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1.PERFIL DOS REFUGIADOS POR ESTADO 

1.1 DISTRITO FEDERAL 

 

INTRODUÇÃO 

Para iniciar a busca pelos migrantes em situação de refúgio nas listas, em 

vez de ir diretamente aos endereços fornecidos, foram adotados os seguintes 

passos: 

 

1. Buscar contatos telefônicos e eletrônicos (e-mails) no histórico 

de inscritos nos cursos do Projeto PROACOLHER – Português 

como Língua de Acolhimento – sob a coordenação da Profa. Dra. 

Lucia Maria de Assunção Barbosa (UnB) com o objetivo de 

agendar algumas entrevistas; 

2. Buscar alguns perfis em rede social (Facebook) para contatá-los 

por meio de um texto de apresentação da pesquisa e da 

pesquisadora em campo, com o intuito de agendar entrevistas; 

3. Foi previsto que, se a visita não obtivesse sucesso, a 

pesquisadora em campo deixaria um envelope com uma carta, 

contendo um resumo da pesquisa, uma breve apresentação da 

pesquisadora e os seus contatos (telefone e e-mail) para posterior 

contato e agendamento da entrevista. 

 

O fato de terem sido disponibilizados apenas os endereços dificultou de 

forma significativa o contato. Nesse sentido, entendemos que pouparia tempo e 

recursos se essa carta de apresentação, como a que foi distribuída no item 3, 

tivesse sido distribuída às famílias pelo sistema de postagem brasileiro antes do 

início da pesquisa de campo.  Essa carta poderia conter informações sobre o 

ACNUR e sobre a pesquisa. Ela poderia ter ainda dados do(a) responsável pela 

investigação na região e seus respectivos contatos (telefônico e e-mail). 

 

Na etapa de busca pelos migrantes em situação de refúgio nas listas a 

que tivemos acesso, deparamo-nos igualmente com os seguintes 

impasses/dificuldades: 
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- Endereço incompleto 

- CEP incorreto ou inexistente (ex.: 00000-000) 

- Mudança de endereço 

- Endereço localizado em zona considerada de alto risco, com 

significativos índices de violência 

- Recusa do(a) entrevistado(a) à concessão de entrevista 

- Reação violenta do(a) entrevistado(a) e consequente recusa 

- Ausência de contato como e-mail e celular para agendamento 

- O(a) fato do(a) entrevistado(a) ser menor de idade; 

- Insuficiência de recursos para o deslocamento e outras 

despesas;1 

- Deslocamento. No Distrito Federal, devido às distâncias 

consideráveis entre o plano piloto e as regiões administrativas, o 

deslocamento para cada visita exigia que fosse feito um percurso 

de uma distância de cerca de 20km (somente ida) ou 40 km ida e 

volta. Esse fator acarretou alto dispêndio de recursos e de tempo 

para esse deslocamento e dificultou a disponibilidade da 

entrevistadora em campo. 

 

Desse modo, sugerimos, para futuras pesquisas, que no banco de dados 

haja algum contato telefônico ou e-mail, com o objetivo de agilizar essa etapa 

inicial de busca. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Além da questão do deslocamento, tivemos despesas relacionadas a i) ligações telefônicas 

feitas com o objetivo de tentar um agendamento, ii) impressão dos Termos de Consentimento e 
das cartas de apresentação da pesquisadora em campo. Não contabilizamos as ocasiões em 
que tivemos que retornar duas ou três vezes ao mesmo endereço para encontrar a pessoa a ser 
entrevistada. 
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CARACTERÍSTICAS SÓCIODEMOGRÁFICAS 
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 O número de mulheres mostra-se significativo sobretudo quando sabemos que elas têm 
menos visibilidade no cotidiano.  
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 Consideramos importante ressaltar que o grau de escolarização é 

significativo, pois não se observou por exemplo, nenhuma pessoa que não fosse 

alfabetizada. Além disso, um número expressivo concluiu o ensino médio. 

Acreditamos que esse fator pode ser um indicador importante na trajetória laboral 

dessas pessoas.   

 
 

 
 
 

 Diferentemente do que se imagina, a maioria dos entrevistados declarou 

dominar plenamente a Língua Portuguesa. Tal constatação merece, a nosso ver, 
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um aprofundamento, pois – em geral – o desconhecimento da língua aparece 

como importante impedimento para o acesso a trabalhos formais.  

 

 

PROCESSOS DE DESLOCAMENTO 
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PERFIL LABORAL E HABILIDADES PROFISSIONAIS 
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MORADIA E GASTOS DOMÉSTICOS 
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VÍNCULOS COM PAÍS DE ORIGEM E RISCOS FINANCEIROS 
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ASSOCIATIVISMO E USO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
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INTEGRAÇÃO SOCIOCULTURAL E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 
 

 Em uma certa medida, esse dado mostra-se importante para afirmar que 
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 Esta informação antecipa a que vem a seguir, pois a partir dela podemos 

interpretar que há expectativas positivas em termos de permanência que 

possibilitam ou dão indicações de desejo de permanência no País. Ao mesmo 

tempo, pode ser também interpretado que o contexto brasileiro pode ser o local 

definitivo para essa reunião familiar planejada, desejada e necessária.  
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PERCEPÇÕES DE ELEMENTOS FACILITADORES E OBSTÁCULOS NO 

COTIDIANO DE REFUGIADOS NO DISTRITO FEDERAL 

 

Durante as entrevistas em campo, foi possível observar os seguintes 

aspectos, a partir de relatos dos entrevistados: 

 

- Um dos entrevistados afirmou não conseguir receber auxílio 

básico de forma direta por parte da ACNUR e recebeu a sugestão 

que deveria procurar ONGs para obter assistência. No entanto, o 

entrevistado afirmou não ter recursos para se deslocar até as 

ONGs indicadas e ressaltou que quando conseguiu deslocar-se até 

um dos locais de ajuda, recebeu cesta básica com produtos 

insuficientes para um mês e que alguns alimentos estavam 

estragados ou fora de validade. 

- Outro fator que chamou a atenção diz respeito ao fato de que 

aproximadamente a totalidade dos entrevistados possuem 

formação qualificada; todavia, encontram-se desempregados ou 

em empregos que não têm relação com a sua profissão. Nesse 

caso, os entrevistados afirmaram que necessitam de contatos de 

referências para informar no currículo (CV). Também apontaram 

9%

81%

10%

Desejo de Permanecer Definitivamente no Brasil (DF)
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que é difícil conseguir um emprego somente pela distribuição do 

CV, uma vez que conhecendo a realidade no DF, segundo a 

percepção dos participantes, ser indicado por alguém tem mais 

peso na hora de ser chamado para ocupar uma vaga de emprego. 

- Todos(as) os(as) entrevistados(as) demonstraram 

descontentamento com o governo brasileiro ao afirmar que, diante 

da ONU, o governo oferece refúgio às pessoas que precisam; 

entretanto, ao chegarem ao Brasil, não recebem auxílio de 

assistência social para conseguirem se fixar inicialmente de forma 

digna no país. 

- Apesar de receberem os documentos necessários por parte do 

governo, houve relatos de dificuldades encontradas para ter 

acesso aos cursos de Língua Portuguesa, pois faltam instituições 

dispostas a ensinar o idioma sem custo e com auxílio transporte; 

- Todos(as) os(as) entrevistados(as) afirmaram sentir falta de 

atividades de lazer e afirmaram não ter recursos financeiros 

suficientes para atividades de espairecimento. 

- Além de ser uma decisão ética previamente tomada, todos(as) 

os(as) entrevistados(as) solicitaram que lhes sejam envidas as 

análises e conclusões resultantes desta pesquisa.  

 

Durante as entrevistas, a pesquisadora em campo pôde observar uma série 

de nuances, como as que serão descritas a seguir. Na nossa análise, elas 

ilustram uma tentativa de expressar vontades, desejos, frustrações e demais 

sentimentos das pessoas entrevistadas com base na perspectiva da 

pesquisadora em campo. Identificamos cada pessoa entrevistada pelo seu 

gentílico e gênero, uma vez que a entrevista é feita de forma pessoal e subjetiva, 

para além do questionário aplicado. 

 

 

 

 

 

1. Bengali | masculino | 31 anos 
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A pesquisadora em campo foi ao endereço antigo do refugiado, mas a 

comunicação prévia por meio da internet (Facebook) foi eficaz e o participante 

informou seu novo endereço para a realização da entrevista. 

Assim sendo, o pesquisado a recebeu com muita boa vontade e lamentou 

não poder se expressar em português. A entrevista foi realizada em inglês e o 

participante explicou que se considerava uma pessoa de sorte porque recebia 

ajuda de um colega do Projeto PROACOLHER: Português como Língua de 

Acolhimento, ministrado na UnB, onde concluiu o nível iniciante. Afirmou, 

também, que por ser de origem hinduísta, sofreu perseguições de muçulmanos 

em seu país de origem. Conseguiu visto e documentos para a viagem por meio 

de amigos do Senegal, pois é um profissional de Tecnologia da Informação e 

mantém contato com pessoas de diferentes nacionalidades por causa de seu 

trabalho, feito pela internet. Partiu para o refúgio em situação de urgência, sem 

sua esposa, que ficou com os sogros enquanto ele preparava sua chegada. 

Segundo ele, já se passaram dois anos desde a sua chegada e ele tentava trazê-

la para o Brasil o quanto antes, pois, segundo ele, ela sofre com o machismo em 

seu país de origem.  

O jovem revelou-se muito respeitoso com as mulheres e conversou sobre 

a realidade machista de sua cultura. Além disso, viu o Brasil como um país mais 

acolhedor, nesse aspecto, para sua esposa. Contudo, ainda durante a entrevista, 

relatou que sofrera uma situação de violência no antigo bairro onde morou 

inicialmente. Em consequência dessa situação, ficou incapacitado de trabalhar 

por alguns meses. Foi espancado e ficou à beira da morte, sob cuidados de seu 

colega do Curso de Português, que considera como sua família em Brasília. 

Depois de ficar com a família do amigo por meses, até sua recuperação, o 

entrevistado mudou de endereço, por indicação do amigo. Bengali afirmou que 

havia voltado ao trabalho poucos meses antes daquela entrevista. 

O entrevistado ainda disse ter habilidades de música e demonstrou a 

prática que tem para tocar um instrumento musical de sua cultura que se 

assemelha um pífano.  

Ele não quis ser filmado ou fotografado por se considerar uma pessoa tímida. 

No entanto, disse que se a equipe da ACNUR entrar em contato com ele, ele 

poderia enviar alguma demonstração de sua habilidade.  
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Do ponto de vista da pesquisadora, Bengali parecia ser uma pessoa feliz, 

determinada, esforçada e amável. 

 

2. Colombiano | masculino | 34 anos 

 

Colombiano foi contatado por telefone, divulgado por parentes que moram 

em seu antigo endereço. Atualmente, ele mora no chamado entorno do DF, na 

cidade de Valparaíso-GO, mas estuda em Águas Claras-DF, local em que foi 

agendada a entrevista. Ele casou-se com uma brasileira e se encontra em uma 

situação financeira estável, trabalhando como projetista durante o dia e fazendo 

faculdade de arquitetura no período noturno.  

O participante do país vizinho demonstrou ser uma pessoa comunicativa. 

Isso ficou evidente sobretudo quando ele interrompia o questionário para 

conversar rapidamente com colegas de classe sobre assuntos acadêmicos 

urgentes. Por ser arquiteta e urbanista, a pesquisadora logo interagiu com o 

colega de profissão e essa interação permitiu que falassem sobre assuntos de 

mercado de trabalho e atuação profissional. 

 

 

3. Cubanos (3) | masculino, feminino, feminino | 59, 29, 53 anos 

 

Três pessoas da mesma família foram entrevistadas simultaneamente. Na 

residência, havia grande trânsito de pessoas na casa, com crianças, parentes, 

vizinhos e clientes. A família passou a impressão de estar muito feliz. Todos 

tinham trabalho e se esforçavam para sustentar as gerações vindouras daquela 

casa. 

 Durante a aplicação do questionário, todos estavam bem-humorados. Na 

questão em que se deveria marcar as condições de moradia (se havia 

automóvel, água, energia, transporte, pavimentação, etc.) todas as opções foram 

marcadas e, ao final, a família disse reconhecer o quão absurdo era pensar que 

o básico poderia ser privilégio nesse país. Ficaram alguns minutos falando sobre 

as desigualdades sociais e a deficiência do sistema educacional brasileiro, bem 

como o futuro do país. 
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 A família demonstrou ser muito consciente de sua situação social e 

preocupada com políticas públicas para refugiados. Inclusive, ao término da 

entrevista, eles pediram para a pesquisadora que enviasse os resultados 

publicados deste trabalho em um futuro próximo. 

 

 

4. Eritreu | masculino | 32 anos 

 

O migrante não foi encontrado em seu endereço e uma carta foi deixada na 

caixa de correios da residência. Meses depois, entrou em contato para agendar 

a entrevista e lamentou não ter visto a carta de apresentação com o contato da 

pesquisadora em campo, pois havia perdido a chave da caixa de correios da 

casa onde mora e trabalha. 

A entrevista foi feita em um café localizado próximo ao local de trabalho do 

entrevistado, durante seu horário de almoço. Ao aplicar o questionário ficou 

perceptível que o pesquisado estava grato por ter trabalho e uma moradia para 

se manter no país. 

 

5. Iraquiana | feminino | 61 anos 

 

A pesquisadora foi recebida com uma fatia de bolo de chocolate, chá e um 

belo sorriso no rosto. A participante explicou que morava no Brasil há muitos 

anos e que está aprendendo português por conta própria. Com muita satisfação 

ela disse que seu filho havia se formado há pouco tempo pela Universidade de 

Brasília e afirmou que se considerava uma pessoa de sorte, pois adquiriu bens 

imóveis em Brasília e tem boa estabilidade financeira na família. 

Iraquiana afirmou, também, que passara por problemas de saúde e, por isso, 

ajuda uma instituição de câncer infantil, mas que ainda não pode viajar para 

visitar a família em seu país de origem. A entrevista correu bem e a pesquisadora 

sentiu grande afeição pela pessoa entrevistada. Ao final, a participante pediu o 

número do telefone pessoal da pesquisadora para futuros contatos. 

 

6. Libanês | masculino | 33 anos 
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A entrevista ocorreu em sua residência juntamente com sua esposa 

brasileira. O participante demonstrou ser uma pessoa feliz e expansiva. No 

entanto, afirmou que não está satisfeito com sua situação econômica e laboral 

porque em seu país de origem ele fazia parte da força policial de sua cidade. 

Aqui em Brasília ele trabalha como vendedor na empresa de seu primo. 

 

7. Paquistaneses | masculino | 28, 27, 24 anos 

 

Três jovens adultos da mesma família foram entrevistados de uma só vez e 

evidenciaram um conhecimento da língua portuguesa ainda em nível bastante 

iniciante. No entanto, esse nível era satisfatório o suficiente para se estabelecer 

comunicação. Relataram que existem diversas barreiras culturais e que não 

conseguem aproveitar as festas e situações de interação social com brasileiros, 

pois são muçulmanos e afirmam que os brasileiros fazem grande consumo de 

álcool, o que não os atrai de forma alguma. 

Apesar dessas diferenças culturais, demonstraram desejo de trazer mais 

membros da família que se encontram em seu país de origem. Notou-se que um 

dos entrevistados tinha um membro do corpo mutilado (alguns dedos da mão), 

mas a pesquisadora preferiu não perguntar sobre essa questão, pois poderia ser 

um assunto doloroso e indelicado para eles. 

 

8. Paquistanesa | feminino | 39 anos 

 

A participante não se comunica em português, portanto quem serviu de 

intérprete para a entrevista foram seus filhos: duas crianças fluentes em 

português que se demonstraram ser muito amáveis, uma menina e um menino, 

ambos na faixa entre os 8 e 10 anos. 

A entrevista foi feita na residência da pessoa entrevistada e seguiu-se o 

costume cultural de retirar os calçados para entrar no apartamento. A 

pesquisadora foi bem recebida e notou olhares curiosos de todos os membros 

da família. 

Além do questionário aplicado, as crianças fizeram perguntas sobre a 

Universidade de Brasília e disseram que iriam estudar lá no futuro. A mãe, a 

participante, fez perguntas sobre a renda da pesquisadora e explicou que 
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sobrevivia com o dinheiro que o marido mandava do Reino Unido. Ficou 

perceptível que se tratava de um contexto de vulnerabilidade social e que o Brasil 

fora a escolha mais viável para o desenvolvimento das crianças, uma vez que a 

Universidade é pública e de qualidade. 

 

9. Congolês | masculino | 41 anos 

O participante recebeu a pesquisadora em sua casa, porém não se sentiu à 

vontade em convidá-la para entrar. A entrevista foi feita no carro da 

pesquisadora, em frente à sua residência e aceitou responder ao questionário. 

No entanto, demonstrou descontentamento com a organização ONU, pois, 

segundo ele, procurou várias formas de auxílio no escritório da ACNUR, em 

Brasília, mas sempre obteve muitas recusas e era sugerido que ele procurasse 

ONGs para assistência. No entanto, o entrevistado afirmou não ter recursos para 

se deslocar até o local da ONG indicada, pois era muito distante. Além disso, 

relatou que, nas ocasiões em que ele conseguiu se deslocar até o local de ajuda, 

aconteceu de receber cesta básica com conteúdo insuficiente para um mês e 

que havia alguns alimentos estragados e fora de validade. 

Outro empecilho apontado pelo pesquisado foi sobre o ensino de 

português para as pessoas refugiadas. Segundo ele, visto que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social, não é possível para ele (e talvez para muitos 

outros) frequentar as aulas, pois não possui recurso suficiente para arcar com o 

transporte até o local. Além disso, o participante tem crianças em casa e conta 

com a ajuda de vizinhos que se ocupam dos filhos enquanto ele trabalha durante 

o dia. Nesta entrevista, evidencia-se um sentimento de decepção e de muito 

descontentamento por parte do participante desde sua chegada ao Brasil. 

 

 

 

10.  Congolesa | feminino | 38 anos 

 

A participante foi contatada por meio telefônico, pois foi aluna do Projeto 

PROACOLHER (UNB). Durante a entrevista, que se deu em sua residência, ela 

e sua filha disseram passar por dificuldades financeiras a ponto de passarem 

fome para pagar as contas e sobreviverem na cidade.  
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Além de trabalhar como costureira, é aluna do curso de graduação em Design 

(desenho industrial), da Universidade de Brasília. Demonstrou ser uma pessoa 

muito esforçada e otimista, apesar de se encontrar em um contexto de 

vulnerabilidade social evidente.  

  

11. Congolês | masculino | 28 anos 

 

O participante foi contatado por telefone por meio da lista de alunos do 

PROACOLHER (UNB), assim como alguns dos demais refugiados 

entrevistados. A entrevista se deu durante o intervalo de almoço em seu trabalho. 

O jovem demonstrou muita gratidão em estar empregado e conseguir sobreviver 

de forma digna no Brasil. 

 

12.  Sírio | masculino | 21 anos 

 

O participante é estudante da Universidade de Brasília e demonstrou 

interesse em participar da pesquisa. No entanto, ele questionou a relevância de 

algumas perguntas. Por exemplo, as perguntas sobre direito a voto. Ele 

manifestou descontentamento com a situação política do país e afirmou que 

mesmo se ele tivesse direito a votar no país, não o faria. 

Foi possível constatar em suas atitudes um certo desprezo pela figura 

feminina, portanto não houve muita empatia entre o participante e a 

pesquisadora. 

 

 

 

 

 

13. Sírios | feminino, masculino | 40 e 50 anos 

 

O casal foi entrevistado de uma só vez, na UNB, pois são ex-alunos do 

Projeto PROACOLHER e foram contatados por telefone. Ela frequentou apenas 

aula de português do nível iniciante e não se sentia hábil para se expressar como 

gostaria. Contudo, o esposo tratou de traduzir o que fosse necessário. O filho do 
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casal também acompanhou as duas entrevistas. Ambos demonstraram 

descontentamento com o governo brasileiro, pois passaram por muitas 

dificuldades até conseguirem se manter no país.  

 

14. Sírio | masculino | 29 anos 

 

O participante foi entrevistado em seu local de trabalho, em um bairro de 

classe alta de Brasília. Esse é o mesmo bairro em que mora. Ele demonstrou 

boa vontade em contribuir com a pesquisa e demonstrou ser uma pessoa muito 

comunicativa e sorridente. Além de se solidarizar com refugiados, empregando-

os em seu restaurante, ele optou por não responder as questões de renda, pois 

se considera um refugiado em situação bastante privilegiada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No contexto de Brasília, notamos que os dados indicam um sentimento de 

quebra de expectativa dos entrevistados. Inferimos que, pelo fato de estarem na 

Capital Federal, contavam obter mais apoio das autoridades administrativas e do 

ACNUR.  

No que se refere à inserção laboral, também se evidenciou o fato de que 

os entrevistados se ressentem por não poderem atuar nas formações que já 

possuem. Apesar de 95% das pessoas entrevistadas afirmarem que estão 

totalmente integradas e os dados mostrarem que serviços como saúde e 

educação serem bem acessados, há um sentimento generalizado de 

descontentamento com o Governo brasileiro e com as ausências de Políticas 

públicas.  

No que concerne ao fator discriminação, constata-se que ela existe, 

conforme indicado por 70% dos entrevistados. Entretanto, de acordo com os 

dados, os motivos não puderam ser identificados por eles.  

Outro aspecto que merece destaque refere-se ao fato de que 91% deseja 

permanecer definitivamente no Brasil e aqui consolidar a reunião familiar. Tal 

constatação mostra-se – de certo modo -  incompatível com as inúmeras críticas 

e quebra de expectativa em relação à ausência de políticas efetivas de 

acolhimento, mas ela também demonstra que há aspectos favoráveis para que 

esse reencontro familiar se torne uma realidade neste contexto.  
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1.2 RIO GRANDE DO SUL 
 

INTRODUÇÃO 

 
A pesquisa objetivou sistematizar informações para conhecer indicativos 

do perfil socioeconômico sobre os refugiados no Rio Grande do Sul e subsidiar 

a construção do perfil socioeconômico no Brasil, a fim de nortear a 

implementação de políticas públicas. As informações sistematizadas pela 

pesquisa no Rio Grande do Sul, além de colaborar para a construção do perfil 

nacional, permitem conhecer aspectos particulares do perfil das pessoas 

refugiadas no Rio Grande do Sul. 

A amostra do Rio Grande do Sul contemplou, num primeiro momento, a 

realização de entrevistas domiciliares em quatro municípios, sendo eles: Passo 

Fundo, Porto Alegre, Sapiranga e Venâncio Aires. Num segundo momento, 

foram realizadas entrevistas em Canoas e Sapucaia do Sul.  

METODOLOGIA 

No momento das entrevistas os refugiados receberam um “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido”, em que constava uma apresentação acerca 

das entrevistas que seriam realizadas, e caso optassem por participar das 

entrevistas, bem como terem suas informações utilizadas para a base de análise, 

deveriam confirmar sua participação por meio da assinatura do termo. Todos os 

entrevistados estiveram de acordo com os termos e autorizaram o 

prosseguimento da pesquisa.  

Para a amostra regional do Rio Grande do Sul, o grupo de entrevistadores 

foi composto por estudantes, em sua maioria de Mestrado, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Para a organização do grupo, bem como 

a definição de métodos de trabalho foram realizadas reuniões presenciais e 

virtuais. O grupo de pesquisa foi formado por oito integrantes. A primeira reunião 

foi realizada no dia 05 de junho de 2018, no qual foram analisadas as questões 

contidas nos questionários, bem como definidas as primeiras estratégias da 

pesquisa em campo. Os entrevistadores foram divididos em duplas, para que se 

pudesse obter, além dos resultados quantitativos, também resultados 

qualitativos acerca das pessoas refugiadas que residem no Estado. No que 

tange a divisão de trabalho das duplas, foi estipulado que as entrevistas 
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ocorreriam em datas pré-estipuladas pelos refugiados contatados, de acordo 

com a disponibilidade de cada um, e as duplas disponíveis na data ficariam 

responsáveis por se deslocar até a residência dos refugiados ou outro local 

combinado.  

As entrevistas duraram de 30 minutos até 3 horas, dependendo da 

comunicação entre entrevistadores e entrevistados, levando em conta fatores 

como a fluência na língua portuguesa, aspectos culturais, dúvidas em relação a 

perguntas e respostas presentes no questionário, além de questões levantadas 

pelos refugiados em relação a dúvidas quanto à documentação, naturalização 

brasileira, acesso a políticas públicas, entre outras demandas. 

Após receber a lista das amostras por cidade, a principal dificuldade para 

encontrar os refugiados foi a não disponibilização de contatos telefônicos. Desse 

modo, a equipe buscou iniciar tentativas de visitar os endereços indicados na 

planilha de amostra disponibilizada como locais de residência dos refugiados. 

Após algumas tentativas frustradas, por não encontrar as pessoas nos 

endereços indicados, e principalmente por constatarmos que os endereços 

indicados estavam desatualizados optou-se por buscar informações mais 

precisas com associações locais que trabalham diretamente com migrantes e 

refugiados.  

Primeiramente, visitamos a Associação Antônio Vieira - ASAV2, onde 

constatou-se que grande parte dos nomes dos refugiados da amostra faziam 

parte do banco de dados da associação. Quanto a relevância deste encontro de 

contatos, sua justificativa descreveremos na seção de análise sobre o contexto 

do Rio Grande do Sul.  

