda essa conjuntura, é significativo notar que, mesmo em um contexto de

anti-refugiados na Europa, todos os partidos europeus apoiaram, rapida e unanimemente, as

medidas de apoio aos refugiados ucranianos (DUARTE, 2022).

No tocante ao Brasil, a integração dos refugiados se mostra desafiadora. Embora a

legislação preveja a emissão de documentação e oferta de serviços básicos de saúde,

educação, previdência e assistência social aos refugiados, na prática, a integração, o acesso e,

portanto, a garantia desses direitos encontram obstáculos. Conforme a 6ª edição do relatório

“Refúgio em números” demonstra, a extensão do território brasileiro é um desafio por si só,

afinal são poucos os municípios com atendimento multilíngue nos serviços públicos (Mapa 1)

e oferta de cursos de português (Mapa 2), especialmente no Sudeste e Sul, regiões que mais

receberam refugiados sírios e ucranianos (SILVA, et. al, 2021).
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Não por acaso, a pesquisa do ACNUR sobre o perfil socioeconômico dos refugiados

no Brasil, realizada em 2019, aponta que as maiores dificuldades enfrentadas por este grupo

são a empregabilidade, ligada a emissão de diplomas; a demora no atendimento e emissão de

documentos; a barreira linguística; e, até mesmo, a xenofobia e suas consequências para a

saúde mental. Com efeito, o Brasil tem dificuldade de transformar o capital linguístico e

acadêmico dos refugiados, por vezes mais alto do que a média brasileira, em capital

econômico significativo. Por exemplo, em 2019 a maioria das famílias sírias viviam em São

Paulo com uma renda entre 1.000 e 3.000 reais (ACNUR, 2019).

Considerações finais

A relevância e dimensão das crises de refugiados ucranianos e sírios podem ser

convertidas no questionamento e análise da capacidade das atuais estruturas de governança

global de entregar soluções apropriadas e justas às graves crises humanitárias do século XXI.

Entender como o sistema internacional e seus agentes de mudança respondem a essas

demandas desafiantes é o primeiro passo para encontrar caminhos viáveis, assim como

reconhecer pontos de melhoria e falhas. Dessa forma, a partir das normas e respostas

europeias e brasileiras frente às crises de refugiados sírios e ucranianos e suas diferenças

retardadas nas seções anteriores, é factível traçar algumas tendências dos paradigmas de

acolhida humanitária da UE e do Brasil.

Em relação ao modelo europeu, percebe-se que ele é composto de respostas

múltiplas e robustas. Afinal, para além do espectro humanitário, a UE tomou medidas no

âmbito jurídico, militar, comercial, de segurança e fronteiras. Mais do que isso, é um

paradigma que se vale muito pelo caráter financeiro e dos altos valores em doações às causas

dos refugiados. A UE é uma região com séculos de histórico migratório e cujo volume de

refugiados é intenso até hoje. Todavia, as diferenças de tratamento e reações aos refugiados

ucranianos e sírios, ainda que consideradas pequenas, atestam que existem contradições entre

o discurso do bloco europeu, que preza pelo cumprimento dos direitos humanos de todos os

indivíduos, e suas práticas e medidas tomadas na tentativa de solucionar crises migratórias e

humanitárias. Com efeito, brechas e diferentes interpretações, assim como fatores culturais,

sociais, econômicos e políticos, fazem certos caminhos traçados pelo paradigma de acolhida

humanitária da UE serem um tanto quanto nublados e controversos, perpassando por

violações de direitos básicos do DIR que o bloco enfatiza, firmemente, priorizar.
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Por outro lado, no que tange ao Brasil, constata-se um empenho do Estado em

expandir critérios de reconhecimento de refugiados, preservar seus direitos básicos,

flexibilizar processos, adequando-se às especificidades, e manter-se alinhado a princípios

humanitários. Os acréscimos da lei brasileira mostram-se proeminentes, pois, no dia-a-dia a

concretização de uma proteção verdadeiramente efetiva se dá dentro do domínio estatal, uma

vez que a concessão de refúgio “constitui uma decisão soberana, relacionada ao controle

sobre território e população” (MOREIRA, 20 , p. 87).