Para os demais nomes da amostra, não encontrados no banco de dados 

da ASAV, contatamos órgãos públicos específicos e entidades que prestam 

serviço a migrantes e refugiados, como o GAIRE3 e o CIBAI4, e assim foi possível 

                                                      
2 A ASAV é a agência implementadora do Programa Brasileiro de Reassentamento Solidário de 

Refugiados.  
3 O GAIRE - Grupo de Assessoria a Imigrantes e a Refugiados - é um grupo de extensão 

universitária que presta gratuitamente assessoria jurídica, psicológica e social a imigrantes, a 
refugiados e a solicitantes de refúgio. O grupo presta auxílio a pessoas em situação de 
vulnerabilidade (SAJU, sem data). 

4 O CIBAI - Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações - foi criado como 
substituição à, então, Secretaria Católica de Imigração no atendimento. O CIBAI volta seu 
trabalho para o acolhimento de migrantes, além de ajudar com a regularização de 
documentos, a inserção no mercado de trabalho e o ensino de português. 
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adquirir novas informações sobre o endereço e localização de outros refugiados. 

Após as primeiras entrevistas realizadas, foi possível o contato com outros 

nomes presentes na lista. Os refugiados que ainda assim não foram encontrados 

através dos métodos listados acima, tiveram seus nomes pesquisados na rede 

social Facebook. A partir disso, descobrimos que algumas pessoas 

possivelmente já haviam mudado de cidade, saído do Brasil, ou retornado ao 

país de origem.  

As entrevistas iniciaram-se em 22 de junho de 2018, com um refugiado 

em Porto Alegre. Até o dia 25 de julho haviam sido realizadas 24 entrevistas. No 

dia 26 de julho de 2018, fomos informadas de que a amostra seria alterada de 

probabilística para intencional. Com isso, todas as entrevistas que já estavam 

marcadas deveriam continuar e deveria ser cessada a busca por novas 

entrevistas até que nos fosse enviada nova amostra. No dia 31 de julho de 2018, 

recebemos nova amostra com novas instruções com elementos a serem 

observados como gênero e nacionalidade (colombianos e não colombianos). A 

amostra passou de 40 para 35 pessoas a serem entrevistadas. 

Para completar a amostra a partir dos novos critérios, recebemos uma 

tabela com dados e contato de refugiados de todo o Brasil, e caberia aos 

entrevistadores conseguir contato com os novos refugiados, respeitando a cota 

estipulada pela organização, de acordo com as entrevistas que já haviam sido 

realizadas. Fez-se então um levantamento das entrevistas que já haviam sido 

realizadas, e chegou-se na seguinte amostra faltante: 4 homens colombianos e 

2 mulheres colombianas; 5 homens de nacionalidade que não colombiana e 4 

mulheres de nacionalidade não colombiana.  

A partir de nova lista recebida com total de refugiados cadastrados como 

residentes no Rio Grande do Sul, realizamos uma reunião para que pudessem 

ser alinhadas as novas estratégias de pesquisa. Optou-se então por buscar o 

contato de pessoas refugiadas que morassem na região metropolitana de Porto 

Alegre, devido a maior facilidade de locomoção. Além disso, essa escolha 

também contemplou cidades com maior concentração de refugiados, conforme 

o banco de dados da ASAV.  

Sendo assim, após a combinação dos dois tipos de amostragem a 

amostra final do Rio Grande do Sul ficou distribuída da seguinte forma: total de 

36 entrevistas das cidades de Canoas (2), Passo Fundo (7), Porto Alegre (7), 
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Sapiranga (10), Sapucaia do Sul (8), e Venâncio Aires (2). Os entrevistados 

estão divididos em: 17 mulheres e 19 homens; 18 colombianos (as) e 18 não 

colombianos (as). 

 

DESENHO DE PESQUISA E AMOSTRA 

 
A amostra inicial previa a realização de 40 entrevistas distribuídas em 4 

cidades localizadas no Rio Grande do Sul. Destas 40 entrevistas foi possível a 

realização de 26 entrevistas, atingindo o total de 65 % de entrevistas realizadas, 

conforme gráfico 1. As entrevistas ocorreram no mês de julho de 2018 e foram 

realizadas, em sua maioria, durante os finais de semana, tendo em vista a 

disponibilidade dos entrevistados. 

 

TABELA 1 - AMOSTRA INICIAL 

 Passo Fundo Porto Alegre Sapiranga Venâncio Aires TOTAL 

Amostra 7 12 15 6 40 

Entrevistados 7 7 10 2 26 

 
Diversos foram os motivos que não nos possibilitaram atingir o 

cumprimento total da amostra inicial (Figura 1), mesmo com a existência de uma 

amostra de reposição, dentre os fatores que impossibilitaram o cumprimento da 

amostra encontram-se: menores de idade, refugiados não localizados ou que se 

mudaram de cidade/país, refugiados que não compareceram ao local da 

entrevista ou que não quiseram participar da entrevista e 1 refugiado que tinha 

seu nome repetido na amostra original e de reposição.  
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FIGURA 1 - FATORES QUE IMPOSSIBILITARAM O CUMPRIMENTO DA AMOSTRA 

 
 

Tendo a amostragem original se esgotado, foram solicitados à 

coordenação geral da pesquisa novos dados para que se pudesse concluir a 

amostra de entrevistas. Sendo assim, foi enviada nova tabela, dessa vez com 

um total de 33 cidades, para que fosse possível escolher a cidade e 

nacionalidade dos entrevistados.  

 
TABELA 2 - ENTREVISTAS REALIZADAS 

Cidade Entrevistas Mulheres Homens Colombianos Não 
Colombianos 

Sapiranga 10 7 3 10 - 
Passo Fundo 7 3 4 3 4 
Venâncio Aires 2 1 1 2 - 
Sapucaia do Sul 8 3 5 1 7 
Porto Alegre 7 2 5 - 7 
Canoas 2 1 1 2 - 

Total 36 17 19 18 18 

 
 

PORTO ALEGRE 

A cidade de Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul e cidade em 

que está localizada a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. O 

contato com os refugiados desta cidade foi feito através de visitas domiciliares 

e, posteriormente, por contatos telefônicos, após receber dados das instituições 

que atuam com migrantes e refugiados no município. Na cidade de Porto Alegre, 

foram realizadas sete entrevistas, divididas entre cinco homens e duas mulheres. 

Sobre o aspecto da nacionalidade, foram entrevistadas duas pessoas do Sri 
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Lanka, duas pessoas do Afeganistão, uma da República Democrática do Congo, 

uma da Índia e uma da Síria.  

Em Porto Alegre, a execução das entrevistas teve as seguintes 

características: visitas nos endereços desatualizados; contatos telefônicos para 

agendamento de entrevistas - após obtenção de novos dados através de 

instituições descritas anteriormente; entrevistas em residências domiciliares e 

em lugares alternativos (cafeteria) próximos ao local de trabalho do refugiado; 

entrevistas individuais e em grupo familiar - mais de um membro da família 

constava na amostra; prévia tradução do questionário em Tâmil (Google 

tradutor) impresso para facilitar realização de entrevista. 

 

PASSO FUNDO 

A cidade de Passo Fundo está localizada no interior do Rio Grande do 

Sul, a 289 km da cidade de Porto Alegre. Devido à longa distância a ser 

percorrida, houve um planejamento e logística extra para a realização do 

trabalho de campo. Para a obtenção de contatos dos refugiados da amostra, foi 

realizado contato telefônico com representantes do Fórum Permanente de 

Mobilidade Humana de Passo Fundo, com uma vereadora indicada como 

articuladora local de apoio a imigrantes e refugiados e com todos os CRAS do 

município, os quais não apresentavam refugiados em seus bancos de dados. 

Por meio da sociedade civil e de refugiados da mesma nacionalidade, obtivemos 

os contatos necessários para agendarmos as entrevistas em apenas um 

deslocamento até a cidade. No caso de pessoas que estavam listadas na 

amostra e que não conseguimos contatos diretos, obtivemos indicativos de seus 

locais de trabalho, por exemplo, um comércio no centro da cidade.  

O campo nesta cidade foi feito em um final de semana e as entrevistas 

foram realizadas no dia 14 de julho de 2018. Na cidade de Passo Fundo, foram 

realizadas sete entrevistas, divididas entre quatro homens e três mulheres. 

Sobre o aspecto da nacionalidade, foram entrevistadas três pessoas do Sudão, 

três pessoas da Colômbia e uma da Sérvia e Montenegro.  

Em Passo Fundo, a execução das entrevistas teve as seguintes 

características: equipe de três entrevistadoras; divisão de trabalho da equipe 

entre realização de entrevistas e visita a um endereço indicado pela lista da 

amostra inicial de refugiados não contatados até o momento do campo; 
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agendamentos de entrevistas por WhatsApp; uma entrevista em cafeteria 

próximo ao local de trabalho; uma entrevista em turno noturno; uma desistência 

de visita em local de difícil acesso; duas ocasiões em que foram realizadas 

entrevistas simultâneas em um mesmo núcleo familiar; uma entrevista no local 

de trabalho; auxílio de familiares do refugiado para tradução do questionário; 

uma entrevista em local público (restaurante); uma entrevista diferenciada com 

um refugiado, que relatou sua história de vida com fotos. 

 

SAPIRANGA 

A cidade de Sapiranga está localizada na região metropolitana de Porto 

Alegre, a 60km da capital gaúcha. O contato com os refugiados de Sapiranga foi 

realizado por telefone e as entrevistas foram realizadas no dia 01 de julho de 

2018. Na cidade de Sapiranga, foram realizadas dez entrevistas, divididas entre 

três homens e sete mulheres. Sobre o aspecto da nacionalidade, os 10 

entrevistados eram da Colômbia.  

Como a cidade de Sapiranga é pequena e a amostra foi composta por 

refugiados de uma mesma nacionalidade, neste aspecto, a equipe teve 

facilidade para a obtenção de contatos e de endereços. Houve uma segunda 

tentativa de entrevistas em Sapiranga, porém a família contatada não 

demonstrou interesse em participar da pesquisa. 

Em Sapiranga, a execução das entrevistas teve as seguintes 

características: equipe de quatro entrevistadores; um deslocamento de carro - 

aplicativo uber - até a cidade; contato com agentes públicos locais, que 

desconheciam refugiados em seu município; mediação de uma família que 

proporcionou o contato com as outras pessoas da lista da amostra e também 

acompanhou a equipe até o endereço delas; e auxílio de informações dos 

vizinhos que residem no entorno dos endereços cadastrados.   

 

VENÂNCIO AIRES 

A cidade de Venâncio Aires está localizada no interior do Rio Grande do 

Sul, a 104 km da cidade de Porto Alegre. O contato com os refugiados de 

Venâncio Aires foi realizado por telefone e as entrevistas foram realizadas no dia 

14 de julho de 2018. Na cidade de Venâncio Aires, foram realizadas duas 

entrevistas, divididas entre um homem e uma mulher. Sobre o aspecto da 
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nacionalidade, foram entrevistadas duas pessoas da Colômbia pertencentes a 

um mesmo núcleo familiar.  

Em Venâncio Aires, a execução das entrevistas teve as seguintes 

características: equipe de duas entrevistadoras; contato prévio de dois 

entrevistados e a informação de que os demais eram ou crianças, ou haviam se 

mudado de cidade, com exceção de três refugiados que não se tinha contato 

algum; indicações de dois comércios locais em que um dos refugiados faltantes 

constava como sendo sócio, no entanto, ao chegarmos no local fomos 

informados que os três refugiados faltantes tinham se mudado para a Europa. 

 

SAPUCAIA DO SUL 

A cidade de Sapucaia do Sul está localizada na região metropolitana, a 

cerca de 30km da cidade de Porto Alegre. O contato com os refugiados foi 

realizado por telefone, entrevistas pré-agendadas e foram realizadas no dia 11 

de agosto de 2018. Na cidade de Sapucaia do Sul, foram realizadas oito 

entrevistas, divididas entre cinco homens e três mulheres. Sobre o aspecto da 

nacionalidade, foram entrevistadas sete pessoas da Palestina e uma pessoa da 

Colômbia.  

Em Sapucaia do Sul, a execução das entrevistas teve as seguintes 

características: entrevistas com núcleo familiares; tradução prévia do 

questionário para árabe impressa para o entendimento das questões e 

respostas, elaborado a partir da experiência de dificuldades de comunicação em 

português por telefone ao marcar as entrevistas e das dificuldades encontradas 

nas entrevistas anteriores; duas entrevistas em núcleo familiar em que a 

hospitalidade e cordialidade foi além do usual; duas entrevistas com refugiados 

em que foi notável a situação de maior vulnerabilidade social; um caso de 

assassinato em frente à residência e também local de trabalho de um refugiado, 

em que a área estava isolada para perícia no momento de chegada para a 

entrevista.   

 

CANOAS 

A cidade de Canoas também está localizada na região metropolitana, a 

cerca de 17 km de Porto Alegre. O contato com os refugiados de Canoas foi 

realizado por telefone, sendo as entrevistas pré-agendadas e foram realizadas 
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no dia 20 de agosto de 2018. Na cidade de Canoas, foram realizadas duas 

entrevistas, divididas entre um homem e uma mulher. Sobre o aspecto da 

nacionalidade, foram entrevistadas duas pessoas da Colômbia.  

Em Canoas, a execução das entrevistas teve as seguintes características: 

uma visita pré-agendada com o não comparecimento dos refugiados; segunda 

visita com entrevista efetuada no endereço domiciliar; dois deslocamentos por 

transporte público; duas entrevistas simultâneas realizadas no mesmo núcleo 

familiar.    

 
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Nessa seção serão analisadas as respostas obtidas que abarcam 

questões sócio-demográficas, como país de origem, ano de reconhecimento do 

refúgio, gênero, idade, cor ou raça, escolaridade e idiomas falados pelos 

entrevistados. 

Com relação ao país de origem, 50% dos entrevistados são da Colômbia; 

11,11% do Iraque; 8,33% do Sudão; 5,55% da Jordânia; 5,55% do Sri Lanka; 

5,55% da Índia; 5,55% da Palestina e o restante dos seguintes países: República 

Democrática do Congo, Sérvia e Afeganistão.  Quanto ao ano de 

reconhecimento do refúgio as datas são bem variadas. Das pessoas 

entrevistadas, a maioria, cerca de 41,63% tiveram seu status de refugiado 

reconhecido na última década (2008-2018). O ano de 2007 foi marcado pelo ano 

em que mais entrevistados foram reconhecidos como refugiados, apresentando 

um total de 19,44%. Dos entrevistados, apenas 5,57% tiveram reconhecimento 

antes dos anos 2000 e 33,31% tiveram seu status de refugiado reconhecido 

entre os anos de 2002 e 2006.  

Das pessoas entrevistadas, 52,77% são homens e 47,22% são mulheres. 

A faixa etária se mostrou diversificada, apresentando a seguinte distribuição 

entre os entrevistados: 27,77% entre 20 e 29 anos; 19,44% entre 30 e 39 anos; 

19,44% entre 40 e 49 anos; 13,88% entre 50 e 59 anos; e 19,44% com mais de 

60 anos.  
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FIGURA 2 - COR OU RAÇA 

 
 

A pergunta sobre cor ou raça, gerou muitas dúvidas para os entrevistados, 

em que demonstraram não saber se auto identificar. Muitas vezes pediam para 

que as entrevistadoras ajudassem a categorizar, diante disso buscou-se explicar 

aos refugiados o que significava cada categoria de acordo com as definições do 

IBGE.  

Para responder a categoria de cor ou raça, os entrevistados conversavam 

com outras pessoas, nos casos em que estavam acompanhados, para perguntar 

qual alternativa optar. Um caso curioso é que em mais de uma entrevista a 

categoria “asiático” era desconhecida, o que confundia ainda mais os 

entrevistados ao responderem. Nas entrevistas, a principal dúvida que surgiu 

das pessoas refugiadas era entre a categoria negra ou a parda.  

Figura 3 - Estado Conjugal 
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A maioria dos refugiados entrevistados eram casados (53%), mas há 

também um grande número de solteiros (42%). Um caso que surgiu durante a 

aplicação dos entrevistados é que uma das refugiadas, após o término da 

entrevista, chamou uma das aplicadoras para conversar e questionar sobre 

processo de divórcio. A entrevistada, que não quis expor as dúvidas em frente à 

filha menor de idade, afirmou que tinha interesse em se separar do marido e 

estava com dificuldades no processo pois o marido não queria sair da casa em 

que eles moravam que, conforme a entrevista, havia sido adquirida por ela. A 

entrevistada demonstrou medo com relação à postura do marido e a aplicadora 

a encaminhou para algumas instituições locais da cidade. 

 
FIGURA 4 - FREQUENTA ESCOLA NO BRASIL

 
 

FIGURA 5 - GOSTARIA DE ESTUDAR NO BRASIL 
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FIGURA 6 - ESCOLARIDADE 

 
A análise das figuras 4 a 6 nos mostra que os refugiados entrevistados, 

em grande parte, não frequentam escola no Brasil, mesmo que possuam esse 

interesse. Uma das explicações para este fato é que a maioria dos entrevistados 

já possui o ensino médio completo no país de origem e poucos, no momento da 

pesquisa, frequentam ensino superior ou outra instituição de ensino. Outra parte 

dos refugiados contaram que haviam iniciado estudos no ensino superior de seu 

país, mas não concluíram seus estudos. 

 
FIGURA 7 - FALA QUAIS IDIOMAS 

 
Ao serem questionados acerca de quais idiomas falam (Figura 7), grande 

parte (89%) dos refugiados entrevistados afirmou que fala português, no entanto, 
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mesmo refugiados com conhecimentos básicos da língua e com muita 

dificuldade na comunicação foram contemplados na categoria “Sim”. Ademais, 

casos que chamaram a atenção foram as pessoas refugiadas que estavam no 

Brasil há cinco ou até oito anos, que ainda falavam muito pouco o idioma 

português.  

 

Figura 8 - Frequenta ou frequentou curso para aprender português 

 
 
Refugiados que afirmaram ter realizado curso de português foram os 

oriundos do Programa de Reassentamento5. Estes entrevistados relataram ser 

um curso simples e de curta duração. O oferecimento de curso de português sem 

custo para os refugiados é uma fase obrigatória e acontece logo nos primeiros 

meses da chegada no Brasil pelo programa de reassentamento.  

 
PROCESSOS DE DESLOCAMENTO 

Pelos relatos durante as entrevistas e pelos pressupostos do programa 

do ACNUR, os refugiados vindos pelo reassentamento têm sua documentação 

previamente organizada pelo ACNUR e enviadas ao CONARE para receberem 

seu status de refugiados antes de chegarem ao Brasil. Isso explica o fato de 

80,55% dos entrevistados não ter solicitado visto para vir ao Brasil.  O maior 

número de “Sim” (44,44%) como resposta à pergunta de “solicitou refúgio em 

outros países” deve-se ao fato de que os refugiados vindos pelo reassentamento 

já eram considerados refugiados em um primeiro país anfitrião, o qual foi o 

primeiro a reconhecer seu status de proteção internacional.  

                                                      
5 O Programa de Reassentamento será explicado no capítulo seguinte deste relatório.  
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FIGURA 9 - TIPO DE DESLOCAMENTO UTILIZADO PARA CHEGAR AO 
BRASIL 

 
 

Os deslocamentos familiares (86,11%) são maioria entre os entrevistados 

(Figura 9). O deslocamento familiar está relacionado também com a 

característica de que a maioria dos entrevistados reside com a família no Brasil 

e que também pode ser explicado pelo contexto do Reassentamento.  

FIGURA 10 - PASSOU POR OUTROS PAÍSES ANTES DE CHEGAR AO 
BRASIL 

 
Na figura 10, a maioria dos refugiados (78%) relataram que fizeram o 

deslocamento até o Brasil em voos com conexões em outros países. 
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FIGURA 11 - MEIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA CHEGAR AO 
BRASIL 

 

 

FIGURA 12 - TEMPO GASTO NO DESLOCAMENTO 
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FIGURA 13 - CUSTO TOTAL DO DESLOCAMENTO ATÉ O BRASIL 

 
 

Nas perguntas das figuras 11 a 13, foi orientado aos refugiados que 

respondessem sobre o caminho e deslocamentos realizados já na partida para 

o Brasil. Com as respostas é possível constatar que grande parte dos refugiados 

relataram deslocamentos longos de avião, com escalas em outros países que 

faziam parte da rota de voo para chegar ao Brasil. Ao analisarmos a figura 13 – 

quando questionados acerca do custo total de deslocamento ao Brasil -, pode-

se destacar que a maior parte dos refugiados (67%) teve sua resposta encaixado 

na opção “Não informado” pois veio ao Brasil através do programa de 

reassentamento, tendo suas despesas pagas previamente, e não sabiam 

informar os custos da viagem.  

 

PERFIL LABORAL E HABILIDADES PROFISSIONAIS 

Considerando a forma de mensuração do desemprego brasileiro, 

percebe-se que apenas 11% da amostra encontra-se em situação de 

desemprego. O alto número de empregados sugere que os refugiados recebam 

auxílio em questões trabalhistas, na medida em que, na grande parte dos casos, 

as leis aplicáveis para empregados no Brasil divergem das vigentes no seu país 

de origem. Ainda acerca dos refugiados que se encontram empregados, cabe 

salientar que, cerca de 70% dos entrevistados informou não contribuir para com 

a previdência social. 

A condição de estudante é a segunda maior entre os entrevistados, porém 

não atinge nem a marca de 15 %. Uma sugestão para obter um resultado mais 
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detalhado é o entendimento da prioridade do estudo na vida dos refugiados: da 

mesma forma em que aparece a alternativa de busca de emprego, poderia 

constar a alternativa de buscando ingresso em universidade/escola/curso 

técnico. 

Ao serem questionados acerca de como obtiveram emprego no Brasil, 

cerca de 25% dos entrevistados responderam ter obtido emprego por meio de 

amigos, compatriotas e familiares. Além disso, 16% informou ter conseguido seu 

emprego sozinho ou trabalhar de forma autônoma. Dos entrevistados, apenas 

2,77% conseguiu emprego por meio de alguma organização social e 5,55% por 

meio de seleção de empresa de recursos humanos. 

Dos 52,77% dos entrevistados que possuem emprego, 63,15% trabalham 

mais de 40 horas por semana; 21,05 % possuem uma jornada de até 20 horas 

por semana; e 15,78% trabalham entre 20 e 40 horas por semana. 

A maioria dos refugiados entrevistados não utiliza as habilidades 

profissionais na ocupação atual. Por exemplo, dos entrevistados, 30,55% 

responderam a gastronomia como uma de suas habilidades e, destes, apenas 

36,36% trabalham como cozinheiro, confeiteiro, em uma padaria ou restaurante. 

 
FIGURA 14 - CONDIÇÃO NA OCUPAÇÃO ATUAL 
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 Para a obtenção de um emprego no Brasil, os entrevistados afirmam que 

as maiores dificuldades para a obtenção de um emprego são, respectivamente, 

a situação do mercado de trabalho, o idioma e o fato de ser estrangeiro. Em 

seguida, fatores como falta de recursos financeiros para procurar emprego, 

deficiência na formação escolar, o preconceito racial também foram 

mencionados.  

 

MORADIA E GASTOS DOMÉSTICOS 

 No que se refere à renda domiciliar mensal, 50% dos entrevistados 

possuem renda entre R$1.000,00 e menos de R$3.000,00; 27,77% dos 

refugiados recebem menos de R$1.000,00; 13,88% possuem renda domiciliar 

mensal acima de R$3.000,00; e 8,33% não informaram. No que tange ao número 

de pessoas sustentadas pela renda familiar tem-se a seguinte distribuição:  1 

pessoa dependente da renda familiar: 11,11%; 2 pessoas dependentes: 16,66%; 

3 pessoas dependentes: 38,88; 4 pessoas dependentes: 13,88%; 5 ou mais 

pessoas dependentes da renda familiar: 19,44%. 

 

FIGURA 15 - TIPO DE DOMICÍLIO NO QUAL RESIDE 

 
 
Sobre o tipo de domicílio no qual o entrevistado reside, verifica-se uma 

relevante tendência na resposta. A maioria dos refugiados aparece residindo em 

domicílio próprio, enquanto apenas 5,5 % em domicílio coletivo. Para a extração 

de informações mais aprofundadas sobre tais condições, a compreensão da 

condição dessa residência particular torna-se crucial, como verificada a seguir. 
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FIGURA 16 - CONDIÇÃO DA RESIDÊNCIA 

 
Tendo como ponto de partida o fato de que 94,44% dos entrevistados 

residem um local próprio, entender se o local é próprio ou alugado é bastante 

importante para a definição de futuras medidas a serem adotadas. Verifica-se 

que 76 % dos refugiados habitam em uma residência alugada, enquanto 24 % 

em uma residência própria. A disponibilidade e um maior entendimento de 

financiamento e condições bancárias de compra poderiam fazer com que o 

número de residentes em casa própria aumentasse. 

Acerca dos serviços públicos no local da moradia, todos os entrevistados 

afirmaram residir em locais com luz elétrica, rede de abastecimento de água, 

esgoto, coleta de lixo, pavimentação na rua e iluminação pública. Dos 

entrevistados, 88,88% residem em locais com serviço de transporte público; 

27,22% possuem automóvel e 22,22% possuem telefone fixo em sua residência.  

 

VÍNCULOS COM PAÍS DE ORIGEM E RISCOS FINANCEIROS 

Dos entrevistados, diferente do que se esperaria em uma primeira análise 

da situação, 77,77% responderam que não enviam ou recebem auxílio financeiro 

do país de origem. Uma possível explicação para esta resposta é que a maioria 

dos refugiados entrevistados veio ao Brasil com seus familiares - não 

necessitando o envio de remessas. Já no que diz respeito aos 22,22% 

entrevistados que responderam “Sim” para a pergunta, o envio de remessas é 

mais comum e ele se dá, geralmente, para membros da família. Neste caso, o 
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serviço financeiro mais utilizado é por meio de lojas de remessas e casas de 

câmbio, seguido pelos correios e transferências bancárias.  

 

FIGURA 17 - MODALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA 

 

 

Entre os 22,22% que responderam “Sim” para a pergunta referente ao 

envio ou recebimento de auxílio financeiro do país de origem, a maioria comenta 

que o envio é a opção mais comum. Uma explicação plausível para essa 

situação se dá pela questão de que estes indivíduos, ao se estabelecerem no 

Brasil, iniciam uma nova vida, longe daquela que os colocava em condições 

debilitantes - o que torna a possibilidade de envio de auxílio financeiro para 

familiares ou amigos que ainda estão no país de origem mais possível. Um dos 

casos que respondeu as duas opções, diz respeito a um estudante, em que os 

pais habitam no país de origem. Dessa forma, de acordo com o entrevistado, 

dependendo da situação e de quem está passando por maiores necessidades, 

é possível que o auxílio surja de qualquer um dos lados. 
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FIGURA 18 - VALOR ENVIADO 

 
 

Quanto ao valor enviado para o país de origem, dos 16,66% que 

marcaram a resposta para envio de remessas, apenas 5,55% enviam as maiores 

quantias (entre 500 e 1000 reais), enquanto os 11,11% restantes enviam até 500 

reais. Dado que a condição destes indivíduos no Brasil, de maneira geral, 

permanece frágil, é possível entender os motivos pelos quais o envio de 

remessas se mantém mais baixo. 

 
FIGURA 19 - VALOR DO AUXÍLIO FINANCEIRO RECEBIDO 

 
 

Já no que diz respeito aos 8,33% que marcaram que o recebimento de 

remessas é o mais comum, 5,55% deles responderam que o recebimento se 

mantém menor do que 500 reais e 2,77% comentou que o recebimento varia 

entre 1000 e 2000 reais. A parcela dos entrevistados que recebe remessas é, 

como visto, menor do que aquela que envia - o que parece ser um padrão entre 
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refugiados que se estabelecem em outros países. Mesmo assim, é possível 

encontrar aqueles que necessitam, ainda, do auxílio vindo do país de origem. 

Um exemplo é de um entrevistado congolês que faz doutorado no Brasil e, por 

vezes, recebe auxílio financeiro dos pais que ainda estão no Congo. Exemplos 

como esse ainda são localizados dentre os entrevistados. 

 
ASSOCIATIVISMO E USO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Um dos benefícios que são destinados tanto a nacionais como a 

estrangeiros residentes no Brasil é o acesso a programas de assistência social, 

em que se pode incluir benefícios como: Bolsa Família; Minha Casa Minha Vida, 

entre outros. Para ter acesso a esses serviços, no entanto, a pessoa refugiada 

deve solicitar seu registro no Cadastro Único para Programas Sociais 

(CadÚnico). Esse cadastro é feito de forma gratuita e é válido tanto para 

nacionais quanto para refugiados. No entanto, ao serem questionados se 

possuíam acesso a algum programa de assistência social ou transferência de 

renda, apenas 11,11% dos entrevistados responderam ter acesso a esses 

serviços (Figura 20). Dentre esses, 2,77% tem acesso ao bolsa família, 2,77% 

tem acesso ao Benefício de Prestação Continuada, e 5,55% optaram por não 

informar o benefício. 

 

FIGURA 20 - ACESSO A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

Esses dados, no entanto, carecem de certa atenção, uma vez que não se 

pode afirmar se as pessoas refugiadas não necessitam desses auxílios, ou se 
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elas não sabem que possuem direito aos auxílios. Durante a fase pré-inicial das 

entrevistas realizadas no Rio Grande do Sul, realizamos contato com a 

assistência social de duas cidades, a fim de conseguirmos informações relativas 

ao endereço dos refugiados. Nas duas cidades a assistência social informou que 

não haviam refugiados residindo na cidade. Isso indica a possibilidade de que 

os mecanismos de assistência social não estão chegando até as pessoas 

refugiadas. 

 

 
 
FIGURA 21 - ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 

Em contrapartida, os refugiados mostraram que possuem acesso a alguns 

serviços públicos brasileiros, dentre os quais mais acessados são saúde e 

educação. Dentre os entrevistados, apenas 2,77% não possui acesso a nenhum 

serviço público. Cabe salientar que de acordo com a Convenção relativa ao 

Estatuto do refugiado de 1951, no que tange o acesso a serviços públicos, os 

refugiados têm os mesmos direitos que são atribuídos a qualquer estrangeiro 

que resida no Brasil. 

 

INTEGRAÇÃO SOCIOCULTURAL E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Os dados apresentados a seguir possibilitam uma interessante análise 

acerca do envolvimento de refugiados com brasileiros. Ao serem questionados 
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a respeito de amizades com brasileiros 100 % dos entrevistados responderam 

possuir amigos brasileiros. Desses, apenas 18% não participam de atividades 

sociais com brasileiros (Figura 22). Concomitantemente, apenas 13,88% são os 

refugiados que responderam ter um relacionamento afetivo com um brasileiro 

(a). 

 

FIGURA 22 - PARTICIPA DE ATIVIDADES SOCIAIS COM BRASILEIROS 

 

 

 

FIGURA 23 - POSSUI INTERESSE EM VOTAR NAS ELEIÇÕES DO BRASIL 
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FIGURA 24 - GOSTARIA DE SER VOTADO NAS ELEIÇÕES DO BRASIL 

 

 

Os entrevistados foram também questionados acerca das votações no 

Brasil (Figura 23 e 24), diante disso 61,11% responderam ter interesse em votar 

nas eleições do Brasil. Além disso, 44,44% responderam ter interesse em ser 

votado para algum cargo político nas eleições brasileiras. Isso mostra que os 

refugiados possuem também um interesse em participar de decisões políticas, 

uma vez que essas afetam diretamente sua permanência no Brasil. 

 

FIGURA 25 - SOFREU ALGUM TIPO DE DISCRIMINAÇÃO 

 

 

Ao serem questionados acerca de terem sofrido algum tipo de 

discriminação no Brasil, 64 % dos entrevistados responderam não terem sofrido 

nenhum tipo de discriminação no Brasil (Figura 25). No entanto, dos 36,11% 



55 

 

responderam terem sofrido algum tipo de discriminação no Brasil, 30% 

responderam terem sofrido de xenofobia, todos praticados por cidadãos 

brasileiros (Figura 26). 

 

FIGURA 26 - TIPO DE DISCRIMINAÇÃO SOFRIDA 

 

 

FIGURA 27 - PEDIRIA REFÚGIO NO BRASIL SE TIVESSE CONHECIMENTO 

PRÉVIO ACERCA DA REALIDADE BRASILEIRA 

 

 

Ao serem questionados acerca da solicitação de refúgio, 61,11% 

responderam que solicitariam refúgio ao Brasil se tivessem conhecimento prévio 

acerca da realidade brasileira. Paralelamente a isso, quando questionados 

acerca do interesse em se estabelecer definitivamente no Brasil, 61,11% 
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entrevistados responderam que tinham esse interesse (Figura 28). No entanto, 

não necessariamente as respostas vieram dos mesmos entrevistados, 

mostrando que não necessariamente as duas questões possuem alguma 

relação entre si. Cabe ressaltar que os refugiados residentes no Brasil podem 

requerer permanência no país se preencherem, no mínimo, um dos seguintes 

requisitos: a) ter vivido, no mínimo, quatro anos na condição de refugiado 

(BRASIL, 2010); b) ser profissional qualificado e contratado por instituição 

instalada no país; c) ser profissional de capacitação reconhecida por órgão da 

área pertinente; d) estar estabelecido com negócio resultante de investimento de 

capital próprio, que satisfaça os objetivos de Resolução Normativa do Conselho 

Nacional de Imigração relativos à concessão de visto a investidor estrangeiro 

(BRASIL, 1997). 

 

FIGURA 28 - POSSUI INTERESSE EM FICAR DEFINITIVAMENTE NO 

BRASIL 
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FIGURA 29 - JÁ SOLICITOU OU PRETENDE SOLICITAR REUNIFICAÇÃO 

FAMILIAR 

 

 

Os entrevistados foram questionados acerca do desejo de solicitar 

reunificação familiar. De acordo com o ACNUR, “o princípio da unidade familiar, 

previsto na Constituição Federal e na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, é garantido aos refugiados reconhecidos e aos seus familiares por 

meio da reunião familiar e da extensão dos efeitos da condição de refugiado 

(ACNUR, s/d)”. 

Os dados obtidos na entrevista realizada no Rio Grande do Sul mostram 

que, quanto ao desejo de solicitar reunificação familiar, não há um consenso 

entre os refugiados locados no Rio Grande do Sul. Sendo assim, 50 % dos 

refugiados entrevistados apresentaram interesse em solicitar a reunificação 

familiar, ou até mesmo já realizaram a solicitação. De acordo com a Resolução 

Normativa nº4 do CONARE, os efeitos da condição de refugiado, a título de 

reunião familiar, poderão ser estendidos a todos os integrantes do grupo familiar 

que dependam economicamente do refugiado, desde que se encontrem em 

território nacional brasileiro (BRASIL, 1998). 

 De acordo com Abrão (2017), "a reunião familiar é um direito outorgado 

pelo Estado brasileiro ao refugiado, com fundamento na proteção à família e no 

bem-estar do protegido. Não se trata de reconhecimento de refúgio ao familiar” 

(ABRÃO, 2017, p.137). Cabe ainda salientar que, os dispositivos acerca da 

reunificação familiar, são considerados como proteção aos direitos humanos, 

uma vez que não está inserida diretamente no direito dos refugiados, uma vez 
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que a pessoa beneficiada com a reunião familiar, não é, necessariamente, objeto 

de perseguição. Trata-se, portanto, de preceito pertencente ao Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, pois visa a manutenção da unidade familiar, 

e a sua proteção pelo Estado” (ABRÃO, 2017, 137). 

 

ELEMENTOS FACILITADORES E OBSTÁCULOS NA VIDA DOS 

REFUGIADOS 

A maior parte dos refugiados entrevistados vive com a família no mesmo 

ambiente domiciliar, inclusive algumas entrevistas aconteceram no mesmo 

núcleo familiar. A maioria dos refugiados entrevistados já veio com a família para 

o Brasil ou já constituiu família após sua chegada. 

 

FIGURA 30 - POSSUÍA CONHECIMENTO PRÉVIO SOBRE O BRASIL 

 

 

Parte dos refugiados vindos pelo reassentamento relataram ter recebido 

informações superficiais sobre o Brasil antes de sua vinda para o país (Figura 

30). Porém, outros também relataram que vieram sem saber muitos detalhes 

sobre como seria a vida no Brasil. Relataram desencontro de informações entre 

o que foi mostrado antes da vinda e a realidade que vivenciam. 
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FIGURA 31 - REDE OU INSTITUIÇÕES UTILIZADAS PARA EMPREENDER 

O REFÚGIO

 

Grande parte dos refugiados veio através do programa de 

reassentamento, os quais afirmam que o ACNUR, ONU ou outra ONG foi a 

instituição quem os ajudou, já que não precisaram empreender o refúgio junto 

ao governo brasileiro, e sim de que isso foi resolvido de forma institucional 

(Figura 31).  

 

FIGURA 32 - CIDADE PELA QUAL INGRESSOU NO BRASIL 
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Como a pergunta acima se refere diretamente à cidade de ingresso, 

grande parte apontou São Paulo apenas como cidade de chegada do voo 

internacional, logo já embarcando para Porto Alegre (Figura 32). Devido a outras 

possíveis rotas de voos internacionais com chegada no Rio Grande do Sul, parte 

dos refugiados pousou diretamente em Porto Alegre. 

 

FIGURA 33 - RESIDIU EM OUTRAS CIDADES BRASILEIRAS ANTES DE SE 

FIXAR NO RS 

 

Parte dos refugiados que chegaram de forma particular, vive atualmente 

no Rio Grande do Sul, mas já viveram em outros estados antes de se fixarem 

aqui (Figura 33). Já os refugiados vindos pelo reassentamento, vieram 

diretamente para morar no Rio Grande do Sul e poucos saíram para morar em 

outros estados do Brasil. Podemos observar que como os entrevistados, em sua 

maioria, são oriundos de processos de deslocamento familiar, a mudança para 

outras cidades e/ou estado é menos comum do que em deslocamentos 

individuais. 
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FIGURA 34 - TEM CONHECIMENTO ACERCA DOS DIREITOS E DEVERES 

DO REFUGIADO 

 

 

Ao serem questionados sobre os direitos e deveres do refugiado (Figura 

34), grande parte dos entrevistados demandaram algum tempo para assimilar do 

que se tratava a questão. Mesmo que o material contendo essas informações 

esteja disponível na plataforma digital da ACNUR, percebe-se que o 

conhecimento acerca desse documento é bastante dividido: enquanto 36% diz 

ter ciência plena, 39% não o conhecem e 25% tem apenas um conhecimento 

parcial do mesmo. O resultado obtido com esse questionamento pode ser 

relevante na medida em que evidencia a necessidade de maior propagação dos 

direitos e deveres dos refugiados, o que poderia resultar em um maior 

alinhamento de expectativas de ambas as partes. 

 



62 

 

FIGURA 35 - POSSUI CONTATO COM FAMILIARES, AMIGOS OU OUTRA 

INSTITUIÇÃO NO PAÍS DE ORIGEM 

 

 

Ao questionar os entrevistados sobre a manutenção do contato com 

familiares, amigos ou instituições do país de origem, 89% dos entrevistados 

sinalizaram que mantém contato. A grande maioria apontou as redes sociais 

como meio de comunicação, enfatizando o relacionamento com familiares e 

amigos. Dentro das 4 pessoas que não possuem contato, um ponto importante 

foi posto em discussão: visto que alguns refugiados passaram por outros países 

que não o seu país de origem antes de chegar ao Brasil, o contato com 

conhecidos desses locais se manteve, mesmo que o contato com familiares, 

amigos ou instituições do país de origem tenha se perdido com o tempo. 

 

Figura 36 - Possui dívidas decorrentes de seu deslocamento para o 

refúgio 
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Quanto ao questionamento voltado para questões de dívidas (Figura 36), 

os entrevistados foram demandados se há, ainda, alguma dívida decorrente do 

deslocamento do seu país de origem para o refúgio. A grande maioria – 94,44% 

dos entrevistados - respondeu que não possui mais dívidas. As respostas 

oferecidas, porém, fornecem diferentes interpretações que comprometem o real 

entendimento da situação. Não se compreende se os entrevistados quitaram 

todas as suas dívidas antes mesmo de chegarem ao Brasil ou terminaram de 

pagar as dívidas após se estabelecerem no país de acolhimento. De qualquer 

modo, é interessante observar que existe uma preocupação e uma obrigação 

para com esses débitos, forçando-os a estabelecê-los como prioridade antes de 

dar um real início à nova vida no refúgio. 

 

FIGURA 37 - GOSTARIA DE OBTER A NACIONALIDADE BRASILEIRA 

 

Outro dado interessante que pode ser extraído das entrevistas é o fato de 

94% das pessoas refugiadas terem interesse em obter nacionalidade brasileira. 

Essa resposta implica em diversas questões, mas foi interessante notar o desejo 

das pessoas refugiadas em se tornarem também cidadãos brasileiros. 
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FIGURA 38 - EXERCE ATIVIDADE DE LAZER FORA DE CASA EM SEU 

TEMPO LIVRE 

 

 

Sobre atividades de lazer realizadas fora de casa, apenas 50 % dos 

entrevistados responderam realizar algum tipo de atividade de lazer, no seu 

tempo livre, fora de casa. 

 

FIGURA 39 - POSSUI RELIGIÃO 

 

 

Questionados sobre possuírem religião (Figura 39), 92 % dos refugiados 

entrevistados responderam possuir alguma religião. Desses, 36% entrevistados 

praticam o islamismo, dado que pode ser corroborado com a quantidade de 

entrevistados advindos do mundo árabe (Figura 40). 
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FIGURA 40 - POSSUI QUAL RELIGIÃO? 

 

 

Dos 92% dos entrevistados que responderam possuir alguma religião, 

30,55% responderam não frequentar ou participar de atividades ligadas a 

religião, em contraste com 61,11% que responderam possuir religião e participar 

de atividades relacionadas a essa religião, pelo menos 1 vez por semana. 

 

FIGURA 41 - ACESSA A CULTURA DO SEU PAÍS ATRAVÉS DA INTERNET 

 

 

Por cultura entende-se conjunto de valores, técnicas, ideias e 

conhecimentos que orientam uma sociedade ao longo de sua história. As 

manifestações culturais se dão das mais diversas formas, seja pela música, 

dança, culinária, entre outros. Ao serem questionados sobre o acesso à cultura 

de seu país, cerca de 90 % dos refugiados entrevistados (Figura 41) respondeu 
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que acessa algum aspecto de sua cultura pela internet. Ao analisarmos esses 

resultados, podemos verificar que ao acessarmos a cultura de nosso país, 

independente do meio que utilizamos, nos encontramos mais próximos de 

nossas origens, e pertencentes a uma sociedade. 

Aspectos culturais não somente nos remetem às nossas origens, como 

também são um meio de conhecermos outras sociedades e povos. Ao 

acessarmos aspectos culturais de outros grupos sociais, aprendemos muito 

tanto de aspectos históricos, como também acerca das riquezas do país em 

questão. Muitas vezes, acabamos identificando em outras culturas aspectos 

relacionados à nossa própria cultura pátria, o que de certo modo nos aproxima 

como cidadãos do mundo. 

 Ao serem questionados acerca da cultura brasileira, todos os 

entrevistados responderam que possuem algum conhecimento acerca de 

aspectos culturais brasileiros. Sendo os aspectos musicais mais acessados 

pelos entrevistados. De acordo com Madeira (2014), a música e as novelas são 

os produtos mais tradicionais e mais consumidos no exterior (MADEIRA, 2014, 

204). Sendo assim, ao analisarmos as respostas obtidas por meio do 

questionário aplicado junto aos refugiados, pode-se verificar que essa 

informação também é válida quando se trata de estrangeiros residentes no 

Brasil. 

 

FIGURA 42 - CONHECIMENTO DA CULTURA BRASILEIRA 
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Ainda acerca dos aspectos culturais brasileiros, é interessante ressaltar 

que, mesmo que o futebol não tenha sido abarcado neste questionário como um 

aspecto cultural, no estado do Rio Grande do Sul, 2,77% dos entrevistados 

mencionou o futebol como sendo um aspecto cultural acessado por ele. 

 

FIGURA 43 - MEIOS DE ACESSO ÀS NOTÍCIAS NO BRASIL 

 

Ao serem questionados acerca das notícias do Brasil, 80 % dos 

entrevistados responderam que acessam as notícias no Brasil por meio de 

noticiário televisivo (Figura 43). Além disso, uma grande maioria de entrevistados 

também acessa as notícias por meio da internet. Interessante notar que 1/3 dos 

entrevistados acessa as notícias do Brasil por meio de rádios. 

No ano de 2017 o IBOPE (G1, 2017) realizou uma entrevista acerca dos 

meios de informação utilizados pelos brasileiros, e, curiosamente, as respostas 

coincidem com os dados obtidos na entrevista com os refugiados. De acordo 

com o IBOPE, 63 % dos brasileiros acessa o noticiário por meio da televisão, 

seguido da internet, rádio e jornal impresso. Essa análise não somente pode nos 

mostrar que o meio de informação mais utilizado continua sendo os noticiários 

televisivos, mas também mostra, que pelo menos em relação ao acesso às 

notícias, os refugiados apresentam a mesma tendência que os brasileiros, o que 

de certa maneira mostra que eles se encontram minimamente inseridos na 

realidade brasileira. 
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DISCUSSÃO: O PERFIL SOCIOECONÔMICO DAS PESSOAS REFUGIADAS 

ENTREVISTADAS NO RS 

As características dos refugiados entrevistados no Rio Grande do Sul não 

são homogêneas, apresentando diversidades quanto à nacionalidade, ao 

gênero, à faixa etária, à religião, às condições econômicas, culturais e sociais, à 

escolaridade, à profissão, entre outros aspectos. No entanto, é possível 

desenvolver alguns pontos determinantes para os resultados desta pesquisa, 

além de encontrar aspectos comuns na caracterização da maioria das pessoas 

entrevistadas, como descritos a seguir. 

As pessoas refugiadas entrevistadas do Rio Grande do Sul são, em sua 

maioria, brancas e pardas, conforme as categorias colocadas pelo IBGE e 

autodeclaradas pelos refugiados. Setenta e 6 % dos entrevistados reside em 

domicílios alugados. A maioria, no momento da entrevista, afirmou possuir 

emprego. Ademais, destacam-se os refugiados estudantes, os que se envolvem 

nos afazeres domésticos e os que procuram emprego. Essas identificações já 

podem ilustrar algumas condições socioeconômicas dos refugiados no Rio 

Grande do Sul. 

Nas entrevistas, um aspecto significativo foi a afirmação da falta de 

acesso a programas de assistência pelas pessoas refugiadas. Tal situação 

indica, claramente, para condições socioeconômicas extremamente deficientes, 

uma vez que falta, como ponto de partida, o conhecimento sobre programas de 

assistência que podem auxiliá-los no seu estabelecimento no Brasil. Há uma 

dificuldade no que diz respeito ao acesso à informação das políticas públicas 

existentes e de quais os refugiados têm direito.  

Para analisar o perfil socioeconômico das pessoas refugiadas no Brasil, a 

partir dos aspectos encontrados nas entrevistas no Rio Grande do Sul, deve-se 

destacar o contexto do Estado com relação ao refúgio – o qual pode se 

diferenciar de outros estados. O contexto de refúgio no Rio Grande do Sul 

observado é o de reassentamento. Desde 2003, a Associação Antônio Vieira 

(ASAV) é a organização conveniada junto ao ACNUR para a implementação do 

PBRS, ou o Programa Brasileiro de Reassentamento Solidário de Refugiados 

(ASAV, s/d). Após o auxílio da ASAV na obtenção de contatos atualizados dos 

refugiados e da posterior realização das entrevistas, foi possível concluir que 

grande parte da amostra da pesquisa no Rio Grande do Sul é de refugiados que 
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moram em cidades sul-rio-grandenses devido a sua vinda ao Brasil através do 

PBRS.  

De acordo com o ACNUR, o reassentamento é um processo de 

transferência de refugiados – que continuam ameaçados ou que não 

conseguiram se integrar ao país anfitrião – a um terceiro país, o qual os acolhe 

como uma resposta humanitária e como uma solução duradoura (SILVA, 2013). 

Segundo o ACNUR, o reassentamento só ocorre em alguns países e é um 

mecanismo internacional em que as responsabilidades são de forma tripartite, 

ou seja, entre as instituições internacionais, os governos nacionais e as 

organizações não governamentais (SILVA, 2013). Ainda, dentro dos propósitos 

do reassentamento, “para facilitar a integração, os governos e os parceiros das 

organizações não governamentais prestam serviços como orientação cultural, 

formação linguística e profissional, bem como programas de promoção do 

acesso à educação e ao emprego” (ACNUR, 2011, 145). 

 No entanto, o que se observa nas entrevistas realizadas é que o 

reassentamento no Rio Grande do Sul possui algumas falhas, principalmente no 

que diz respeito à integração dos refugiados à sociedade local, de acordo com 

as narrativas dos entrevistados. O primeiro ponto que se pode destacar é a falta 

de domínio da língua portuguesa dos refugiados – observados em muitos casos. 

Considerando que o conhecimento da língua portuguesa é a principal porta de 

entrada para a inserção social, percebe-se que se trata de um primeiro desafio 

que enfrentam, dificultando as próximas etapas de integração. Este obstáculo é 

percebido como maior entre os refugiados com o árabe como língua materna, 

visto que não possui semelhanças ao português, como o espanhol.  

 Problemas relatados pelos refugiados em relação à questão linguística 

são variados. Um dos refugiados comentou que, ao chegar ao Brasil, teve curso 

de apenas um mês do idioma local. Outra pessoa mencionou que o curso 

disponibilizado pelo Programa de Reassentamento não foi suficiente para a 

fluência da língua, e um terceiro entrevistado afirmou que não havia curso de 

português próximo a sua residência.  

Ademais, por um lado, muitos entrevistados solicitaram informações 

sobre cursos de português em sua cidade e como obter acesso a eles. Por outro 

lado, em entrevistados com mais de 50 anos, principalmente, não havia interesse 

no aprendizado da língua portuguesa – tanto por uma falta de interesse na 
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comunicação com os brasileiros, quanto por acreditarem não ser necessário 

nesta idade. 