Por isso, é muito importante para o DIR que cada Estado molde, a partir de sua

realidade, um ordenamento jurídico que preze pela dignidade humana, solidariedade e

tolerância. Afinal, “a proteção do ser humano e o dever dos Estados de garanti-la para seus

nacionais ou para estrangeiros sob sua jurisdição sempre é justificada” (JUBILUT, 2007, p,

71). E, conforme Hathaway (2005, p. 120, tradução nossa):

“O dever moderno de proteção, portanto, vai além do simples respeito
às normas do direito dos refugiados; inclui também a obrigação de
"tomar todas as medidas necessárias para garantir que os refugiados
sejam efetivamente protegidos, inclusive por meio da legislação
nacional, e em conformidade com suas obrigações sob os instrumentos
internacionais de direitos humanos e direito humanitário diretamente
sobre a proteção dos refugiados”.

Nesse sentido, o paradigma de acolhida humanitária brasileiro é marcado por uma

jurisdição de vanguarda, inspiradora e de referência para a comunidade internacional, ainda

que não especifique em detalhes os termos para integração sociocultural dos refugiados.

Por esse ângulo, o modelo de respostas do Brasil é fortemente marcado e apoiado

pela sociedade civil, instituições religiosas, como Cáritas Arquidiocesanas, organizações

não-governamentais e pelo ACNUR, tanto que o artigo 14 da Lei nº 9.474 prevê a eles

assentos no CONARE7. Esses atores são essenciais para o paradigma brasileiro pois dão

suporte em todas as etapas do processo de concessão de refúgio. Em especial, atuam

intimamente no acolhimento prático e integração dos refugiados à sociedade brasileira.

Por exemplo, segundo dados do ACNUR acerca do perfil socioeconômico dos

refugiados sírios em 2019, os processos integrativos no Brasil se limitavam, basicamente, à

rede mais próxima dos refugiados, como trabalho e a família. Porém, esta pesquisa salientou

que aqueles que participavam de associações da sociedade civil se mostraram mais propensos

a querer permanecer no país.

7 Pela lei, o ACNUR é sempre membro convidado para as reuniões do CONARE, com direito a voz, sem voto.
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Mais do que isso, 98% dos entrevistados afirmaram ter interesse em obter a

nacionalidade brasileira e 71% demonstraram o desejo de votar. Ou seja, a capacidade

integrativa do Brasil é alta e os refugiados almejam participar e integrar-se na dinâmica social,

contudo para que isso se concretize é essencial conceder espaços, oportunidades e voz a eles,

acolhê-los no sentido mais simples da palavra.

Dessa forma, é possível atestar que as respostas brasileiras às crises de refugiados

sírios e ucranianos, ainda que possuam suas falhas e desafios, demonstram que o paradigma

de acolhida humanitária do Brasil é caracterizado por uma clara vontade política de proteger,

assim como por uma propensão agregativa no acolhimento, presente no próprio cerne da

conduta e cultura brasileiras e cujo potencial necessita ser mais explorado.

Mesmo com suas diferenças, os paradigmas de acolhida humanitária da UE e do

Brasil compartilham dois grandes desafios em comum: primeiro, integrar efetivamente os

refugiados nos processos de concessão de refúgio, fazer suas vozes serem ouvidas, suas

experiências respeitadas e levadas em consideração. E, em segundo lugar, colocar os

interesses geopolíticos, econômicos e a ideologia social em consonância com os direitos

inerentes a cada ser humano, fazê-los valer na prática de forma não-discriminatória e tendo

em mente seu caráter multifatorial. Afinal, uma resposta integral e estrutural a esses desafios

ultrapassa a esfera humanitária, por mais que ela seja a essência desses paradigmas.
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