A falta de fluência em português, como mencionado, é apenas o primeiro 

obstáculo de inúmeros enfrentados pelos refugiados – e, também, torna estes 

outros ainda mais difíceis por conta dos problemas na comunicação. Dessa 

forma, existe dificuldade de obtenção de emprego, ausência de relações sociais 

locais e de lazer, dificuldade no acesso às informações sobre quais direitos 

possuem e sobre as demais políticas públicas existentes. Ademais, a falta de 

domínio da língua portuguesa implica na dificuldade de obtenção da 

nacionalidade brasileira. Alguns entrevistados demonstraram interesse na 

cidadania brasileira/naturalização, pois já tinham o tempo necessário no Brasil 

exigido. No entanto, a maior dificuldade para estes processos é a barreira 

linguística. Há ainda uma dificuldade no aspecto social, visto que, a falta de 

fluência na língua prejudica a interação entre refugiados e brasileiros. Mesmo 

que parte dos entrevistados tenha respondido que possui amigos brasileiros, 

houve também relatos de que não existe convivência com eles além dos horários 

de trabalho, limitando seus vínculos sociais entre os familiares. 

 Para a realização da pesquisa, em muitos casos, a dificuldade da 

compreensão da língua portuguesa se mostrou presente, principalmente, no 

momento da realização – e do entendimento – das perguntas. Em dois casos, 

especificamente, foi necessário realizar a tradução prévia do questionário – para 

tâmil e árabe – e utilizar o artifício do Google Tradutor no momento da entrevista. 

Atenta-se, também, para variações nas interpretações das perguntas e nas 

respostas fornecidas, uma vez que, mesmo com a possibilidade de tradução e 

com as opções de alternativas para seleção, algumas perguntas, termos e/ou 

conceitos tiveram de ser explicados ou reformulados. Isso se deu uma vez que 

para os refugiados – como também para os aplicadores de questionário – 

algumas perguntas eram de difícil compreensão, exigindo uma adequação à 

realidade mais próxima do refugiado. 

 No momento da apresentação da pesquisa e para o agendamento das 

entrevistas, ao realizar o primeiro contato telefônico, a grande maioria dos 

refugiados demonstrava uma preferência pela utilização do aplicativo WhatsApp 

como forma de contato. Esta preferência, em alguns casos, também era 

decorrente da não compreensão do português na fala, tornando a comunicação 
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por meio de mensagens mais facilitada – uma vez que não existia a necessidade 

de uma resposta momentânea e havia possibilidade de utilização do Google 

Tradutor. 

 Há ainda uma característica que se faz relevante no Rio Grande do Sul: a 

vinda em família. Isso em grande parte foi encontrado no contexto das 

entrevistas de refugiados vindos pelo Programa de Reassentamento. Núcleos 

familiares também foram observados nas residências dos entrevistados, com 

pessoas da mesma família – participantes da amostra – habitando a mesma 

casa, em casas diferentes no mesmo terreno, ou em locais próximos (este último 

sendo constatado, principalmente, nas cidades interioranas da amostra). 

 Outro ponto importante não observado por meio das respostas, mas por 

meio da recepção recebida no momento da entrevista e da explicação do 

propósito que se tinha com o questionário foi a desconfiança que parte dos 

refugiados demonstrou. Inicialmente, manifestaram estranhamento com a 

menção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Por outro lado, 

no momento que o ACNUR era citada, o sentimento percebido não era de 

desconfiança e, sim, de desapontamento – muitas vezes, até de agressividade. 

Por vezes havia uma má interpretação e os entrevistados entendiam que os 

aplicadores do questionário eram representantes desta agência e, por isso, 

faziam seus protestos e reivindicações. As queixas eram diversas: afirmavam 

não receber mais apoio do ACNUR após os primeiros meses do reassentamento, 

comentavam sobre dificuldades financeiras, demandavam realocação para 

outros países, relatavam decepção com as expectativas que possuíam do 

reassentamento, e comparavam as promessas de instituições brasileiras com o 

que era prometido pelas instituições no país anterior.  

 Em algumas entrevistas, houve relatos de que não possuíam 

conhecimento prévio sobre o Brasil, nem interesse de residir neste país. De 

acordo, especificamente, com um dos refugiados entrevistados, quando se 

localizava no país anterior ao reassentamento, foi convencido pelas instituições 

responsáveis a vir para o Brasil, país até então desconhecido e que lhe foi 

apresentado por meio do filme “Cidade de Deus”. Essa e outras pessoas 

demonstravam descontentamento com o Brasil e tinham desejo de voltar ao país 

de origem ou ir para outro país.  
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 Percebe-se também que, por decorrência do reassentamento: muitos 

refugiados não solicitaram visto para o Brasil; demandaram refúgio para outros 

países, uma vez que o reassentamento exige que já sejam consideradas 

refugiadas; e possuem, como rede de instituição utilizada para empreender o 

refúgio, a ONU, o ACNUR, entre outros órgãos. 

 Outras questões, de extrema relevância, e para qual não apresentam 

auxílio, foram percebidas. Durante a aplicação do questionário, muitas vezes os 

aplicadores das questões é que se viam obrigados a responder dúvidas em 

relação aos direitos (como ao Bolsa Família), à aposentadoria, ao casamento, 

ao divórcio, aos já mencionados pedidos de naturalização, aos cursos de 

português, ao acesso à universidade, entre outras questões burocráticas, como 

aluguel e contas de condomínio. 

Deste modo, é perceptível que as respostas dadas pelas pessoas 

refugiadas no Rio Grande do Sul não são as únicas fontes para a percepção da 

condição socioeconômica delas. As entrevistas foram além das perguntas do 

questionário, e muitas das características da amostra foram percebidas pela 

visita às residências, pelas conversas após o questionário, pelas demandas que 

os entrevistados apresentavam e, também, pela continuidade de contato após 

as entrevistas.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os questionários aplicados com 36 pessoas de diversas nacionalidades, 

todos residentes das cidades de Sapiranga, Sapucaia do Sul, Passo Fundo, 

Porto Alegre, Canoas e Venâncio Aires, colaboram para traçar o perfil 

socioeconômico das pessoas refugiadas no Brasil. A pesquisa regional teve 

caráter quantitativo baseando-se nos mesmos instrumentos de coleta que a 

pesquisa nacional, com amostragem probabilística por estado, município e 

domicílio. 

O aspecto que mais se destacou nas entrevistas e que pode ser relevante 

para conhecer especificidades socioeconômicas dos refugiados no Rio Grande 

do Sul é o contexto de chegadas dessas pessoas no Brasil através do Programa 

de Reassentamento do ACNUR. 

Algumas das dúvidas apresentadas pelos refugiados no momento da 

entrevista puderam ser sanadas pelas aplicadoras, visto que, por lidarem 
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diretamente com a temática em questão e por terem acesso às informações 

fornecidas nas plataformas do ACNUR, estavam aptas para respondê-los. Nesse 

sentido, observa-se, também, que parte dos entrevistados se sentiu confortável 

para expor questões pessoais, além das já solicitadas nos questionários. Nas 

questões que necessitavam de órgãos mais capacitadas ou acompanhamento 

maior para resolução, foi fornecido encaminhamento para organizações que 

prestam assessoria gratuita a refugiados, com opções próximas aos locais de 

residência, ou então indicação de órgão público específico para o assunto.  

Muitas informações desatualizadas foram percebidas nas amostras 

recebidas, principalmente no que diz respeito aos endereços dos refugiados. 

Isso pode ser ilustrado por meio da análise das amostras iniciais recebidas, 

preenchidas com diversos menores de idade – que não poderiam ser 

entrevistados. Além disso, dois casos extremos presentes na amostra foram 

encontrados: um refugiado em situação de rua e outro que havia falecido. Antes 

mesmo de estabelecer a comunicação com estes refugiados para dar início às 

entrevistas, já se pode perceber a situação de que órgãos responsáveis por eles 

não apresentam informações atualizadas e adequadas. 

A partir das entrevistas, por meio da conversa estabelecida com os 

entrevistados e pela percepção da condição em que se encontravam, em muitas 

conversas, houve a percepção de descontentamento, desapontamento, 

insatisfação, frustração e, muitas vezes, hostilidade para com o ACNUR e outros 

órgãos responsáveis pelo estabelecimento destas pessoas no Brasil. Por vezes, 

suas queixas e demandas eram erroneamente dirigidas às entrevistadoras por 

conta de uma má interpretação da função dos entrevistadores – acreditando que 

eram membros ou representantes das organizações e instituições. Em todos os 

casos, porém, haviam reclamações e deficiência na situação.  

Uma vez que grande parte dos entrevistados eram do gênero masculino 

e as aplicadoras eram, em sua maioria, mulheres – com exceção de um 

entrevistador do gênero masculino que participou da fase inicial da pesquisa – é 

necessário discutir sobre a questão de gênero, a qual se insere em aspectos 

culturais, também. Não foi percebido nenhum obstáculo determinante para a não 

realização de entrevistas, entretanto receios quanto aos locais das entrevistas 

sempre estiveram presentes, na medida em que grande parte das vezes os 

locais de habitação eram mais afastados. Ademais, em dois casos, ao 
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apresentarmos a pesquisa e os objetivos, tivemos uma situação desrespeitosa 

de cobrança que não correspondia ao nosso trabalho e também durante trocas 

de mensagens por WhatsApp, desse modo, nos questionamos se a abordagem 

seria diferente se não fossemos mulheres e/ou estudantes. 

A partir dessa análise percebe-se que há um longo caminho de ação dos 

órgãos responsáveis para melhoria da condição socioeconômica dessa 

população. Há uma grande carência de assistência, de acesso à informação e 

de maneiras que permitam a melhor inserção dos refugiados à sociedade. Os 

dados coletados na pesquisa podem ser um primeiro passo para essa maior 

aproximação de instituições e refugiados. 
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1.3 PARANÁ 

Tatyana S Fredrich6 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um relatório síntese da 

pesquisa de campo realizada no Estado do Paraná, especificamente nas cidades 

de Curitiba e Foz do Iguaçu, e expor uma análise agregada dos resultados.ao 

todo foram feitas entrevistas com 33 refugiados, no período entre junho e outubro 

de 2018.  

Com base nas respostas dadas nas entrevistas e nos gráficos realizados 

a partir delas, expõe-se a seguir as principais considerações. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Em relação ao País de origem e ao ano de reconhecimento do refúgio, a 

grande maioria veio da Síria (19), sendo que desses 19, 10 tiveram o refúgio 

reconhecido entre 2010 e 2015 e 8 depois de 2015, 1 não foi informado. Seis 

vieram do Líbano, dos quais 3 tiveram o reconhecimento do refúgio entre 2010 

e 2015 e 3 a partir de 2015; 4 vieram da República Democrática do Congo, todos 

depois de 2015; dois são oriundos da Colômbia e receberam o refúgio entre 2010 

e 2015. Dois vieram de países considerado como “Outros” e responderam ter 

tido o refúgio reconhecido após 2015. 

- Sobre o Gênero e Idade, dentre os oriundos da Síria, 12 se declararam homem 

cisgênero e 7 mulher cisgênero; da República Democrática do Congo, os 4 se 

declararam homem cisgênero;  da Colômbia, um se declarou homem cisgênero 

e uma mulher cisgênero; do Líbano, 5 se declararam homem cisgênero e uma 

mulher cisgênero.  De “Outros”, um se declarou homem cisgênero e uma mulher 

cisgênero 

No tocante à Cor ou raça, com base na idade, dos entrevistados com 20 

a 30 anos, 12 se autodeclararam branca, nenhum parda e 2 preta, totalizando 

14 entrevistados; dos entrevistados com 30 a 40 anos, 5 se autodeclararam 

branca, 1 parda e 3 preta, totalizando 9 entrevistados; dos entrevistados com 40 

                                                      
6 Professora de Direito Internacional Privado da UFPR, com pós-doutorado em Migração e 

Trabalho pela Fordham University (NYC/USA), e coordenadora da pesquisa no Estado do 
Paraná. tatyanafriedrich@yahoo.com 

mailto:tatyanafriedrich@yahoo.com
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a 50 anos, os 6 se autodeclararam branca; dos entrevistados com 50 a 60 anos, 

os 2 (total) se autodeclararam branca; dos entrevistados com mais de 60 anos, 

os 2 (total) se autodeclararam branca. 

Em relação à Escolaridade, os entrevistados se declararam do seguinte 

modo:  1 Analfabeto; 5 Ensino Fundamental Incompleto; 1 Ensino Fundamental; 

13 Ensino Médio; 9 Ensino Superior; 3 Especialização. Nenhum indicou possuir 

Mestrado nem Doutorado. 

- Sobre Idiomas, no Paraná, em relação ao Português, 3 entendem que não 

dominam e 30 que dominam; ao Francês, 25 não dominam e 8 sim; ao Inglês, 

17 não e 16 sim; ao Espanhol, 24 não e 9 sim; ao Árabe, 8 não e 25 sim. Em 

relação a “Outros”, 25 disseram sim e 8 não. 

 

PROCESSOS DE DESLOCAMENTO 

Em relação ao Meio de Transporte para chegar ao Brasil, 4 não usaram 

avião e 29 usaram; todos os 33 afirmaram que não usaram navio ou outra 

embarcação. 5 usaram ônibus (28 não), 2 usaram carro (31 não) e dois fizeram 

o percurso a pé (31 responderam não). 

Sobre as Redes Sociais utilizadas no deslocamento, 9 responderam que 

utilizaram os Amigos; 9 os Parentes; nenhum respondeu “Coyotes/Redes de 

Trafico”; 4 as Instituições Religiosa; 1 as ONGs e 9 responderam que não 

utilizaram nenhuma. Um entrevistado indicou “Outra”. 

 

PERFIL LABORAL E HABILIDADES PROFISSIONAIS. 

Sobre a Condição na Ocupação Atual, um atua em Afazeres Domésticos, 

nenhum é  Aposentado ou Pensionista, um está Desocupado; 8 são Estudantes; 

19 se declararam Ocupado e 4 Procurando Trabalho 

Sobre a Jornada Semanal de Trabalho, nenhum indicou trabalhar até 20 

horas, 8 indicaram Mais de 20 horas; 11 indicaram mais de 40horas e 14 

constam como “Não informaram” 

Em relação à Contribuição para a Previdência Social, somente 6 

responderam sim e os demais 27 entrevistados responderam Não. 

Em relação ao Modo de obtenção de trabalho, 1 Pela Internet; 13 por 

Amigo Compatriota; nenhum respondeu “Por um amigo refugiado e/ou 
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solicitante”; 4 Por um Familiar; 1 Por uma Organização e 14 responderam “Outra 

forma”. 

No tocante ao Uso das Habilidades Profissionais na Ocupação Atual, 15 

não utilizam e 18 utilizam.  

  Quanto aos fatores que dificultam o emprego no Brasil, sobre o fator 

Idioma, 16 disseram Não e 17 Sim, pelo Fato de ser Estrangeiro, 22 Não e 11 

Sim; já à Falta de Recursos Financeiros, 27 responderam Não e 6 Sim. Sobre a 

Deficiência na Formação, 32 disseram Não e um disse Sim. Sobre a Situação do 

Mercado, 21 responderam Não e 12 Sim e sobre a Falta de Documentos, 29 

disseram Não e 4 Sim. Sobre o Preconceito, 26 disse Não e 7 Sim. Na opção 

Outro, foram 26 não e 7 sim. 

 

MORADIA E GASTOS DOMÉSTICOS 

No que se refere à Condição da Residência atual, 17 disseram ser 

Alugada, 2 Cedida; 1 Própria. 13 preferiram não informar. 

Sobre os Serviços públicos no local da moradia e bens pessoais de 

consumo, 17 afirmaram não possuir telefone fixo e 16 informaram que sim; 15 

possuem automóvel; todos os 33 têm luz elétrica, rede de abastecimento de 

água e iluminação pública. Apenas 3 não têm rede de abastecimento de esgoto, 

um não tem coleta de lixo, 3 não têm pavimentação na rua e um não tem Serviço 

de Transporte Público. 

Tendo em consideração a Renda Domiciliar mensal, 3 disseram receber 

Menos de 1.000 BRL; 22 Entre 1000 e 3000 BRL; 3 Entre 3000 e 5000 BRL; 1 

Entre 5000 e 10.000 BRL. Ninguém respondeu 10.000,00 ou Mais. 4 foram 

incluídos em “Não Informado”.  

Em relação ao Número de Pessoas Sustentadas pela Renda Familiar, 2 

responderam “nenhuma”, 21 responderam entre 1 e 3; 10 entrevistados 

disseram entre 4 e 6. Ninguém afirmou entre 7 e 9 ou mesmo 10 ou mais. 

 

VÍNCULOS COM PAÍS DE ORIGEM E RISCOS FINANCEIROS 

Relativamente a Serviços financeiros utilizados, 20 dispõe de Conta 

Bancária; 8 de Crédito; nenhum de Microcrédito; 3 têm Seguro e 13 responderam 

“Nenhum dos Serviços Listados”. 
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Sobre Enviar ou receber ajuda financeira, diante das opções “Não”, “Sim” 

e “Não informado”, 18 afirmaram “não”, 14 afirmaram “sim” e um constou como 

“não informado”. 

 

ASSOCIATIVISMO E USO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Em relação à Utilização de Serviços Públicos, 23 usam os ligados à 

Saúde, 12 Educação, 6 Serviço Social; 3 Previdência Social e 6 responderam 

“Outro”. 

Sobre o Programa de Assistência Social, 32 responderam “não” e apenas 

um disse “sim”. 

 

INTEGRAÇÃO SOCIOCULTURAL E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Em relação aos Amigos, 2 disseram não ter amigos brasileiros e os 

demais 31 disseram “sim”. 

Sobre o Desejo de Votar ou ser votado nos diversos pleitos políticos 

brasileiros, 23 gostariam de ser votado, 9 responderam ter o desejo de votar e 1 

constou como não informado. 

Quanto aos Tipos de Discriminação Sofrida, houve 18 respostas Não e 15 

Sim no quesito “Por Ser Estrangeiros/Xenofobia”; 27 Não e 6 Sim em relação ao 

Racismo; todos os 33 responderam Não ao item Orientação Sexual e 17 

manifestaram haver sofrido Outra forma de discriminação.  

Sobre o Agente realizador do ato de discriminação, em relação ao 

Cidadão Brasileiro, 3 disseram não, 13 disseram Sim e 17 preferiram não 

informar; em relação à Autoridade Policial, as respostas foram: 13 não, 3 sim, 17 

não informado; Servidor Público: 10 não, 6 sim e 17 não informado; Estrangeiro: 

15 não, 1 sim e 17 não informado; e Sobre “Outro”: 16 não, nenhum Sim e 17 

não informado. 

Em relação à questão se Solicitou ou Pretende Solicitar Reunião Familiar: 

16 sim, 16 não e um não informado. 

Sobre o Desejo de Permanecer Definitivamente no Brasil, 4 disseram não; 

26 disseram sim e 3 não informaram. 
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ELEMENTOS FACILITADORES E OBSTÁCULOS NA VIDA DOS 

REFUGIADOS 

A pesquisa permitiu a compreensão e confirmou uma percepção prévia 

de que a vida de um refugiado no Brasil não é fácil, situação que se repete no 

Paraná. Apesar de uma certa facilidade geral de ingresso no país, com 

especificidades a depender da nacionalidade, eles relatam a falta de políticas 

específicas para eles como um grande obstáculo. 

 As dificuldades na chegada são sempre apontadas, sobretudo quanto a 

falta de informações e de estrutura governamental acessível. A pesquisa mostra 

que chegaram de avião, e as dificuldades já começam ali mesmo, onde não 

receberam apoio, informações, etc. A pesquisa impressiona na questão da  

organização e utilização das “redes” como elemento estimulador da migração, já 

que a mesma quantidade de pessoas que responderam amigos; parentes e que 

“não utilizou” é a mesma (9 cada), seguido das instituições religiosas (4). São 

dados que não correspondem às previsões da doutrina especializada, que tem 

cada vez mais se referido às redes como elemento fundamental para a decisão 

de migrar. Há que se considerar, é claro, as limitações da presente pesquisa.  

No estabelecimento no Brasil, a burocracia, as viagens perdidas até os 

órgãos ligados à migração, a sensação de desconfiança por parte dos servidores 

públicos em relação a eles foram mencionadas inclusive informalmente a vários 

entrevistadores.  

No Paraná, o acesso aos serviços básicos de saúde estão garantidos, e 

são utilizados. Aproximadamente 60% se considera ocupado (trabalhando), com 

jornadas grandes, sendo que 8 são estudantes. De 33, 13 obtiveram trabalho em 

função da ajuda de amigo compatriota, demonstrando que há a aproximação dos 

conterrâneos. Possivelmente as redes começam a se formar nessa fase, quando 

já estão vivendo no Brasil. O idioma é apontado como um fator importante na 

dificuldade em relação a obtenção de emprego, seguido da situação do mercado 

e do fato de ser estrangeiro. O fato de nenhum ter tido acesso ao microcrédito 

também merece relevância pois se trata de um fator importante para o 

empreendedorismo e a geração de renda. 

Sobre o perfil dos entrevistados, a grande maioria tem ensino médio e 

superior, domina o idioma português, sendo que mais da metade domina 

também o inglês, mora de aluguel e trabalha ou estuda, possuindo uma renda 
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mensal entre 1 mil e 3 mil reais, com a qual sustenta outras pessoas. A maioria 

não recebe nem envia ajuda financeira e a grande maioria não recorre aos 

programas de assistência social. Muitos sofreram algum tipo de discriminação 

Sobre a participação política, é interessante notar que mais entrevistados 

querem ser votado do que votar. Partindo do pressuposto de que houve 

sinceridade na resposta, a maioria manifestou o desejo de permanecer 

definitivamente no Brasil, mostrando que no saldo da equação “obstáculos – 

elementos facilitadores”, estes últimos prevalecem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O resultado da pesquisa decorreu de um amplo e democrático processo 

de organização da pesquisa, com encontros com os participantes, discussões 

sobre as perguntas, e a metodologia. Entrevistadores e coordenadores 

consideraram uma grande oportunidade a participação no projeto. Todos 

indicaram o conhecimento, treinamento e a utilização da plataforma Kobo como 

uma grande oportunidade, sendo que vários apontaram que pretendem 

continuar utilizando-a em suas pesquisas de campo no futuro. Os treinamentos 

foram satisfatórios e suficientes para fazer o trabalho. 

Os entrevistadores foram unânimes em apontar a dificuldade em 

encontrar os refugiados, devido sobretudo às inconsistências nos endereços 

repassados. Muitos se recusaram a responder, imediata e expressamente ou 

postergando várias vezes a realização da entrevista.  

Muitos se mostraram receosos em fazer a entrevistas, mesmo com a carta 

do Acnur e com o Termo de Consentimento. Alguns pediram para ficar com os 

dois documentos para se inteirar melhor do que se tratava. Destes, alguns 

retornaram e outros não. 

É possível que tenha havido alguma dificuldade de compreensão em 

algumas perguntas e também receio de responder, sobretudo naquelas em que 

houve grande número de respostas “Não informado”. 

Ao realizar o presente relatório analítico dos resultados da pesquisa de 

campo, procurou-se apontar as estatísticas descritivas das respostas dadas 

pelos entrevistados (respondentes) aos entrevistadores, com uma breve análise  

desagregada do perfil socioeconômico laboral dos refugiados domiciliados nas 
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cidades de Curitiba e Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, que faz parte do 

experimento empírico realizado em todo o Brasil. 
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1.4 SANTA CATARINA 

 

Refugiados Sírios em Santa Catarina: gênero, empreendedorismo e 

(in)visibilidade(s). 

  

Gláucia de Oliveira Assis7 
Magali Natalia Alloatti8 

Elizangela Ribeiro Bosco9  
  

Introdução 

Santa Catarina construiu ao longo do século XX uma autoimagem de uma 

terra de oportunidades para imigrantes. A importante contribuição dos 

significativos fluxos de imigrantes, que vieram desde o início da colonização, mas 

sobretudo a partir da segunda metade do século XIX e início do  século XX,  com 

levas de italianos, alemães, portugueses, poloneses e outros grupos que 

impactaram na composição de sua população, bem como sua formação urbana 

e a constituição de sua agricultura familiar e seu desenvolvimento industrial,  

contribuiu para uma narrativa que valoriza e reconhece essa contribuição para o 

constituição e desenvolvimento do estado (Assis,  Canella, Brightwell, 

Magalhães, 2018). Conforme destacam esses autores10, a dinâmica migratória 

catarinense é bem mais complexa e heterogênea, pois essas narrativas 

invisibilizaram a presença de populações indígenas, negras e caboclas no 

território catarinense, bem como de ouros grupos imigrantes como os sírios e 

libaneses que desde o século XIX, também circulavam no estado, construindo 

uma autoimagem de estado europeu (SEYFERTH, 2008; KLUG, 1994; PIAZZA, 

1982) imagem reforçada na mídia e nos discursos oficiais.  

Esse contexto no qual são representados os imigrantes no estado,  nos 

instiga a buscar compreender os fluxos mais recentes para o Estado, 

particularmente a partir da segunda década dos anos 2000, e como esses 

                                                      
7 Doutora em Ciências Sociais.  Professora Associada da Universidade do Estado de Santa Catarina – 

Coordenadora Observatório das Migrações SC. 
8 Doutora em Sociologia. Pós-doutoranda Programa de pós-graduação em História.  Pesquisadora do 

Observatório das Migrações de SC. 
9 Doutoranda Programa de Pós-graduação em Planejamento Territorial e desenvolvimento socioambiental. 

Pesquisadora do Observatório das Migrações SC. 
10 Sobre as dinâmicas migratórias em Santa Catarina ver; Baeninger (2018), Rocha, 2018; Dechamps e 

Delgado (2014), Turnes (2008), Assis et al.(2018a), Assis et al. (2018b), Seyfeth (2008), Klug (1994, 2018); 

Piazza (1992). 
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movimentos recolam a questão do estado como terra de oportunidades, como 

lugar de acolhida,  para imigrantes e refugiados que chegaram, principalmente,  

a partir de 2010. Quais são as oportunidades? Para quais grupos de imigrantes 

e refugiados? Quais as dificuldades? Como é a inserção laboral e profissional de 

homens e mulheres imigrantes? As lojas e comércios de árabes, com imigrantes 

sírios recém-chegados, apareciam no centro da cidade, com doces típicos e 

salgados que trouxeram outros sabores aos cafés da cidade. Os homens, num 

português com bastante sotaque, nos atendem nos cafés, mas as mulheres, 

embora visíveis quando passam na rua com seu Hijab, não são muito visíveis 

nos espaços públicos. Na 6a feira, dia de ir a Mesquita, podemos vê-las nas ruas 

ou, eventualmente, circulando pela cidade, mas não é comum vê-las no 

comércio. Com essas curiosidades e inquietações fomos a campo.  

        O foco desse relatório é abordar os fluxos recentes de refugiados para 

Santa Catarina, com destaque para os Sírios, que chegaram a partir de 2011, 

mais expressivamente a partir de 2014. Esta pesquisa se insere numa pesquisa 

nacional “Perfil socioeconômico dos refugiados no Brasil: elementos para 

subsídio de políticas públicas”11 que tem por objetivo caracterizar, em termos 

socioeconômicos, refugiados de diversas nacionalidades hoje residentes em 

sete estados brasileiros - São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Minas Gerais e Amazonas - e no Distrito Federal. Esses estados 

e o DF respondem por 94% de todos os refugiados residentes no Brasil hoje, 

conforme dados do SINCRE, para o ano de 2017.  

          Segundo dados do CONARE (Comissão Nacional de Refugiados) no 

relatório “Refúgio em Números”12, o país reconheceu, em 2017, um total de  

10.145 refugiados, sendo que destes apenas 5.134 permanecem com registro 

ativo. Ainda segundo o CONARE os sírios representam 35% da população. Os 

estados que mais recebem refugiados são: São Paulo, onde moram com 52% 

dos refugiados, no Rio de Janeiro com 17%, Paraná com 8% dos refugiados, em 

Santa Catarina o percentual de refugiados residentes é de 3%, assim como em 

Minas Gerais, também é 3% . Ainda apresentando dados que revelam o 

                                                      
11 Pesquisa “Perfil socioeconômico dos refugiados no Brasil: elementos para subsídio de políticas 

públicas”com coordenação geral de Marcio de Oliveira - Cátedra Sérgio Vieira de Mello/UFPR 
12 Dados disponíveis em https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/04/refugio-em-

numeros_1104.pdf. acesso em 24.04.2019 

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/04/refugio-em-numeros_1104.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/04/refugio-em-numeros_1104.pdf
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crescimento dos pedidos de refúgio no país, no mesmo relatório de 2017,  entre 

os países com maior número de refugiados reconhecidos no Brasil em 2017 

encontram-se Síria (1.788), República Democrático do Congo (856), Angola 

(840) e Colômbia (576). No caso dos venezuelanos, o país tinha, em 2015, 822 

solicitações de refúgio e esse número cresceu significativamente para 3375, em 

2016 e 17. 965, em 2017.  

           Esses dados evidenciam o crescimento do número de refugiados no 

Brasil e sugerem a necessidade de um levantamento que trace um perfil desses 

grupos e suas forma de inserção nas diversas regiões do país. Sendo este o 

objetivo da presente pesquisa, nossa  contribuição ao projeto oferece um perfil 

das refugiadas e refugiados sírios, e de outras nacionalidades, que 

entrevistamos em Florianópolis 

Neste artigo procuramos inicialmente, apresentar uma descrição do 

campo e da metodologia da pesquisa onde apresentamos o desenho da 

amostra, suas alterações, os achados e dificuldades do campo. 

Na segunda parte um breve histórico da presença de sírios e libaneses 

no Estado, com destaque para a presença árabe e muçulmana em Florianópolis;  

Na terceira parte a chegada dos sírios em Santa Catarina, 

significativamente com a intensificação da Guerra na Síria, a partir de 2014. Os 

Sírios chegam ao estado junto com outras levas de imigrantes internacionais que 

chegavam desde 2010 a grande Florianópolis, mas como demonstraremos a 

seguir vão se inserir em nichos ocupacionais e redes distintas da utilizadas por 

outros imigrantes.  

Os dados desse artigo são provenientes de 12 questionários aplicados (8 

homens e 4 mulheres). Como são poucos casos, buscamos destacar no artigo 

alguns pontos que consideramos relevantes e que contribuem para compreender 

as características da presença síria no estado. O primeiro conjunto de questões 

se referiu ao próprio trabalho de campo as dificuldades e aprendizados do 

trabalho de campo com uma população sobre a qual existem poucos dados e 

estudos em Santa Catarina e os elementos de natureza qualitativa produto do 

trabalho de campo, principalmente reflexões sobre gênero e empreendedorismo 

a partir de uma chave de múltiplas (in)visibilidade(s).  

METODOLOGIA - PERCORRENDO AS RUAS DO CENTRO DE 

FLORIANÓPOLIS EM BUSCA DOS REFUGIADOS 
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A região Central de Florianópolis é uma área tradicional de comércio de 

árabe (Campos, 2011, Carvalho, 2002).   

Conforme destaca Campos (2011)  

“Essas áreas de comercio popular encontramos Neste sentido, de 
modo prévio é possível perceber a constituição de territórios árabes 
nas lojas que se multiplicam pelo centro da cidade (Caçula 
Calçados, Casa Elias, Lojinhas do Mercado Público) onde se pode 
encontrar pessoas conversando em árabe, o culto ao Islã (hoje a 
maior religião monoteísta do mundo) e alguns bairros onde a 
presença árabe parece significativa de ser indicada: Coqueiros, 
Santa Mônica e Trindade, além, evidentemente, do Centro da 
cidade. Bairros estes considerados de classe Média, em que pese 
a comunidade em questão, comercialmente, atuar entre os setores 
ditos populares” 

 

 Foi nesse espaço que iniciamos nossas caminhadas para encontrar 

homens e mulheres sírios que migraram recentemente que começavam 

aparecer em cafés abertos na área central. Datamos esta presença desde 2014, 

quando os Sírios começaram a chegar mais intensamente a Florianópolis.  

A amostra da pesquisa foi definida pela coordenação com a equipe da 

pesquisa, bem como o instrumento de coleta de dados, o questionário aplicado 

eletronicamente. Conforme consta no Resumo do projeto executivo a amostra 

inicial era uma amostra probabilística,   estratificada proporcionalmente ao 

tamanho  sendo a unidade primeira de amostragem a Unidade da Federação, a 

unidade secundária o município e a terciária, a partir do cadastro fornecido pelo 

CONARE, a(o) refugiada(o).  A amostra inicial era constituída por um total de 20 

entrevistados. Acompanhava essa amostra uma lista de reposição.  

        Quando iniciamos a pesquisa, em junho de 2018, sabíamos por 

informações preliminares,  em que região circulavam na cidade, mas para 

encontra-los tivemos que realizar várias e diversas tentativas até conseguirmos 

aplicar 12 questionários a 8 homens e 4 mulheres, sendo que 2 são refugiados 

mexicanos, conforme especificado na amostra definida para Santa Catarina.  

Recebemos duas listas de pessoas a serem entrevistadas. A primeira lista 

e o nosso primeiro contato com o campo produziram muitas dificuldades de 

localizar e entrevistar os refugiados e refugiadas sírias. O trabalho de campo 

tornou-se um desafio.  Embora tenhamos recebido uma lista com nomes e 

endereços, procuramos fazer contatos prévios para chegar a estas pessoas. 
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Baseadas nas nossas experiências prévias com migrantes (por vezes 

indocumentados), consideramos fundamental construir uma relação de 

confiança que abrisse o campo e permitisse explorar os laços sociais entre elas 

e eles. Assim como permitiu um aprendizado em relação às maneiras mais 

convenientes de nos aproximar a este grupo, em relação às diferenças 

importantes, como gênero e conhecimento de línguas.   

Inicialmente procuramos o Centro de Referência de Imigrantes de 

Florianópolis - CRAI . Com relação aos Sírios, descobrimos que o Centro não é 

uma referência para a comunidade Síria, tanto por uma questão linguística, que 

se torna uma barreira, pois grande parte fala o árabe e compreende pouco o 

português, mas também por  sua própria rede de contatos e em consequência 

não nos forneceu contatos.  Também não encontramos dados ou contatos 

destes homens e mulheres na Pastoral dos Imigrantes que tem acolhido 

imigrantes haitianos, ganeses, senegaleses e outros grupos que tem chegado a 

Florianópolis, desde 2010, em no GAIRF, Grupo de Apoio a Imigrantes e 

Refugiados em Florianópolis. Os imigrantes sírios, encontram suas redes de 

apoio na comunidade árabe já estabelecida na cidade.  Em Florianópolis contam 

ainda com os Círculos de Hospitalidade, uma ONG coordenada por Bruna 

Kadletz que promove atividades de integração e acolhimento a imigrantes e 

refugiados. Nesse sentido, embora os refugiados sírios sejam visíveis no 

comercio local, não são muito visíveis para ao acesso a políticas públicas.  

No mês de junho e julho fomos algumas vezes em uma das mesquitas de 

Florianópolis, que fica na rua Felipe Schmidt. A Mesquita foi uma das primeiras 

tentativas no começo do trabalho de pesquisa foi conversar com o Sheik Amin 

Abdel Rahman Al Karam. Visitamos a Mesquita três vezes acompanhadas por 

uma aluna de mestrado da UDESC, Andrea Fatima Salvador que é também 

muçulmana.   

A Mesquita fica  dentro de um prédio comercial na área Central da Cidade, 

na 6ª feira, por volta de 12:30h os muçulmanos  começaram a chegar para as 

orações que começam às 13h. Chegamos junto com Andrea e nos dirigimos a 

sala de reza das mulheres, lá recebemos uma veste adequada, Hijab e uma saia 

para podemos permanecer no recinto e participamos das orações. Na sala das 

mulheres haviam senhora mais idosas que era tratadas com reverencia por todas 

e adolescentes que sentadas ao fundo da sala olhavam seus celulares antes de 
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começarem as orações, em árabe. Quando terminou o horário da oração, as 

mulheres logo saíram e junto com Andrea nos dirigimos aos homens para 

conversar. Andrea conseguiu, também, contatos de três pessoas que vieram a 

ser muito importantes ao longo do trabalho de campo (Hassam e Amjad), que 

embora não aceitassem responder os questionários, nos ajudaram a localizar 

refugiados. Posteriormente a Andrea, por  motivos de saúde ficou impossibilitada 

de continuar nos ajudando, mas esse contato inicial foi de grande ajuda para 

iniciar o campo. Continuamos nosso contanto com Hassam e Amjad. Amjad nos 

ajudou muito para contatar pessoas, apesar do baixo índice de aceite de 

participação. Inclusive, ele mesmo não aceitou participar da entrevista.  

Amjad é jovem, tem 23 anos, gosta do Brasil, “aqui tive oportunidade” 

disse quando começamos a conversar. Nos| encontramos ele no primeiro dia 

que fomos a Mesquita, estava com seu primo, que naquele momento se 

encontrava desempregado. Marcamos um café no Centro da cidade para 

conversar.  Depois de desmarcar duas vezes, nos encontramos no Miscelânea,  

conversamos sobre a pesquisa, mostramos o questionário, a carta da Acnur em 

árabe e em português. Amjad  foi gentil, fala português bem  mas depois de 

conversar um pouco não quis responder ao questionário que era aplicado via 

telefone. Ele ainda nos ajudou a fazer contatos, mas não quis, realmente 

responder ao questionário da UN (ACNUR). “O que isso vai trazer para nós? Já 

respondi outras vezes e nossa situação não muda”, comentou.  Essa foi uma 

situação que se repetiu seguidamente, ao longo do trabalho de campo, mesmo 

com a mudança na amostra.   

É importante esclarecer que, baseadas na nossa experiencia de trabalho 

com imigrantes em situação irregular e refugiados, decidimos como 

procedimento +etico não visitar diretamente os endereços listados por diversos 

motivos. Primeiramente consideramos que resultaria invasivo, especialmente 

levando em conta que se trata de pessoas em condição de refúgio, cujo receio 

de outorgar informações ou serem identificados por instituições resultou muito 

claro. O cuidado também buscava evitar o efeito negativo estendido ao resto da 

família e comunidade e a frequente suspeita de controle sobre a sua vida que 

estas pessoas manifestaram. Várias pessoas nos perguntaram se tínhamos 

informações sobre elas e eles, e como as conseguimos. Desta forma, tentamos 

espaços de sociabilidade (a mesquita, cafés, restaurantes), de trabalho (lojas) e 
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espaços domésticos (lares), quando convidadas. Em segundo lugar, é muito 

comum que os endereços estejam desatualizados, o que conseguimos constatar 

nos casos em que foi possível conversar com pessoas da lista, ainda sem aplicar 

a entrevista. 

O Sheik Amin Abdel Rahman Al Karam nos recebeu em todas as 

ocasiões, perguntou muitas vezes o motivo da nossa pesquisa e “para quem 

trabalhávamos”, explicamos que a pesquisa era destinada a ACNUR, com o 

objetivo de traçar políticas públicas para imigrantes e refugiados, os comentou 

que várias matérias de jornais tinham sido realizadas já, que poderíamos coletar 

dados delas. Deixamos nossos números de telefone e contatos institucionais 

com o Sheik, mas ele não nos forneceu nenhum contato, apenas indicou os 

restaurantes e insistiu em alguns pontos importantes: a) a Mesquita não é 

espeço de sociabilidade, b) que não é responsabilidade dele conhecer aos 

muçulmanos que não vão rezar, c) que há muitos sírios que não pertencem à 

religião, finalmente d) que a Mesquita é principalmente um espaço masculino, o 

que diminuiu significativamente nossas chances de contatar mulheres. Embora 

houvesse na Mesquita um espaço destinado as mulheres. Sendo um  

No levantamento realizado na mídia local  em contato com as entidades 

de apoio a imigrantes Mesquita é um lugar de encontro e o Sheik uma referência 

importante na comunidade. O Sheik se encontra há mais de 30 anos no Brasil e 

+e uma importante referência e apoio aos refugiados que chegam a cidade. 

Segundo seu relato a imprensa os homens chegam ao Brasil sem familiares, em 

busca de trabalho. Já mulheres e crianças procuram países vizinhos, como 

Líbano e Egito. “De qualquer forma, todos têm familiares na Síria, e por isso têm 

medo de se exporem, pois existem perseguições”13.  

 Em setembro, recebemos uma nova lista de refugiados em SC. O campo 

foi redimensionado pra todas as capitais e nessa segunda amostra deveríamos 

realizar 15 entrevistas, assim distribuídas 15 sirios, sendo 9 homens e 4 

mulheres e 2 entrevistas com migrantes de outras nacionalidades. Já com a 

segunda lista, Magali estabeleceu um contato fluido, apesar de não muito 

proveitoso, com o dono de um restaurante árabe, no centro da cidade,  que nos 

                                                      
1 13 THOMÉ, Leonardo. Sírios se refugiam em Florianópolis para fugir da guerra no país Natal. 

24/05/2014. HTTPS://NDmais.com.br/noticias/relatos-e-historias-de-quem-deixou-o-pais-

e-a-familia-por-conta-da-guerra/ acesso em 30.04.2019.  

https://ndmais.com.br/noticias/relatos-e-historias-de-quem-deixou-o-pais-e-a-familia-por-conta-da-guerra/
https://ndmais.com.br/noticias/relatos-e-historias-de-quem-deixou-o-pais-e-a-familia-por-conta-da-guerra/
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informou que ele conhecia mais pessoas palestinas. Ele nos explicou que não 

tinha nenhum contato sírio, já que “eles” são muito fechados. Buscamos em 

várias oportunidades marcar um almoço o jantar coletivo (utilizando os contatos 

do dono do restaurante) com várias pessoas para poder aplicar vários 

questionários no mesmo dia. Porém, não conseguimos realizar este evento, 

nenhum dos amigos do dono do restaurante aceitou participar.  

Especificamente no caso dos Sírios tentamos diversas vias de entrada 

para conhecer e acompanhar a comunidade síria em Florianópolis, mas 

constatamos que elas e eles não estavam dispostos a se abrirem conosco e 

dificilmente conseguimos entrevistas. Ao longo do trabalho de campo 

procuramos entender o motivo das recusas, principalmente das mulheres a 

quem chegamos por meio de contato com irmãos e esposos. Segundo o relato 

destes, já que não conseguimos conversar com as mulheres, é que há muitas 

pessoas interessadas em saber da vida (privada) deles e, quando são 

entrevistados, não recebem nada e troca “não nos ajudam em nada, não muda 

nossa vida”, ainda em casos nos quais pesquisadoras e pesquisadores se 

comprometeram a ajudar uma vez finalizada a entrevista.  

Quando estávamos bem preocupados com as recusas, encontramos a 

ajuda fundamental de uma militante da causa palestina14, que nos levou 

novamente as ruas centrais de Florianópolis e a outras lojas e contatos, foi por 

intermédio desse contato, que conseguimos entrar em lojas, restaurantes e 

enfim, chegar a alguns entrevistados e a suas casas. Com essa ajuda 

conseguimos acessar redes familiares que nos levaram aos refugiados da lista 

fornecida pela coordenação. Nova rodada de contatos, conversas, entrevistas 

marcadas e desmarcadas, mas conseguimos, enfim, entrevistar mais mulheres 

e mais homens chegando ao total de 12 entrevistas realizadas, das 15 previstas 

sendo 10 com sírios e 2 com refugiados mexicanos. 

Uma questão fundamental é que esta migração e as redes de apoio 

estabelecidas posteriormente são de base familiar, assim a recusa de uma 

pessoa ou uma família se estende para outros membros da família, sem permitir 

sequer a consulta (por telefone, WhatsApp ou pessoal). Detalhamos estas 

informações na lista de não entrevistados. As mulheres que conhecemos 

                                                      
14 Comitê Catarinense de Solidariedade ao Povo Palestino 
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durante nosso trabalho de campo possuem uma proficiência limitada em 

português. Uma das entrevistadas, que está no Brasil desde 2014, realizou a 

entrevista em inglês. Seu marido, que não quis dar entrevista, embora trabalhe 

no comercio, também, fala muito pouco português.  

Todas as entrevistas com mulheres ocorreram em suas casas, com a 

presença dos maridos, ainda aquelas que trabalham fora. Enquanto que com os 

homens foram em restaurantes ou estabelecimentos comerciais. Nas entrevistas 

realizadas em casa, pudemos observar um pouco o cotidiano, as casas tem TV 

conectadas com casal árabe, salas confortáveis, onde sempre foi servido um 

delicioso chá. A conversa ocorreu com tranquilidade, as mulheres respondem as 

questões confirmando ou consultando os maridos. E como fazem comida para 

vender, ao final da entrevista sempre havia a possibilidade encomendar comida 

árabe. Fizemos isso algumas vezes que formos as casas, pensando em retornar 

para conversar novamente com as mulheres, que são as que cozinham, mas 

quanto retornávamos para buscar as encomendas, os maridos vinham entregar 

as delícias árabes.   

Assim durante o período de julho a janeiro, conhecemos um pouco do 

cotidiano dos Sírios em Florianópolis e a despeito das dificuldades de realização 

a pesquisa consideramos que os dados coletados contribuem para traçar um 

perfil do grupo de refugiados no estado. As entrevistas ocorreram em 

Florianópolis e São José, região que concentra a maioria dos refugiados no 

estado.  

 

DIFICULDADES: CONSTRUINDO UMA EXPERIÊNCIA DE CAMPO.  

    Como mencionado previamente, foram diversas as dificuldades de 

realizar esta pesquisa. Em primeiro lugar, trata-se de uma população com 

experiência de serem sujeitos de pesquisa previamente. Neste sentido, foi 

comum ouvir relatos de que terem respondido entrevistas e questionários 

anteriores e não receberam nada em troca, inclusive em Florianópolis. Em outras 

palavras, pessoas realizando pesquisas para outros órgãos ou associações 

aplicaram questionários e/ou realizaram entrevistas, e prometeram apoio após a 

realização da pesquisa que não aconteceu. Em consequência, o nível de 

desconfiança da/os entrevistados é alto e dificultou nossa entrada no campo. 

Muitas ligações foram não respondidas, o que forçou uma certa insistência que 
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não foi bem-vinda. Ao mesmo tempo, conseguir entrevistar homens, o que foi 

mais fácil, não garantiu de maneira nenhuma ter acesso às mulheres. 

Adicionalmente, existem limitações consideráveis do conhecimento de língua. 

Magali aplicou duas entrevistas em inglês (com o questionário disponível só em 

português) e muitas pessoas possuem uma proficiência extremamente limitada 

em português. 

Em segundo lugar, o questionário possui diversos aspectos que não 

facilitam a aplicação, como a ordem das perguntas e as opções (em perguntas 

fechadas). Por último, a remuneração para a realização da pesquisa foi muito 

reduzida, em consequência resulta difícil garantir que quem faz trabalho de 

campo invista o tempo e dinheiro necessário para ganhar acesso a este tipo de 

população. Horários diversos, deslocamentos, consumo nos locais onde as 

pessoas trabalham, ligações, diversas viagens, tempo de espera não foram 

cobertos pelo pagamento. 

 

PRESENÇA ÁRABE EM FLORIANÓPOLIS – O ESTABELECIMENTO DE 

COMERCIO NA CIDADE 

Os árabes chegaram ao Brasil no final do século XIX e início do século 

XX.  Segundo Truzzi (1999) esse movimento cresceu nos primeiros anos do 

século XX, chegando ao auge antes da Primeira Guerra Mundial, quando 

registrou-se 11.101 entradas (1913). Esse fluxo foi interrompido no periodo da 

guerra. Nos anos de 1920, é retomada a migração de siros e libaneses, ou como 

eram denominados na época, de turcos, a entrada regular  era  cerca de 5000 

entradas anuais. A crise econômica dos anos 30 e a política de cotas adotada 

no Brasil reduziu novamente.  Segundo Jorge Safady , entre 1871 e 1947 

entraram oficialmente no Brasil 79.509 sírios e libaneses. Muitos, não se sabe 

quantos, entraram no país sem constar nas estatísticas oficiais. Destes quase 

80.000 imigrantes existentes nas estatísticas, muitos se fixaram em São Paulo, 

e outros partiram para outros Estados, se dirigindo também para Santa Catarina.  

Os Sírios e libaneses são conhecidos no Brasil como negociantes e 

empreendedores. Segundo Truzzi (2005), o caso dos sírios no Brasil evidencia 

uma articulação de redes de emprego, indicações, subcontratações e negócios 

que eram preferencialmente realizados entre conterrâneos e parentes. O que 

Truzzi observa pra São Paulo, podemos constatar pra Santa Catarina, onde os 
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imigrantes sírios também iniciaram como mascates e foram se estabelecendo 

em áreas comerciais urbanas. O trecho abaixo evidencia a importância dessas 

redes para a constituição de uma migração em cadeia e também para a 

configuração de um ramo de atividade que vai marcar a trajetória dessa migração 

e que fornece ainda,  elementos para entendermos o empreendedorismo no 

tempo presente 

Carvalho 2002 destaca que: _ 

Quando um novo imigrante chegava, havia sido precedido 

por  cartas de contato com os estabelecidos no Brasil e planos 

haviam sido traçados para ele. Geralmente agrupavam-se por 

parentesco ou região de origem e a mascateagem era seu começo 

na nova terra. Essa nova atividade era financiada pelos integrantes 

do grupo em que estava inserido e partiam deles os ensinamentos 

e ‘macetes’ da profissão. O ‘mascatear’ era uma atividade 

geralmente atribuída aos que recém chegavam à terra de 

acolhimento, como uma forma de ganho rápido que dependia 

somente da força de vontade do mascate e do auxílio de um 

patrício já estabelecido, para adiantar-lhe as mercadorias a serem 

vendidas. Dessa forma, sírios e libaneses assentava suas bases 

nos centros urbanos, levando para o espaço rural as ‘novidades’ da 

civilização. (Carvalho , 2002,p. 52Apud:  Menses, 2011, p. 34) 

 Esses imigrantes se estabeleceram no ramo de comercio em 

Florianópolis e outras cidades do Estado e conforme Lidiane Carvalho (2002), 

Espindola (2005) e Daniela Siqueira Meneses (2011) se estabeleceram em 

comércios prósperos na capital catarinense.  O sucesso comercial dessas 

famílias podia ser observado pelos anúncios e notícias dos comércios que 

apareciam nos jornais das décadas de 1940 e 1950.  Os comércios  

concentravam-se em  lojas de armarinho e tecidos, e se expandiram para outras 

áreas de negócios, como concessionária de carros, e ainda como profissionais 

liberais.  No entanto, a despeito de ser um grupo imigrante  considerado bem 

sucedido,  a ênfase da historiografia em grupos étnicos cuja presença foi 

numericamente  mais expressiva,  contribuiu para que uma certa invisibilidade 

de sua presença na cidade.  
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            Figueiredo e Lunardi (2016)  destacam que, em 2010, a comunidade era 

composta por cerca de 60 famílias, totalizando cerca de 300 pessoas. Essas 

informações não fazem parte de registros oficiais, mas foram coletadas pelas 

autoras com o Sheik  Amin Alkaram.  Segundo as autoras esses dados são 

estimativos, pois a comunidade se movimenta muito.   Em 2011, começaram a 

chegar refugiados sírios a cidade.  A partir de 2014 com o agravamento da 

Guerra na Síria, esse número se intensificou e começaram a aparecer além das 

tradicionais lojas de armarinhos, roupas e calçados, os cafés e restaurantes que 

serviam, além dos conhecidos kibes e esfirras, falafel e doces de origem árabe.  

Novamente esse grupo se insere no setor comercial se utilizando das redes e 

contatos já estabelecidos pelos grupos que viviam na cidade configurando um  

empreendimento étnico.  

 

OS SÍRIOS EM SC - AS PRESENÇAS E VISIBILIDADES.  

  

“Nós não tínhamos vida por lá. Não havia empregos, só 
condições ruins, além da insegurança diária, afinal, 
todos os dias, havia bombardeios no nosso bairro ou, 
até mesmo, na nossa rua. Mísseis passando no céu a 
todo momento, pessoas morrendo toda hora, realmente 
era um caos. Escolhemos o Brasil, pois já tínhamos 
familiares que moravam em Florianópolis e eles 
falaram que o país os acolheu bem e decidimos nos 
mudar para cá”15 

  

A reportagem especial, do Jornal de Pomerode, narra a trajetória de um 

casal de refugiados sírios, que residem há quatro anos em Florianópolis. A 

reportagem narra o processo migratório, a fuga da guerra da Síria, a escolha do 

Brasil como país de destino, as dificuldades encontradas, principalmente com a 

língua e o processo de inserção laboral e cultural no país. O casal, migrou para 

se reunir com a família que já vivia no Brasil, teve o segundo filho no país, em 

outubro de 2015, considerado o primeiro filho de refugiado sírio em 

                                                      
15 Depoimento de refugiada Siria ao Jornal de Pomerode. Disponível em_ 
http://jornaldepomerode.com.br/noticias/os-contos-de-quem-fugiu-da-guerra-67391 acesso em 
07.02.2019 

http://jornaldepomerode.com.br/noticias/os-contos-de-quem-fugiu-da-guerra-67391
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Florianópolis16, que logo virou notícia. A matéria narra a viagem que fizeram a 

Pomerode, considerada a cidade mais alemã do país, numa narrativa que 

evidencia os sírios como refugiados que fugiram da guerra em busca de 

oportunidades e como foram bem acolhidos no estado.  Como destaca a 

reportagem, o marido relata que mesmo a esposa estando de Hijab não sentiram 

nenhum olhar preconceituoso. 

Essas e outras reportagens que aparecem na imprensa catarinense 

constroem a chegada dos sírios como um “novo recomeço”17. Os Sírios 

representam, juntamente com os haitianos, senegaleses, ganeses um novo 

componente na dinâmica populacional catarinense. Desde 2010, a chegada de 

refugiados evidencia diferenças nos termos empregados a imigrantes haitianos, 

senegalês e ganeses que são muitas vezes narrados como um problema.  

Os Sírios chegaram a Santa Catarina num contexto em que outros grupos 

imigrantes já estavam estabelecidos na cidade. Desde 2010, a cidade recebeu, 

além dos fluxos de migração intra e interestadual, haitianos, ganeses, 

senegaleses e mais recentemente, venezuelanos. Esses grupos quando aqui8 

chegaram não contavam com políticas públicas locais e forma acolhido em sua 

grande maioria pela Pastoral do Migrante, antes da criação do CRAI, Centro de 

Referencia de Atendimento ao Imigrante de Santa Catarina, criado em 2018, 

depois de uma longa luta da sociedade civil e dos grupos que atuavam em 

defesa dos imigrantes em SC.  

                                                      
16 http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/11/bebe-de-familia-refugiada-da-siria-
nasce-em-florianopolis.html Acesso em 12.02.2019 
17 CERINO, Beatriz. Órfãos da Terra: refugiados sírios encontram segurança para recomeçar em 
Santa Catarina. 02.04.2019 Disponível em https://www.revistaversar.com.br › Gastronomia. 
Acesso em 05.04.2019;  THOMÉ, Leonardo. Sírios se refugiam em Florianópolis para fugir da 
guerra no país natal.24.05.2014.https://ndmais.com.br/noticias/relatos-e-historias-de-quem-
deixou-o-pais-e-a-familia-por-conta-da-guerra/ acesso em 12.09.2018; TORRES, Aline. 
Refugiados da guerra na Síria que vivem em Florianópolis se unem pela esperança. 21.04.2018. 
https://ndmais.com.br/noticias/refugiados-da-guerra-na-siria-que-vivem-em-florianopolis-se-
unem-pela-esperanca/ acesso em 10.02.2019; CALDAS, Joana. Bebê de família refugiada da 
Síria nasce em Florianópolis. http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/11/bebe-de-
familia-refugiada-da-siria-nasce-em-florianopolis.html acesso em 05.03.2019;Escola apoia 
projeto de inclusão social voltado a imigrantes refugiados. 29/03/2017. Disponível em 
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/escola-do-legislativo-apoio-projeto-de-
inclusaeo-social-voltado-a-imigrante. Acesso em 05.03.2019; 
  
 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/11/bebe-de-familia-refugiada-da-siria-nasce-em-florianopolis.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/11/bebe-de-familia-refugiada-da-siria-nasce-em-florianopolis.html
https://ndmais.com.br/noticias/relatos-e-historias-de-quem-deixou-o-pais-e-a-familia-por-conta-da-guerra/
https://ndmais.com.br/noticias/relatos-e-historias-de-quem-deixou-o-pais-e-a-familia-por-conta-da-guerra/
https://ndmais.com.br/noticias/refugiados-da-guerra-na-siria-que-vivem-em-florianopolis-se-unem-pela-esperanca/
https://ndmais.com.br/noticias/refugiados-da-guerra-na-siria-que-vivem-em-florianopolis-se-unem-pela-esperanca/
https://ndmais.com.br/noticias/refugiados-da-guerra-na-siria-que-vivem-em-florianopolis-se-unem-pela-esperanca/
https://ndmais.com.br/noticias/refugiados-da-guerra-na-siria-que-vivem-em-florianopolis-se-unem-pela-esperanca/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/11/bebe-de-familia-refugiada-da-siria-nasce-em-florianopolis.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/11/bebe-de-familia-refugiada-da-siria-nasce-em-florianopolis.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/11/bebe-de-familia-refugiada-da-siria-nasce-em-florianopolis.html
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/escola-do-legislativo-apoio-projeto-de-inclusaeo-social-voltado-a-imigrante
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/escola-do-legislativo-apoio-projeto-de-inclusaeo-social-voltado-a-imigrante
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/escola-do-legislativo-apoio-projeto-de-inclusaeo-social-voltado-a-imigrante
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/escola-do-legislativo-apoio-projeto-de-inclusaeo-social-voltado-a-imigrante
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       É importante destacar que muitos desses imigrantes, assim como os sírios, 

chegaram com solicitações de refúgio18 o que lhes concede, devido as leis de 

refúgio brasileira, acesso a carteira de trabalho e documentação, enquanto o 

pedido é analisado. Tal condição, permite a esses imigrantes permanecerem em 

situação documentada, enquanto o pedido é analisado pelo CONARE – Comitê 

nacional para refugiados.  

Os Sírios chegaram numa situação distinta dos imigrantes haitianos, 

senegaleses e ganeses, tinham redes de acolhimento na comunidade árabe 

local e foram retratados com uma narrativa na imprensa como fugitivo da Guerra. 

São o único grupo de refugiados que teve a totalidade de seus pedidos de refúgio 

aceita pelo CONARE, devido a guerra na Síria. Estes imigrantes são acolhidos 

pelas comunidades árabes anteriormente estabelecidas em Florianópolis e, 

embora sendo imigrantes e recém-chegados, não enfrentam como os africanos 

e haitianos discriminação racial. As tensões aparecem as vezes cm relação a 

religião, pois a grande maioria é muçulmana. Como são construídos de maneira 

muito positiva pela mídia e são uma população considerada branca, percepção 

também de grande parcela da população, eles não enfrentam os mesmos 

preconceitos e a discriminação como os haitianos, senegaleses e ganeses. 

O Brasil é apresentado como lugar de recomeço e de acolhida  e as 

matérias destacam os negócios no setor de gastronomia19 apresentando os 

sabores da culinária árabe. Nas fotos os homens aparecem coordenando os 

negócios e a cozinha. As mulheres aparecem em poucas matérias, em geral 

ligadas ao nascimento de filhos, a momentos na Escola ou momentos de lazer. 

Como são construídos de maneira muito positiva pela mídia e são uma 

                                                      
18 A  lei 9.474/97 que trata do refúgio no Brasil, é considerada um  marco de proteção aos 
refugiados  por seu compromisso humanitário com a acolhida de refugiados. A partir do 
recrudescimento da entrada nos países do Norte e da chamada crise de refugiados na Europa o 
país viu o número de pedidos de refúgio crescer significativamente. Segundo dados do CONARE 
foram 13.639 pedidos em 2017, 6.287 em 2016, 13.383 em 2015 e 11.405 em 2014. 

 
19 CERINO, Beatriz. Órfãos da Terra”: refugiados sírios encontram segurança para recomeçar 

em Santa Catarina. “https://www.revistaversar.com.br › Gastronomia 
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população considerada branca, percepção também de grande parcela da 

população, eles não enfrentam os mesmos preconceitos e a discriminação como 

os haitianos, senegaleses e ganeses. As tensões aparece, às vezes,  cm relação 

a religião, pois a grande maioria é muçulmana nas entrevistas realizadas, no 

entanto, enfatizaram sempre a acolhida. As mulheres sentem mais os olhares, 

pois  o Hijab e as roupas identificam a religião muçulmana, algumas vezes 

interpretam que a roupa que é um sinal diacrítico da religião e dificulta o acesso 

ao mercado de trabalho. No entanto, como foram poucas as mulheres 

entrevistadas, necessitaríamos mais tempo de campo e contato com as 

mulheres para compreender esses momentos de visibilidade que experimentam 

ao circular pela cidade.  Os dados a seguir nos ajudam a caracterizar esse grupo 

de refugiados.  

Os refugiados em Santa Catarina entrevistados são na sua totalidade 

cisgênero, ou se identificaram como heterossexuais. Os 8 homens e as 4 

mulheres entrevistadas marcaram essa alternativa, embora sempre tivéssemos 

que explicar o que significava o termo cisgênero, pois não conheciam o termo.  

 

TABELA 1 –  RAÇA/COR DE REFUGIADOS EM SANTA CATARINA,  2018 

Raça/cor Frequência 

Branca 05 

Preta 0 

Parda 03 

Amarela 01 

Indigena 0 

Não respondeu 03 

total 12 

Fonte: Pesquisa sobre o Perfil Socioeconômico dos refugiados no Brasil. ACNUR. Criação das 
autoras. 

Com relação ao quesito raça, na tabela 1 encontramos semelhante 

estranhamento. As categorias colocadas, baseadas nos critérios do IBGE, 

embora explicássemos o que significavam e que deviam se autodeclarar, 

também foi uma questão que não parecia fazer sentido aos entrevistados. Dos 

12 entrevistados, 05 se autodeclararam brancos, 03 se declararam pardos, 03 

não responderam, pois não queriam ou não se sentiram à vontade para se 

identificar racialmente e uma se identificou como amarela.   



98 

 

 
TABELA 2  -  REFUGIADOS EM SC SEGUNDO IDADE E SEXO, 2018 

Faixa etária  Homens  Mulheres 

20  a 25 anos  2 1 

26 a 30 anos  1 2 

31 a 35 anos 5  

36 a 40 anos   

41 a 45 anos   1 

Acima de 45 anos    

Total  8 4 

Fonte: Pesquisa sobre o Perfil Socioeconômico dos refugiados no Brasil. ACNUR. Criação das 
autoras. 

 

Com relação a faixa etária dos refugiados segundo o sexo, na tabela 2 

podemos observar que os refugiados, tanto homens quanto mulheres, 

entrevistados, são jovens. Eles migram a partir dos 20 anos em busca de 

oportunidades. No caso dos homens sírios jovens, a migração significou partir 

para não ser convocado para lutar, conforme nos relataram nos depoimentos ao 

longo das entrevistas, assim encontramos 2 homens na faixa dos 20 aos 25 anos 

e a maior parte situa-se entre 31 e 35 anos. No caso das mulheres, elas fugiram 

violência da guerra, da destruição de sua cidade, como no relato apresentado no 

início desse texto, são também mulheres jovens, em sua maioria. Todos estão 

em idade economicamente ativa, tinham profissão antes de migrar para o Brasil.  

 

 

 

 

 

 

TABELA 3 – ESTADO CIVIL SEGUNDO SEXO DE REFUGIADOS EM 

SANTA CATARINA, 2018 

Estado Civil Homens  Mulheres 

Casada(o)/união consensual 
 

3 3 

Solteira(o) 
 

5 1 

Divorciada(o)/desquitada(o) 
Viúva(o) 

0  
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Não respondeu 0  

Total  8  

      Fonte: Pesquisa sobre o Perfil Socioeconômico dos refugiados no Brasil. ACNUR. Criação 
das autoras. 

 

 Com relação ao estado civil dos refugiados, podemos observar que os 

homens em sua maioria são solteiros. Encontramos 5 homens solteiros e 3 

homens casados. Já entre as mulheres 3 são casadas e 1 é solteira. Com uma 

observação que a mulher solteira é de mexicana, o que nos indica como os siros 

migram, como podemos observar na tabela 04.   

 

TABELA 4: TIPO DE DESLOCAMENTO DE REFUGIADOS SC SEGUNDO 
GÊNERO, 2018. 

 
 
 

 

 

 

Fonte: Pesquisa sobre o Perfil Socioeconômico dos refugiados no Brasil. ACNUR. Criação das 
autoras. 

 

Como podemos observar na tabela 4, os sírios chegam ao estado 

acionando suas redes de parentes e amigos, ou contando com apoio familiar. 

Conforme observado por outros estudos sobre migração de sírios no Brasil 

(Truzzi, 1999; Espindola, 2005; Campos, 2011, Cardoso, 2002) as redes sociais 

são importantes na mobilidade dos sírios no passado e no presente. Os homens, 

migraram através de redes familiares, mas contam mais com redes de amigos e 

ou migram sozinhos, enquanto as mulheres na sua totalidade migram em redes 

familiares. Do total dos 8 homens entrevistados 4 contaram com redes familiares, 

Homem 

Cisgênero

Mulher 

Cisgênero

Familiar 4 4 8

Grupo de 

conhecidos/amigos

1 0 1

Individual 3 0 3

8 4 12

Tipo de 

deslocamento

Total

Gênero

Total
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1 contou com ajuda de amigos e 3 migraram sozinhos.  A aventura de migrar é 

nesse deslocamento uma escolha dos homens que tem coragem de se lançar 

na aventura. Alguns tinham ouvido apenas que o Brasil estava dando visto e 

oportunidades, num momento em que a Europa se fechava, resolveram se 

arriscar e vir ao país, que muitos conheciam pelo futebol. As mulheres não 

tinham informações previas do Brasil e migram para acompanhar ou encontrar 

os maridos.   

         Para compreendermos como se dá a inserção laboral e as dificuldades 

em relação ao mercado de trabalho é importante termos uma ideia da 

escolaridade dos refugiados catarinenses. Vejamos na tabela 05, a 

escolaridade dos refugiados em SC, segundo o  sexo.   

      

 

TABELA 05 – ESCOLARIDADE DOS REFUGIADOS SEGUNDO O SEXO 

Escolaridade Masculino Feminino 

Analfabeto 
 

  

Ensino fundamental incompleto 
 

  

Ensino fundamental completo 
 

  

Ensino médio incompleto 
 

1  

Ensino médio completo 
 

1 1 

Ensino superior incompleto 
 

3 1 

Ensino superior completo 
 

3 2 

Especialização completa 
 

  

Mestrado completo 
 

  

Mestrado Incompleto 
 

  

Doutorado completo 
 

  

Doutorado Incompleto 
 

  

Não informado   

Total 8 4 
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Fonte: 

Pesquisa sobre o Perfil Socioeconômico dos refugiados no Brasil. ACNUR. Criação das autoras. 

 

Com relação a escolaridade, podemos observar, na tabela 05,  que os 

migrantes tantos homens quanto mulheres tem em sua maioria curso superior 

seja completo ou incompleto. No caso dos homens o ensino superior predomina 

com 3 homens om superior incompleto e 3 com superior completo, 2 com ensino 

médio, completo e incompleto No caso das mulheres, predomina o superior 

completo. Com as demais se distribuindo entre superior incompleto e ensino 

médio completo.  A escolaridade, no entanto, não reflete na inserção no mercado 

de trabalho, pois a maioria não consegue validar o diploma de graduação para 

atuar em sua área de formação. 

No caso das mulheres, predomina o superior completo. Com as demais 

se distribuindo entre superior incompleto e ensino médio completo.  A 

escolaridade, no entanto, não reflete na inserção no mercado de trabalho, pois 

a maioria não consegue validar o diploma de graduação para atuar em sua área 

de formação 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa sobre o Perfil Socioeconômico dos refugiados no Brasil. ACNUR. Criação das 
autoras 

 

Ao caminharmos pelas ruas centrais e entrarmos nos comércios árabes, 

nos quais trabalhavam os sírios, encontramos trabalhadores, em sua maioria 

homens. Das mulheres entrevistadas, apenas uma estava empregada, as outras 

Homem 

Cisgênero

Mulher 

Cisgênero

Desempregado/estudante 2 3 5

Conta-própria 1 0 1

Empregado 4 1 5

Empregador 1 0 1

8 4 12

Gênero

Total

Posição na 

ocupação

Total

TABELA 6: POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO ATUAL SEGUNDO 
GÊNERO. 
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se encontram trabalhando no setor de comida, mas não são elas as 

empreendedoras. Em duas entrevistas realizadas, nas quais o casal possuía um 

negócio de comida em casa, as mulheres cozinhavam e eles faziam as entregas 

e contato. Assim os atributos de gênero do Islã reservam à mulher o espaço 

doméstico e a proteção sob as redes familiares. Se essas redes protegem 

também restringem, pois as mulheres acabam tendo mais dificuldade para 

aprender português. Bem como acesso a serviços de saúde e educação. Uma 

de nossas entrevistadas, cuja entrevista foi realizada em inglês, precisou da 

ajuda de Magali para resolver um problema na escola do filho, pois não 

conseguia compreender os tramites para realizar a transferência dele para outra 

escola na cidade.  

 
 

Um dos aspectos importantes dessa migração, é o papel das redes 

sociais não apenas no momento da partida, mas para conseguir  informação 

sobre emprego, a importância das redes é observada. No caso dos refugiados 

podemos observar na tabela 07,  tanto homens quanto mulheres se utilizam das 

redes familiares e de amigos na busca por trabalho. Nesse  ponto, novamente,  

podemos observar que as redes de amigos parentes e conterrâneos, são 

fundamentais para conseguir emprego.  O siros no presente encontram uma 

comunidade árabe estabelecida, mas como outros migrantes, permanece 

contanto com o apoio de redes sociais, tanto no momento da partida, quanto no 

momento de arrumar emprego recorrem a familiares e amigos para arrumar 

Homem 

Cisgênero

Mulher 

Cisgênero

Outra Forma 2 1 3

Pela internet 0 1 1

Por um familiar 2 1 3

Por um/a amigo/a 

compatriota

4 1 5

8 4 12

Como conseguiu 

seu trabalho 

atual?

Total

Gênero

Total

Fonte: Pesquisa sobre o Perfil Socioeconômico dos refugiados no Brasil. ACNUR. Criação das 

autoras. 

TABELA 7: COMO CONSEGUIU O TRABALHO ATUAL SEGUNDO 
GÊNERO. 
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emprego. No caso dos homens  do total de  entrevistados 4 buscam mais a ajuda 

de amigos, 2 a ajuda de familiares e dois de outras formas.  No caso das 

mulheres estas recorreram igualmente a todas as formas de arrumar emprego, 

amigos, familiares, internet e outras formas de   buscar informação.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Na tabela 08 observamos que os refugiados em grande parte estão 

interessados em fazer cursos de capacitação. Dentro os homens metade deles 

fez algum curso e dentre as mulheres 3 fizeram cursos de capacitação. Os 

cursos procurados em geral são na área de gastronomia e preparo de alimentos.  

Assim, embora alguns trabalhem em outros setores, o objetivo dos 

entrevistados é ter seu próprio negócio, vinculado ao campo da gastronomia. 

Dois casais que entrevistados, o homem e a mulher trabalhavam e tinham um 

Delivery de comida árabe como atividade complementar, mas com o objetivo de 

expandir, um outro casal, o homem deixou o emprego para apoiar a mulher na 

atividade de Delivery de comida árabe. Entrevistei um sírio que já tinha um 

restaurante. Na época da entrevista recém tinha inaugurado um restaurante 

amplo em São José, cidade vizinha a Florianópolis. Um outro entrevistado, que 

trabalhava no comercio estava também tentando se estabelecer. A tabela 09 

revela esse desejo da maioria dos homens e das mulheres entrevistados.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Homem 

Cisgênero

Mulher 

Cisgênero

Não 4 1 5

Sim 4 3 7

8 4 12

Fez ou faz algum 

curso de 

capacitação?

Total

Gênero

Total

Fonte: Pesquisa sobre o Perfil Socioeconômico dos refugiados no Brasil. ACNUR. Criação 

das autoras. 

TABELA 8: CURSO DE CAPACITAÇÃO SEGUNDO GÊNERO. 

Homem 

Cisgênero

Mulher 

Cisgênero

Não 1 1 2

Sim 7 3 10

8 4 12

Estaria 

disposta(o) a 

empreender

Total

Gênero

Total

Fonte: Pesquisa sobre o Perfil Socioeconômico dos refugiados no Brasil. ACNUR. 

Criação das autoras. 

TABELA 9: ESTARIA DISPOSTA(O) A EMPREENDER SEGUNDO 
GÊNERO. 
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Os refugiados entrevistados, tinham todos os documentos que lhes 

permitem trabalhar no Brasil. Acessam o posto de saúde, a escola Pública, 

procuram estabelecer seus negócios continuando a tradição de comercio árabe, 

dos imigrantes que chegaram na primeira metade do século passado. Nesse 

início de século XXI o nicho que vão étnico que estão construindo está ligado ao 

ramo da gastronomia. Assim, quando perguntados se pretendem ficar no Brasil, 

dos 12 entrevistados apenas 1 disse que não pretende ficar, os demais 

encontraram aqui, uma sociedade que os acolheu e que mesmo num contexto 

de crise tem dado algumas oportunidades. Ao se inserirem  no campo da 

gastronomia os homens ocupam o espaço público, gerenciam os locais, fazem 

as receitas. E as mulheres os apoiam e começam a buscar caminhos para 

empreender também. No entanto, como já destacado, sua atuação ocorre mais 

no interior da comunidade árabe, as redes no caso das mulheres restringem seu 

campo de atuação no limite da comunidade árabe, no entanto, recentemente 

alguns eventos vem tentando trazer essas mulheres e suas experiências para o 

espaço público20. 

                                                      
20 Uma importante iniciativa no sentido de favorecer o empreendedorismo das mulheres imigrantes, dentre 

elas as sirias, em sido a realização de feiras gastronômicas e eventos que promovem a visbilidade das 

mulheres migrantes e de seu trabalhos “Somos Protagonistas: Migrações e Protagonismo Feminino” e o 

Seminário “Migração, Refúgio e Protagonismo Feminino,  promovido pelo Circulo de Hospitalidade,  com 

Homem 

Cisgênero

Mulher 

Cisgênero

Não 

Informado

0 1 1

Sim 8 3 11

8 4 12

Pretende ficar 

definitivamente 

no Brasil?

Total

Gênero

Total

Fonte: Pesquisa sobre o Perfil Socioeconômico dos refugiados no Brasil. ACNUR. Criação das 

autoras. 

TABELA 10: PRETENSÃO DE FICAR NO BRASIL SEGUNDO GÊNERO. 
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 Assim, apoiados em redes de solidariedade étnica, se apropriando dos 

territórios árabes já existentes no centro da cidade, empregando seus 

conterrâneos e fazendo comida não apenas para os árabes, mas também para 

os brasileiros, os refugiados vem criando um nicho étnico no Centro da cidade. 

O empreendedorismo étnico torna-se assim uma forma de inserção dos 

refugiados sírios no tempo presente, assim como foi o comercio de roupas e 

armarinhos no início do século XX para sírios e libaneses que chegaram ao país. 

Essa nova de  leva de refugiados imigrantes tem se tornado mais visivel nas 

areas centrais pelo restaurantes, cafe, pelos gostos e sabores que vem sendo 

introduzidos ao nosso cotidiano, nas narrativas midiaticas. Nesse jogo, as 

mulheres muçulmanas ainda permancem no espaço domestico, com o desafio 

de estabelecer dialogos interculturais e ao mesmo tempo manter os laços com a 

sociedade de imigração.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os refugiados que chegaram a Santa Catarina a partir de 2010, trazem 

novos desafios as políticas públicas e ao diálogo intercultural. Esses novos 

imigrantes, diferentemente dos que chegaram no século XIX,  cujo estado 

construiu políticas públicas para recebe-los e possibilitar sua permanência, 

enfrentam a ausência de políticas públicas para acolhimento e inserção social e 

laboral. Dentre as dificuldades encontradas, a questão da língua e do acesso ao 

mercado de trabalho e a serviços públicos, pois a língua se torna uma barreira 

para a integração desses grupos e as dificuldades de inserção laboral.  

Este artigo buscou traçar um perfil do imigrante sírios que chega a partir 

de 2014 no estado, que já vinha recebendo imigrantes haitianos. Senegaleses e 

ganeses, desde 2010. No caso dos sírios que vem fugindo da guerra, os pedidos 

de refúgio em sua totalidade são aceitos pelo CONARE. Além disso contam com 

redes de apoio da própria comunidade muçulmana e árabe da   cidade e não 

recorrem aos órgãos de assistência seja Pastoral do Migrante, seja o CRAI, 

Centro de Referencia de atendimento ao Imigrante - SC, seja ao GAIRF - grupo 

                                                      
apoio do Ministerio Público Federal são eventos que buscam trazer as mulheres para o espaço público e 

apoiar iniciativas que as ajudem a construir alternativas de trabalho e renda-    
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de apoio a imigrantes e refugiados em Florianópolis. Os sírios contam com redes 

de parentes, amigos e conterrâneos que fornecem informações de emprego, 

moradia não sendo muito visíveis nos órgãos de assistência aos imigrantes e 

refugiados. Essa invisibilidade relativa nos levou as áreas de comercio no centro 

da cidade onde se encontravam historicamente em busca dos espaços de 

encontro dos sírios e os localizamos  nos cafés, no restaurantes e na Mesquita, 

mas nesse espaços não tivemos acesso às mulheres.  

Um outro aspecto interessante que observamos ao longo da pesquisa no 

levantamento que foi realizado na mídia é que os sírios são narrados na mídia 

como empreendedores e sua inserção na área de cafés e restaurantes étnicos 

são apresentados como novos sabores a culinária local. As mulheres também 

aparecem nas narrativas, sempre com o Hijab e em matérias que tratam de 

aspectos da vida familiar e de questões educacionais, mas em geral não estão 

no espaço público. Assim os refugiados, pouco visíveis para as políticas 

públicas, se fazem visíveis através de seu empreendedorismo étnico. Um 

aspecto interessante dessa positivação é que quando perguntados se já 

sofreram alguma forma de preconceito, em sua maioria afirmaram não perceber 

discriminação.  

O perfil dos refugiados entrevistados revela um grupo que chega ao país 

a partir de 2014, mais significativamente, com alta escolaridade, a maioria dos 

entrevistados possuía ou superior completo ou incompleto. A qualificação 

profissional,  no entanto, não é utilizada para inserção no mercado de trabalho. 

Isso ocorre tanto com homens quanto com as mulheres. Assim, os homens 

trabalham no comercio, em restaurantes, loja de roupas, ou marcenarias e as 

mulheres, quando trabalham é no setor de preparação de alimentos. As 

mulheres se encontram mais na informalidade que os homens, pois trabalham 

fazendo comida árabe para vender a domicílio. Elas preparam e os homens 

fazem as vendas e entregam.  

Portanto, se em outros grupos migrantes o empreendedorismo é um 

espaço importante de empoderamento feminino, no caso dos sírios, as mulheres 

permanecem no espaço privado, sua visibilidade ocorre quando transitam pela 

rua ou em eventos nas escolas, ou quando vão ao posto de saúde, onde 

aparecem com o Hijab e a pouca ou nenhuma fluência no português é uma 

barreira para sua inserção cultural e laboral.  
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O empreendedorismos migrante é uma marca dos imigrantes sírios e 

libaneses que chegaram no século XIX e início do XX que se coloca também 

para os refugiados sírios que chegam no século XXI. Para esses refugiados o 

Brasil foi um país acolhedor e querem aqui permanecer, fazendo da gastronomia 

árabe um novo nicho étnico. O desafio são políticas públicas que apoiem com 

financiamento e recursos para montar o negócio e por outro lado uma maior 

inserção laboral e cultural das mulheres possibilitando maior visibilidade e 

acolhimento na terra que escolheram recomeçar a vida.     
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O relatório sobre refugiados no Brasil, preparado pela Secretaria Nacional 

de Justiça21, indicava que o número de refugiados residentes no Brasil, em 2017, 

era de 5.134 pessoas e, desse total, 3% viviam no estado de Minas Gerais. 

Apesar do reduzido número de refugiados no estado quando comparado com 

outras Unidades da Federação – São Paulo (52%), Rio de Janeiro (17%) – o 

grupo em Minas Gerais apresenta forte participação de sírios, principalmente nos 

últimos anos. 

Utilizando dados disponibilizados pelo Acnur22 para o período de 1994 até 

2018, observa-se que, nos anos da década de 1990, 68% dos refugiados 

reconhecidos pelo governo brasileiro no período e residentes em Minas Gerais, 

tinham como país de origem Angola, enquanto que em 2017 e 2018, 90% eram 

sírios. De forma semelhante ao que ocorre com os imigrantes, os refugiados, 

com o passar do tempo, tendem a modificar o status migratório via a inserção 

social no país de acolhida e podem até obter a nacionalidade, uma vez atendidos 

os requisitos legais. Assim o perfil e volume de refugiados são alterados ao longo 

dos anos, com maior participação no conjunto de residentes daqueles com 

menor tempo de permanência no país de destino.  

 Ao iniciar o levantamento no estado de Minas Gerais, partiu-se de uma 

listagem que indicava uma amostra de 19 refugiados de cinco nacionalidades 

distintas. A maior parte dos que deveriam ser contatados eram sírios (68,5%). 

Com o apoio de instituições que acolhem os refugiados dessa nacionalidade  foi 

possível avançar nas entrevistas. No entanto, nem todos estavam dispostos a 

colaborar e o restante da amostra não foi possível localizar. 

Como os problemas encontrados em Minas estavam se reproduzindo em 

outras localidades nas quais a pesquisa foi aplicada, optou-se por modificar o 

perfil da amostra, ampliando o grupo de possíveis entrevistados. Nesse novo 

desenho o número de entrevistados foi fixado em 15 e a listagem relacionava 

146 refugiados em Minas. Desse conjunto, por razões de logística, foram 

                                                      
21 Refugio em Números, 3ª edição, 2017. Secretaria Nacional de Justiça. Ministério da Justiça. 
(https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/anexos/refasgio-em-nasmeros_1104.pdf) 
acesso 03/03/2019 
22 Decisões do Conare até janeiro de 2019. Conare. Ministério da Justiça. 
(https://justica.gov.br/seus-direitos/refugio/anexos/decisoes-conare-ate-jan-
2019.xlsx/@@download/file) acesso 03/03/2019 

https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/anexos/refasgio-em-nasmeros_1104.pdf
https://justica.gov.br/seus-direitos/refugio/anexos/decisoes-conare-ate-jan-2019.xlsx/@@download/file
https://justica.gov.br/seus-direitos/refugio/anexos/decisoes-conare-ate-jan-2019.xlsx/@@download/file
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selecionados os que declararam residir na região metropolitana da capital, o que 

reduziu o número de possíveis entrevistados para 81 pessoas. 

Mesmo com a redução do número mínimo de entrevistas e maior volume 

de pessoas que poderiam ser abrangidas pela pesquisa, não foi possível 

encontrar todos os indicados e, ao final, o número de entrevistados ficou 

reduzido a 12 refugiados. 

Os maiores problemas enfrentados foram a dificuldade de localizar o 

refugiado no endereço indicado e a alteração do status migratório, com antigos 

refugiados em situação de imigrante com autorização permanente de residência 

ou, como no caso de alguns angolanos, com a nacionalidade brasileira. 

 

CARACTERÍSTICAS SÓCIODEMOGRÁFICAS  

Durante o trabalho de campo foram entrevistados 12 refugiados, sendo 

11 da Síria, que chegaram ao país a partir 2015, e um da República Democrática 

do Gongo, estabelecido no Brasil antes de 2010. Desse total dez eram homens  

e duas mulheres, estas de nacionalidade síria. 

Ao levantar as características pessoais dos entrevistados, notou-se que 

em relação à idade 83,3% dos entrevistados tinham menos de 40 anos, sendo 

8,3% mais jovens que 20 anos, 41,7% entre 20 e 30 anos e outros 33,3% entre 

30 até 40 anos. Os demais entrevistados possuíam entre 40 e 50 anos, indicando 

a ausência de idosos no grupo de refugiados analisado. Na parcela mais jovem, 

como indicado no gráfico 1, todos afirmaram se reconhecerem na cor branca, ao 

passo que naqueles entre 20 e 30 anos 60% se reconheciam como brancos e 

40% como pardos. Os que tinham entre 30 e 40 anos se afirmaram brancos em 

75% dos casos e pardos nos outros 25%. Já aqueles entre 40 e 50 anos estavam 

divididos igualmente entre os de cor/raça branca e preta. 

 

GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS REFUGIADOS, SEGUNDO FAIXA 
ETÁRIA E COR/RAÇA, INDICADA PELOS ENTREVISTADOS EM MINAS 
GERAIS ( EM %) 
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Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Ao serem questionados sobre o conhecimento de idiomas, todos 

indicaram dominar o português, 91,6% indicaram conhecer o árabe e 66,7% dos 

entrevistados afirmaram dominar o inglês. Os idiomas espanhol e francês e 

outros idiomas eram conhecidos por 16,7% dos pesquisados. 

Em relação à escolarização dos residentes em Minas, 53,9% declararam 

ter no mínimo o curso superior. A formação de nível médio foi declarada por 

46,1% dos entrevistados.   

 

PROCESSOS DE DESLOCAMENTO 

Durante o processo de deslocamento da origem do refugiado até o seu 

destino os refugiados fizeram uso de meios de transporte e redes sociais para 

que atingir seus objetivos. Ao serem questionados sobre os meios de transportes 

utilizados no trajeto até o Brasil, todos os refugiados afirmaram terem feito uso 

de avião e uma parcela (41,6%) indicou haver recorrido ao  transporte rodoviário 

em parte do trajeto. 

Quanto às redes sociais que apoiaram os refugiados no processo de 

deslocamento, levantou-se que 41,7% tiveram o auxílio de instituições religiosas, 

25% buscaram apoio entre amigos, outros 25% vieram sem ajuda alguma e 8,3% 

receberam suporte de parentes.   

 

PERFIL LABORAL E HABILIDADES PROFISSIONAIS  
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Ao se analisar a inserção laboral dos entrevistados em Minas Gerais, 

observa-se que mais da metade deles tinha alguma ocupação (58,3%), enquanto 

25,0% se declararam estudantes e 16,7% buscavam emprego, no momento do 

levantamento.  

A jornada semanal de trabalho era de mais de 40 horas para 83,3% dos 

que estavam ocupados. A busca pelo trabalho teve a colaboração de 

compatriotas em 25% dos casos, mas não foi especificada por 75,0% dos 

entrevistados.  

As dificuldades para a inserção no mercado laboral também foram 

pesquisadas e as respostas têm sua distribuição ilustrada no gráfico 2. Dentre 

os pontos levantados, chama a atenção que 33,3% dos entrevistados indicaram 

o idioma como um dos problemas para acessar um posto de trabalho. No entanto 

quando questionados em pergunta anterior sobre o conhecimento do idioma, 

todos os  entrevistados indicaram não ter problema com o português. Uma 

hipótese para essa possível contradição seria que a percepção do entrevistado 

em conseguir se comunicar, não se traduz no conhecimento do português a um 

nível necessário para desempenho da atividade laboral.  

GRÁFICO 2 – FATORES QUE DIFICULTAM A OBTENÇÃO DE EMPREGO, 
INDICADOS PELOS ENTREVISTADOS EM MINAS GERAIS (EM %)

 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

  

O fato de ser estrangeiro não foi uma dificuldade no momento de buscar 

um trabalho para 83,3% dos refugiados que participaram da pesquisa em Minas. 

No mesmo sentido, 83,3% dos entrevistados no estado não consideraram a de 
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recursos financeiros ou a falta de documentos como dificuldades no momento 

de buscar trabalho. O preconceito como um possível limitador para a entrada no 

mercado de trabalho não foi citado pelos entrevistados. 

Ainda em relação ao emprego um aspecto na lista de problemas para a 

obtenção de emprego colocada para os entrevistados, chamou atenção a 

percepção da situação do mercado de trabalho como um fator que contribuiu 

para a dificuldade de encontrar um posto de trabalho, indicado por 91,6% dos 

entrevistados no estado de Minas Gerais. 

O uso das habilidades profissionais na ocupação atual, o que indicaria a 

aplicação do capital humano acumulado, foi indicado por somente 27,3% dos 

entrevistados que responderam a esse item. Tal situação pode estar indicando 

a subutilização de capacidades pelo mercado de trabalho. No entanto, é 

importante lembrar as dificuldades de reconhecimento no Brasil de certificados 

e diplomas obtidos no exterior por  imigrante e refugiados. 

 
  

MORADIA E GASTOS DOMÉSTICOS 

Em relação à moradia, 83,3% dos entrevistados em Minas Gerais 

indicaram pagar aluguel. Em sua totalidade as residências tinham saneamento 

básico - água e esgoto ligados na rede geral – estavam servidas por energia 

elétrica, coleta de lixo e iluminação pública, como indicado no gráfico 3. Dos 

refugiados que participaram da pesquisa no estado, 91,6% não possuía 

automóvel e a mesma proporção de residências não tinha telefone fixo, no 

momento da pesquisa, evidenciando que os serviços públicos se fazem mais 

presentes nos lares dos refugiados do que alguns bens pessoais de consumo.  

 

GRÁFICO 3 - ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO LOCAL DA 
MORADIA E BENS PESSOAIS DE CONSUMO, INDICADO PELOS 
ENTREVISTADOS EM MINAS GERAIS (EM %). 
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Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Ao considerar a questão da renda domiciliar, dos entrevistados no estado 

de Minas que responderam a questão, 87,5% deles residiam em domicílios com 

renda abaixo de R$ 3.000,00, o grupo restante (12,5%) indicou uma renda acima 

de R$ 10,000,00.  

 Em relação ao número de pessoas que eram sustentadas pela renda 

familiar, no estado de Minas Gerais os entrevistados indicaram que em 41,7% 

dos casos a renda era para as despesas próprias sem dependentes, mesma 

quantidade daqueles que afirmaram que a renda deveria contemplar o sustento 

de um a três dependentes. 

VÍNCULOS COM PAÍS DE ORIGEM E RISCOS FINANCEIROS 

Os refugiados residentes em Minas que participaram da entrevista 

utilizavam regularmente os serviços financeiros, 83,3% deles tinham conta 

bancária, 33,3% já fizeram uso de serviço de crédito e 25% afirmaram possuir 

algum tipo de seguro. Ainda assim, 16,7% afirmaram não ter acesso a nenhum 

desses três serviços financeiros. Em relação ao envio ou recebimento de 

remessas, dos que responderam ao item, 30,0% deram resposta afirmativa. 

 

ASSOCIATIVISMO E USO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Ao se questionar sobre a utilização dos serviços públicos, a totalidade dos 

entrevistados indicou que procuraram o sistema público de saúde (gráfico 4). No 

caso dos serviços de educação e sociais a utilização aconteceu em apenas 8,3% 
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dos casos. Ainda assim, nenhum dos entrevistados afirmou fazer parte de algum 

programa de assistência social do Estado brasileiro. 

 

GRÁFICO 4 – DISTRIBUIÇÃO QUANTO A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS, INDICADA PELOS ENTREVISTADOS EM MINAS GERAIS (EM 
%). 

 
Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

INTEGRAÇÃO SOCIOCULTURAL E PERSPECTIVAS FUTURAS 

A inserção social dos refugiados residentes em Minas pode ser avaliada 

ao se considerar que a totalidade dos entrevistados indicou que tem amigos 

brasileiros. A disposição de participar do processo político do país, votando e 

sendo votado, é também um indicador de inserção social. Em Minas Gerais dos 

que responderam a essa questão 70,0% dos refugiados gostariam de ser 

candidatos. 

Em relação ao futuro, 33,3% dos entrevistados em Minas Gerais 

pretendiam solicitar ou já entraram com o pedido de reunificação familiar. 

Quando questionados sobre a possibilidade de permanência definitiva no país, 

70,0% dos entrevistados que responderam a essa questão consideram a 

possibilidade, o que seria indicativo de que, apesar das dificuldades encontradas 

no nosso país durante o processo de estabelecimento, os refugiados poderiam 

ter encontrado um lugar  para se estabelecer.  

 

ELEMENTOS FACILITADORES E OBSTÁCULOS NA VIDA DOS 

REFUGIADOS 

Apesar do reduzido volume de entrevistas, fato que impede aprofundar 

nas análises do coletivo de refugiados em Minas Gerais, foi possível observar 

nos diversos contatos que os problemas indicados têm semelhança com os 
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apontados por vários grupos de imigrantes23. Estes, em geral, são ligados ao 

aprendizado do idioma, principalmente para aqueles que vêm de países cuja 

língua predominante não tem uma raiz latina. Para os entrevistados que eram 

profissionais liberais ou estudantes de nível superior, o reconhecimento dos 

certificados e diplomas colocam empecilhos para a inserção laboral ou mesmo 

a continuidade de estudos. 

De forma geral os entrevistados indicavam que não se sentiam alvo de 

qualquer discriminação, mas relatavam que o fato de ser estrangeiro colocava 

dificuldades no dia a dia. Talvez esse ponto pudesse ser melhor explorado em 

trabalho futuro. 

A permanência no Brasil, para alguns, é vista como provisória, podendo 

ser o primeiro ponto ou sequência de um trajeto mais longo para outros destinos 

ou mesmo o retorno. Em conversas informais com alguns entrevistados, 

principalmente sírios, foi possível perceber que há uma “diáspora” familiar, na 

qual membros de uma mesma família estão como refugiados em outros países 

e a vinda para o Brasil, para alguns, tem por base informações de  parentes que 

haviam morado no País em outra época, para outros a escolha está relacionada 

à facilidade da obtenção do status de refugiado e à possibilidade de trabalhar 

enquanto se espera os trâmites administrativos da solicitação de refúgio. 

Por fim, salienta-se a dificuldade de conseguir dados acerca da jornada 

de trabalho dos entrevistados e da renda domiciliar mensal. Muitos entrevistados 

se portavam de forma desconfiada ou envergonhada com essas perguntas, 

sendo que 33,3% não quiserem responder a renda mensal de seu domicílio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos limites desse levantamento e das dificuldades na identificação 

dos refugiados no estado de Minas Gerais, é possível reter algumas indicações 

sobre a situação de refugiados na região que distinguem os entrevistados no 

estado daqueles que foram foco da pesquisa no resto do país. O primeiro ponto 

que merece destaque é a integração dos entrevistados na sociedade mineira o 

                                                      
23 ICMPD International Center for Migration Policy Development. Migração Brasil – Europa: a 
situação dos imigrantes brasileiros retornados no início do século XXI. Viena. 2013. 
Baeninger. R. Migrações transnacionais de Refúgio no Brasil in: Carmen Lussi (org) Migrações 
Internacionais: abordagens de Direitos Humanos. 1ª ed. Brasília, CESEM. 2017. V. 1 p. 13-29 
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que é demostrado pelos relatos de não percepção de discriminações quanto a 

status migratório, sexo ou raça.  

Ainda no campo da integração deve ser considerado os relatos positivos 

em termos de círculo de amizades com a participação de brasileiros, de 

reunificação familiar e da permanência definitiva no País. O trajeto até o Brasil 

teve como facilitador a presença marcante de instituições religiosas que, no caso 

dos refugiados em Minas Gerais, foi o ponto focal do processo. Esse grupo 

também mostrou possuir nível de instrução elevado que, infelizmente, não é 

aproveitado nas atividades que exerciam no momento da entrevista.  

No entanto, a afirmação de que conhece o idioma português feita por 

todos, não se transforma em um diferencial no mercado de trabalho, pois, no 

momento de buscar trabalho, uma das dificuldades apontadas foi o domínio do 

idioma. Possivelmente o conhecimento exigido no trabalho vai além do 

necessário para os contatos pessoais do dia a dia. Foi indicado o entendimento 

de que um dos grandes obstáculos para a inserção laboral não depende dos 

refugiados, pois para a quase totalidade dos entrevistados a situação do 

mercado de trabalho impunham restrições de acesso ao emprego. A jornada de 

trabalho para a maioria dos entrevistados que responderam a essa pergunta 

ultrapassava as 40 horas semanais e nem todos recolhiam a contribuição à 

previdência social, o que pode indicar um traço de informalidade na inserção 

laboral. Mesmo não sendo a renda familiar declarada muito elevada, se 

comparada ao apurado em outros estados, não ter obrigação de contribuir no 

sustento do núcleo familiar, o que aconteceu com grande parte dos entrevistados 

em Minas, faz com que, em termos relativos, o ganho seja mais elevado para os 

entrevistados mineiros. Em se tratando da moradia, apesar de na maioria dos 

casos a residência ser alugada, esses imóveis, como foi indicado pelos 

entrevistados, estavam em regiões atendidas pelos serviços públicos de água, 

esgoto, coleta de lixo e iluminação pública.  

As indicações que saem desse levantamento no estado de Minas Gerais 

são de que os refugiados entrevistados, em sua maioria, estavam integrados na 

sociedade local e conseguiram encontrar uma colocação no mercado de 

trabalho, apesar das dificuldades econômicas por que passa o país. 
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1.6 AMAZONAS 

 

INTRODUÇÃO 

O contato com refugiados em Manaus foi marcado por uma série de 

dificuldades, entre elas, a questão dos endereços incompletos ou desatualizados 

dos dez entrevistados (as) escolhidos para compor a amostragem local, fatores 

esses que inviabilizaram a pesquisa num primeiro momento.  

Com o envio da segunda lista pela coordenação desta pesquisa, abrindo 

a possibilidade de escolhermos cinco entrevistados (as), seguindo os critérios de 

gênero e nacionalidade, nos deparamos com o mesmo problema dos endereços 

incompletos ou desatualizados. Dos refugiados contatados, um peruano e uma 

colombiana, ambos se recusaram a participar da pesquisa. O primeiro fez uma 

série de exigências, entre elas, uma carta de apresentação da entrevistadora 

com carimbos da instituição envolvida na pesquisa e o prévio acesso ao 

questionário, exigências todas cumpridas pela equipe da pesquisa. Finalmente, 

depois de várias idas e vindas ao local de sua residência, quando fizemos o 

contato para marcar a entrevista, ele declinou sem dar maiores justificativas. Já 

a colombiana contatada, argumentou que já não era mais refugiada, pois, havia 

feito o pedido de residência permanente no Brasil. 

Para contornar a dificuldade de localização de outros possíveis 

entrevistados (as), contamos com o apoio de instituições locais, entre elas o 

Consulado Colombiano e a Mesquita da comunidade Islâmica de Manaus, no 

caso do refugiado sírio. As entrevistas foram feitas nas residências dos sujeitos 

da pesquisa e contou com a colaboração da doutoranda Roziane Jordão, 

membro do Grupo de Estudos Migratórios na Amazônia- GEMA, a quem 

agradecemos pela participação. 

 

CARACTERÍSTICAS SÓCIODEMOGRÁFICAS 

No Amazonas foram entrevistados cinco refugiados, dos quais, três 

são homens e duas são mulheres. Com relação à nacionalidade, um dos 

homens é sírio, embora se reconheça também como Palestino, e os outros 

dois são colombianos. Já no caso das mulheres as duas entrevistadas são 

colombianas. A faixa etária varia dos 18 anos aos 45 anos de idade. Do 

ponto de vista da cor, temos dois que se reconhecem como brancos (um 



121 

 

sírio e uma colombiana), dois pardos (ambos colombianos) e um preto 

(colombiano). Contudo, um dos entrevistados de nacionalidade colombiana 

que se reconhece como pardo, assumiu ser também indígena.  

Do ponto de vista lingüístico, temos refugiados que, além do 

português, falam o Espanhol e o Árabe. Entre os colombianos um deles 

fala o Kuripako, grupo étnico de matriz linguística Aruak, localizado na 

Amazônia Colombiana. 

O ano de reconhecimento do refúgio compreende o período que vai 

de 2012, com três reconhecimentos, um em 2014 e um outro em 2015. 

Com relação à escolaridade temos um refugiado com o ensino fundamental 

incompleto, três com ensino fundamental completo e um com o ensino 

médio completo. 

 

PROCESSOS DE DESLOCAMENTO 

Com relação às formas de deslocamentos para chegarem ao Brasil temos 

a conjugação de vários meios de transportes, entre eles o avião e o barco, no 

caso dos colombianos que entraram por Tabatinga, fronteira entre a Colômbia e 

o Brasil, no estado do Amazonas. Esse deslocamento de barco entre Tabatinga 

e Manaus pode durar até quatro dias de viagem. Já no caso daqueles que 

entraram pela fronteira da Venezuela com o Brasil, no estado de Roraima, o meio 

utilizado foi o ônibus, através da BR 174, que liga a cidade de Boa Vista (RR) e 

Manaus (AM), percorrendo uma distância de 781km em pouco mais de dez 

horas. 

Do ponto de vista das redes sociais utilizadas como apoio no 

deslocamento elas são compostas de amigos, como apontou o refugiado sírio, e 

redes religiosas (Caritas Arquidiocesana), no caso de um colombiano. 

 

PERFIL LABORAL E HABILIDADES PROFISSIONAIS. 

Do ponto de vista laboral entre os entrevistados temos dois ocupados, um 

procurando trabalho e duas estudantes. O apoio das redes sociais tem sido de 

fundamental importância para a inserção laboral destes refugiados, como as 

redes de amigos, familiares e organizações não governamentais (ONGs). Os 

que estão empregados têm registro em carteira, com uma jornada semanal de 

40 horas ou mais, porém, apenas um contribui para a Previdência Social. Já o 
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que está desempregado faz bicos para sobreviver. Com relação ao uso das 

habilidades profissionais, apenas um dos que estão empregados afirmou estar 

exercendo-a no Brasil, ou seja, o trabalho de reciclagem. O outro empregado 

também não exerce a sua profissão de origem, a de alfaiate, mas trabalha como 

cuidador da Mesquista de Manaus. Já o que está buscando trabalho também 

não exerce a sua profissão de carpinteiro, mas trabalha no que aparece.  

Entre os fatores que dificultam a inserção no mercado de trabalho estão 

a baixa demanda do mercado de trabalho local e a qualificação exigida pelo 

mesmo, além de outros fatores, como a idade para aqueles que têm mais de 

quarenta anos, o domínio insuficiente da língua portuguesa e o preconceito pelo 

fato de ser estrangeiro, negro ou indígena. A falta de recursos para iniciar um 

empreendimento próprio também foi apontada pela maioria como uma barreira 

que impede a melhora das condições econômicas individuais ou familiares no 

Brasil. 

 

MORADIA E GASTOS DOMÉSTICOS 

Dos cinco entrevistados apenas um possui moradia própria, situada num 

bairro afastado de Manaus, denominado de “Parque das Tribos”. Esse local 

abriga indígenas de diferentes etnias do Amazonas. No local há luz elétrica, 

iluminação pública e transporte coletivo. Contudo, carece de outros serviços 

básicos como asfalto nas ruas, abastecimento de água, rede de esgoto e coleta 

de lixo. As residências são precárias e, em geral, são feitas de madeira, com 

apenas uma divisória que separa o quarto do restante da casa. Entre os bens de 

consumo estão itens básicos, como o fogão a gás, a geladeira, o televisor e o 

celular. Já a residência daqueles que moram no centro da cidade contam com 

outros serviços públicos, como coleta de lixo, abastecimento de água, rede de 

esgoto e asfalto nas ruas. No caso de um entrevistado, a residência é alugada e 

no do outro é cedida pela comunidade árabe da cidade, já que ocupa um quarto 

na parte inferior da Mesquita. 

Com relação à renda mensal a situação é ainda mais preocupante, pois 

apenas um sinalizou ganhar mais de um salário mínimo, renda destinada para 

duas pessoas, ele e seu filho. Já os demais entrevistados disseram ter uma 

renda familiar de apenas um salário mínimo, ou seja, menos de um mil reais 

mensais. Num dos casos, seis pessoas dependem dessa renda mensal e no 
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outro, nove pessoas, revelando uma situação de pobreza e de vulnerabilidade 

social. 

 

VÍNCULOS COM PAÍS DE ORIGEM E RISCOS FINANCEIROS 

Diante do cenário de dificuldades econômicas enfrentadas pelos 

refugiados entrevistados em Manaus não é possível enviar ajuda financeira para 

familiares nos seus respectivos países de origem. O contrário também não foi 

constatado, ou seja, o recebimento de remessas. Apenas um dos entrevistados 

afirmou ter conta bancária, sinalizando uma situação de exclusão do sistema 

financeiro. O único vínculo com o país de origem se dá via redes familiares, cujas 

relações são mantidas através do telefone celular ou internet. 

 

ASSOCIATIVISMO E USO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Dentre os serviços públicos utilizados pelos entrevistados, estão a 

Educação, já que todos possuem filhos em idade escolar, e a saúde, ainda que 

de forma limitada, dada as dificuldades de acesso e deficiências do sistema 

público de saúde local. 

O único Programa de Assistência Social acessado por um deles, um 

colombiano, é o “Bolsa Família”. 

Com relação ao associativismo nenhum deles afirmou participar de algum 

tipo de organização, fato que pode revelar pouco conhecimento da parte deles 

sobre o grupo de conacionais existente na cidade ou ainda uma forma de 

“isolamento” estratégico que os preserve de possíveis perseguições, 

relacionadas aos motivos da saída do país de origem. Outra estratégia pode ser 

também a constante mudança de endereço. 

 

INTEGRAÇÃO SOCIOCULTURAL E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Os dados coletados em Manaus indicam que os canais de integração 

sociocultural com o contexto brasileiro parecem ser ainda limitados. Embora a 

maioria tenha afirmado que possuem amigos (as) brasileiros (as), tais relações 

podem estar circunscritas ao contexto do trabalho e das escolas, no caso dos 

jovens, já que a falta de recursos econômicos limita a acesso deles ao lazer 

pago. 
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Com relação ao desejo de votar nas eleições brasileiras a maioria 

expressou este desejo, com exceção de um deles, talvez pelo fato de estar 

desempregado. Já em relação ao desejo de ser votado apenas dois se 

manifestaram positivamente. Contudo, é bom lembrar que a Constituição 

Brasileira impede o imigrante com o visto permanente votar nas eleições 

brasileiras, a não ser que seja naturalizado. Nesse sentido, o Brasil lhes nega o 

direito à cidadania política. 

Se do ponto de vista político o exercício da cidadania é limitado, outros 

fatores podem dificultar o processo de inserção deles na sociedade brasileira, 

como é o caso de diferentes formas de discriminação. Entre as que foram citadas 

pelos entrevistados estão aquelas relacionadas ao estigma de ser colombiano 

no Brasil, frequentemente relacionado ao tráfico de drogas. Nesse contexto, se 

o refugiado for negro a sua situação pode tornar-se ainda mais difícil, 

considerando a sistemática discriminação da população negra e 

afrodescendente no Brasil e o com um agravante, quando a discriminação é 

praticada por agentes públicos. 

Frente à situação desafiadora enfrentada pelos entrevistados em Manaus 

as opiniões em relação à permanência definitiva no Brasil se dividem. Para o 

refugiado sírio o futuro parece apontar alguma perspectiva, já que ele pretende 

empreender, talvez com o apoio da comunidade árabe local. Já para o 

colombiano indígena que se encontra desempregado as perspectivas de um 

futuro melhor no Brasil parecem cada vez mais distantes, fato que não o 

estimularia a permanecer definitivamente no país. Contudo, para os mais jovens 

a percepção sobre o Brasil ganha outra conotação, talvez pelo fato de poderem 

estudar e, assim, mudar futuramente a própria situação socioeconômica, bem 

como a de seus familiares.  

 

ELEMENTOS FACILITADORES E OBSTÁCULOS NA VIDA DOS 

REFUGIADOS 

Num contexto de vulnerabilidade social e de situações de discriminação, 

pelo fato de pertencer a uma determinada nacionalidade, ou ainda por ser negro, 

a realidade dos refugiados entrevistados em Manaus apresenta desafios que 

devem ser encarados pelo poder público.  
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O que se verifica no cotidiano destes refugiados é, por um lado, um certo 

isolamento e, por outro, um descrédito nas instituições voltadas para a defesa 

de seus direitos na cidade. Isso não significa, porém, que não existam ações 

voltadas para minorar as dificuldades enfrentadas por eles. Um exemplo disso é 

o trabalho desenvolvido pela Caritas Arquidiocesana de Manaus em parceria 

com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), a qual 

tem desenvolvido projetos que visam a geração de renda, particularmente, entre 

os indígenas da etnia Warao, presentes na cidade desde 2016. Outros exemplos 

são o Mutirão da Cidadania, organizado pela Secretaria de Estado de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC), em parceria com outras entidades 

locais e a primeira corrida e caminhada com os refugiados de Manaus, a qual foi 

organizada pela Prefeitura de Manaus no dia 09 de dezembro de 2018. Essa 

iniciativa contou com o apoio do ACNUR, do Fundo de População das Nações 

Unidas (UNFPA) e da União Européia. Tais ações são de suma importância, pois 

elas chamam a atenção do contexto local para a realidade de pessoas que, em 

geral, são invisibilizadas e estigmatizadas pelo fato de vivenciarem a condição 

do refúgio. Essa experiência, não raras vezes, traumática, deixa profundas 

marcas, sobre as quais muitos se recusam a rememorá-las. Nesse contexto, o 

silêncio fala mais do que as palavras e como tal, dever ser respeitado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realidade social dos refugiados entrevistados de Manaus não é nada 

alentadora. As duas famílias colombianas que participaram da pesquisa estão 

no limite da sobrevivência, vivendo de bicos e/ou de ajuda de programas sociais 

do governo federal, como o “Bolsa Família”. O lado positivo é que as crianças e 

jovens estão estudando. As condições de moradia também são precárias e o 

acesso a serviços públicos limitados. 

As expectativas em relação ao futuro são marcadas pela incerteza. A 

aposta é na melhora da economia brasileira, pois o retorno a seus países de 

origem não faz parte das possibilidades indicadas, pelo menos para maioria 

deles. Isso sinaliza que, apesar das dificuldades enfrentadas, o Brasil ainda 

permanece no horizonte das possibilidades para muitos deles, particularmente, 

para os mais jovens. 
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1.7 RIO DE JANEIRO 

 

Pesquisa “Perfil socioeconômico dos refugiados no Brasil. Elementos para 

subsídio de políticas públicas” 

Dr. Charles P. Gomes 
Dra. Miriam Alves de Souza 

 

INTRODUÇÃO 

Conteúdo geral e metodologia 

As questões exploradas neste texto correspondem a estrutura definida 

para o relatório “Perfil socioeconômico dos refugiados no Brasil. Elementos para 

subsídio de políticas públicas”, desenvolvida na cidade do Rio de Janeiro e 

Duque de Caxias, no período de Julho a Dezembro de 2018, no âmbito da 

Cátedra Sérgio Vieira de Meira, a partir de convênio firmado entre o ACNUR e a 

Fundação Casa de Rui Barbosa.  

Foram entrevistados na cidade do Rio de Janeiro 81 refugiados, sendo: 

(31) nacionais de Angola, (30) do Congo, (12) Síria, (5) Colômbia e (9) pessoas 

de diferentes nacionalidades. Na cidade de Duque de Caxias, foram 

entrevistados 6 refugiados: (6) angolanos e (2) congoleses.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A entrevista e consequente resposta ao conjunto de questões exigiam em 

torno de uma hora e meia. Ocorreu casos da entrevista durar 30 minutos. O 

interlocutor foi muito objetivo e respondeu a todas as questões sem hesitação ou 

qualquer pedido de esclarecimento. Na maioria dos casos, contudo, levou-se 

Rio de Janeiro Total Homens Mulheres 

Total 81 60 21 

ANGOLANOS 27 15 12 

CONGOLESES 28 25 3 

SÍRIOS 12 10 2 

COLOMBIANOS 5 2 3 

OUTRAS NACIONALIDADES 9 8 1 

Duque de Caxias Total Homens Mulheres 

Total    6 4 2 

ANGOLANOS 4 3 1 

CONGOLESES 2 1 1 
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mais tempo. A demora foi motivo para alguns interlocutores desistirem da 

entrevista. O questionário era longo e demandava tempo para as anotações da 

pesquisadora. Em um dos casos de desistência, a entrevista frustrada começou 

na barraca em que Aya comercializa comida de seu país, em um sábado à tarde. 

Ela participa da Feira Chega Junto, evento dedicado a refugiados e migrantes, e 

que funciona no contexto da Feira Junta Local, rede de pequenos comerciantes 

e produtores da sociedade civil24. 

Ao mesmo tempo, Aya estava atendendo seus inúmeros clientes, que 

sempre formam fila em sua barraca, efetuava a transação do comércio, e 

supervisionava os cuidados de seu filho bebê de colo. Ela acabou cancelando a 

entrevista depois de algumas tentativas. O questionário era um fardo difícil para 

ela que naquele dia teve uma jornada de trabalho de mais de 16 horas. A jornada 

de trabalho intensa, pouco acesso a programas de assistência social e relações 

de ampla sociabilidade na sociedade brasileira caracterizam a maioria dos 

refugiados entrevistados. Aya não respondeu ao questionário, mas o seu perfil 

corresponde ao de outros interlocutores.  

Nesse texto, primeiro, apresentaremos a metodologia da pesquisa. 

Depois, características sócio demográficas e perfis individuais dos refugiados no 

Rio de Janeiro. Na terceira parte, apresentaremos o perfil laboral destacando 

algumas habilidades profissionais de nossos interlocutores. Na quarta parte, 

abordaremos o associativismo entre os refugiados e o uso de serviços públicos. 

Ao final, abordaremos questões relativas à integração sócio cultural, casos de 

xenofobia e perspectivas futuras.  

 

Metodologia da pesquisa 

O trabalho de campo foi realizado de julho a dezembro de 2018 por uma 

equipe de pesquisadores na área de ciências sociais e humanas. Inicialmente, 

os entrevistados estavam definidos em uma listagem fornecida pelo ACNUR à 

equipe de pesquisadores. As pessoas que configuravam na listagem eram em 

número muito insignificante conhecidas pela equipe e seus interlocutores. A 

metodologia pensada inicialmente visava abordar os entrevistados em suas 

residências, entretanto, os dados fornecidos como endereço, telefone e 

                                                      
24 Ver https://www.facebook.com/events/feira-chega-junto/1185920878155966/ Acesso em 07 
mar 2019. 

https://www.facebook.com/events/feira-chega-junto/1185920878155966/
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endereço eletrônico eram incorretos ou estavam desatualizados, forçando as 

equipes de pesquisa a pensarem em alternativas e metodologias paliativas.  

Por essa razão, os entrevistados foram contatados através de redes 

sociais, como facebook e instagram, ou através de alguma informação coletada 

na internet, através de páginas de pesquisa como o google.  

Essa abordagem inicial obteve algum êxito, algumas entrevistas foram 

realizadas, mas produziu muito desconforto entre potenciais entrevistados. 

Muitos entrevistados estavam reticentes quando dizíamos que a pesquisa era 

em parceria com o ACNUR deixando claro sua insatisfação em relação a agência 

da ONU para Refugiados.  

 Ocorreram casos de abordagem considerada inadequada 

comprometendo a relação entre pesquisador e entrevistado. Essa informação 

nos foi revelada por refugiados que também são interlocutores de pesquisa 

acadêmica desenvolvida por membros da equipe. 

Muitos entrevistados questionaram a abordagem pelas redes sociais e 

descreveram sentimentos de preocupação por estarem sendo procurados e 

investigados em razão de seu nome configurar em uma “lista”. Um refugiado que 

recusou o pedido de entrevista, questionou: “como você sabe o meu nome? Que 

lista é essa que tem meu nome?” “Como assim?”.  

Algumas pessoas se incomodaram profundamente por serem abordadas 

e perguntadas sobre seu status de refugiado através do facebook e instagram. 

Um potencial entrevistado disse que os casos de refúgio exigem discrição, de 

modo que não aceitaria ser importunado pelo facebook. As recusas, nesse 

sentido, devem ser contextualizadas considerando a metodologia utilizada 

inicialmente: abordagem através de redes sociais de dimensão pública. 

A metodologia pensada pelos dirigentes da pesquisa visava abordar os 

entrevistados em suas residências, entretanto, os dados fornecidos eram 

incorretos ou estavam desatualizados, forçando as equipes de pesquisa a 

pensarem em alternativas e metodologias paliativas. Muitos entrevistados 

estavam reticentes quando dizíamos que a pesquisa era em parceria com o 

ACNUR deixando claro sua insatisfação em relação a agência da ONU para 

Refugiados.  

As condições iniciais da pesquisa, antes de termos acesso a ampla 

relação de refugiados do Rio de Janeiro, impediram a construção de uma rede 
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de confiança, sem a qual a pesquisa qualitativa na área de ciências sociais não 

se desenvolve. Uma entrevista contribui para a realização de nova entrevista. 

Cada passo para a aceitação da pesquisa é negociado, considerando o contexto 

no qual o pesquisador se apresenta. Adotamos técnicas e métodos de pesquisa 

das ciências sociais que consideram a confiança e a empatia entre pesquisador 

e pesquisado – entrevistador e entrevistado – como centrais na negociação e 

participação dos sujeitos na pesquisa.  

Uma das pesquisadoras da equipe descreve que seu sucesso na 

interlocução pelo facebook e pelo what’s up teve diretamente a ver com sua 

mensagem-apelo: “Ajude uma estudante. Eu preciso me formar! Você pode me 

ajudar a escrever minha monografia?” Muitas pessoas realçaram que sua 

motivação para participar da pesquisa foi o desejo de colaborar para a pesquisa 

acadêmica, para a conclusão do curso de uma estudante. A empatia pela jovem 

estudante, que precisa de material de campo para escrever seu texto, mobilizou 

entrevistados. Esse argumento para dar a entrevista foi também o de Benvindo 

Manima, nacional de Angola, que contribuiu para a pesquisa não apenas como 

entrevistado. Formado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro UFRJ, Benvindo se tornou membro da equipe de pesquisa, depois de 

conceder entrevista a Barbara Carine Fernandes. Ele conta que, como 

pesquisador, por ter passado pela exigência da prática de pesquisa para se 

graduar, se solidarizou com a demanda da jovem pesquisadora.  

A solidariedade a um colega de profissão ou a um “compatriota”, alguém 

com o qual se compartilha pertencimento étnico, nacional ou religioso, ou ainda 

solidariedade por alguém que também é refugiado, foi fundamental para a 

realização das entrevistas.  

Benvindo participou da pesquisa motivado em ajudar uma colega 

pesquisadora, alguém que ele não conhecia previamente, mas com a qual se 

solidariza por terem a mesma atividade profissional. A entrada de Benvindo na 

pesquisa nos beneficiou porque ele conseguiu rapidamente acionar a 

solidariedade de pessoas com as quais compartilha a mesma nacionalidade e 

identidade étnica. 

Diferente de Benvindo Manima, a participação de outro refugiado na 

pesquisa foi definida no começo da pesquisa. Adel Bakkour é um jovem sírio e 

foi escolhido por ser falante de língua árabe. Mas, além disso, a escolha por seu 
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nome tem a ver com o fato dele ser estudante do curso de graduação em 

Relações Internacionais da UFRJ e ter interesse pelo tema do refúgio, para além 

de sua experiência pessoal. Adel Bakkour entrevistou outros falantes de árabe, 

incluindo pessoas afetadas pelo conflito sírio, mas que não são sírios, e teve 

papel importante para a realização de entrevistas com seus colegas professores 

do curso de idiomas Abraço Cultural e para que esses acionassem suas rede de 

relações pessoais com outros refugiados no Rio de Janeiro. 

Não existem condições adequadas para a realização de uma série de 

entrevistas sem que os pesquisadores despertem empatia  e uma rede de 

contatos possa ser articulada. Esse argumento pode ser encontrado em uma 

ampla bibliografia sobre metodologia qualitativa (Becker, 1997, 2007; Foote-

White, 1975; Oliveira, 1988).  

Nesse sentido, a decisão dos dirigentes da pesquisa em ampliar a relação 

dos refugiados que poderiam participar da pesquisa auxiliou demasiadamente o 

grupo de pesquisa do Rio de Janeiro, visto que a partir dessa ampliação houve 

uma maior viabilização do acesso a potenciais entrevistados por meio das redes 

já existentes e das redes formadas ao decorrer dos encontros com os 

entrevistados.  

Adotamos técnicas e métodos de pesquisa das ciências sociais que 

consideram a confiança nas redes de relações do pesquisador como central para 

a participação na pesquisa. Nesse sentido, a participação de refugiados na 

pesquisa, atuando como pesquisadores foi fundamental para a realização das 

entrevistas no tempo que dispúnhamos. 

 

 CARACTERÍSTICAS SÓCIODEMOGRÁFICAS 

- País de origem e ano de reconhecimento do refúgio 

- Gênero e Idade (por país de origem se for o caso) 

- Cor ou raça 

- Escolaridade 

- Idiomas 

Os dados expressam grande diversidade social, econômica e cultural 

entre os refugiados no Rio de Janeiro. Os oitenta e sete interlocutores que 

participaram da pesquisa, respondendo ao questionário, são todos adultos, 

maiores de dezoito anos. Muitos interlocutores, contudo, são pais ou 
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responsáveis por crianças e adolescentes. A aplicação do questionário não 

compreendeu menores de idade, mas elas aparecem nas narrativas e questões. 

A maioria dos entrevistados corresponde a jovens adultos, com apenas duas 

pessoas acima de sessenta e cinco anos. 23 mulheres e 64 homens. 

Dezessete pessoas se declararam brancas, sessenta e seis pretas e 

quatro pardas. Formulações críticas sobre as categorias raciais do questionário 

foram apresentadas pelos interlocutores. A questão sobre raça, que segue a 

classificação utilizada pelo IBGE, foi motivo de muitas críticas. Os interlocutores 

afirmaram que outras categorias identitárias deveriam ser consideradas. Entre 

os nacionais da Síria, a escolha pela categoria branca, a mais utilizada entre 

eles, provocou desconforto entre os entrevistados. A ausência de categorias que 

expressassem a diversidade de identidades ou da categoria “outro” foi 

comentada por muitos interlocutores. Um interlocutor congolês explicou a uma 

pesquisadora que os pertencimentos raciais ou étnicos são muito mais 

complexos, sendo a classificação adotada pela pesquisa muito limitada. Ele 

respondeu a questão, mas considerou muito relevante elucidar aos 

pesquisadores que a categoria preta, assim como a africana, são acionadas em 

diálogo com a classificação brasileira, ausente de outros termos. Em muitos 

casos, assim como a identidade africana, o pertencimento a comunidades 

negras genéricas é construído no Brasil. O interlocutor responde ao que se 

espera – escolhe a categoria preta – porque conhece adequadamente os 

códigos culturais brasileiros.  

Todos os interlocutores responderam sobre sua identidade religiosa. 

Setenta e três pessoas responderam que seguem uma religião, a maioria se 

identificou com o cristianismo. Quatorze pessoas não se identificam com 

nenhuma religião, entre elas pessoas que se afirmam culturalmente cristãs e 

muçulmanas. Algumas pessoas responderam primeiramente sua identidade 

mais particular, como cristão maronita, mas se enquadraram na categoria mais 

ampla apresentada. 

Trinta e cinco pessoas possuem experiência universitária. Dezoito 

concluíram o ensino superior, com formações bastante diversas, como, por 

exemplo, engenharia, administração e negócios, letras e literatura. Embora o 

questionário não abordasse analfabetismo, os dados indicam que todas as 



133 

 

pessoas são letradas. Apenas uma pessoa possuía ensino fundamental 

incompleto.  

A principal profissão mencionada foi cabeleireiro, ocupação exercida 

sobretudo por congoleses e angolanos. Os salões de cabeleireiro desempenham 

um papel muito importante para a “integração” dos refugiados no Rio de Janeiro. 

Os salões são lugares de oportunidade de trabalho e de sociabilidade. Muitas 

entrevistas foram realizadas em salões ou por mediação de barbeiros, 

cabelereiros e empresários do ramo. Os dados indicam um total de quarenta 

profissões diferentes. Existe, portanto, uma grande diversidade de ocupações e 

profissões. Entre as mais mencionadas se encontram barbeiro (13), professor 

(4) e eletricista (4). 

Atividade de trabalho importante para a vida social e econômica dos 

refugiados é o ensino de língua estrangeira, mesmo quando a renda advinda da 

atividade não se constitui como a principal fonte. Oitenta e duas pessoas falam 

mais de uma língua. O conhecimento de língua inglesa se destaca entre 

interlocutores de diversas nacionalidades, especialmente entre os falantes de 

língua árabe. Oitenta e seis pessoas afirmaram falar português. Apenas um 

entrevistado classificou seus conhecimentos da língua portuguesa como 

insuficientes para uma conversa mais simples, motivo pelo qual a entrevista foi 

realizada em outra língua. 

A maioria dos oitenta e sete entrevistados apresentou nível de 

compreensão e expressão do português bastante desenvolvidos, com alguns 

poucos casos de conhecimento apenas básico do português. Os idiomas mais 

falados entre os entrevistados foram o francês, com trinta e nove falantes, e o 

lingala, indicado por trinta e oito pessoas. Para a equipe de pesquisadores, o uso 

do inglês ou francês foi empregado para esclarecer dúvidas, tornar as questões 

mais claras, bem como para dar fluidez a condução das perguntas. O uso de 

língua diferente do português também desempenhou um papel importante para 

a interação pesquisador e entrevistado.  

 

PROCESSOS DE DESLOCAMENTO 

As pessoas entrevistadas compartilham, com diferentes níveis, uma 

cultura globalizada, de acesso a informação através da internet, e conhecimento 

de códigos culturais que viabilizam a sua socialização. O amplo uso da internet 
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é apontado para a compra de passagens aéreas. O acesso a internet tem papel 

fundamental na preparação para a viagem ao Brasil. Uma interlocutora contou 

que através da internet, descobriu o Brasil, consultou informações públicas sobre 

o processo de refúgio, veiculadas em sites governamentais, e acessíveis em 

língua inglesa, e conseguiu comprar sua passagem a preço bastante razoável. 

O deslocamento na maioria das vezes foi realizado com a mediação de 

uma rede de relações pessoais. Redes de amigos foram acionadas por vinte e 

sete pessoas para empreender o refúgio, enquanto vinte e duas utilizaram 

familiares e parentes. Dezesseis pessoas responderam que não acionaram 

qualquer tipo de rede. O principal meio de transporte utilizado para se chegar ao 

Brasil foi a aviação. Apenas oito pessoas vieram de outra forma, sendo apenas 

uma pessoa relatado ter vindo de navio e, depois, embarcado em um avião. 

 

PERFIL LABORAL E HABILIDADES PROFISSIONAIS. 

- Condição na Ocupação Atual 

- Jornada Semanal de Trabalho 

- Contribuição para a Previdência Social 

- Modo de obtenção de trabalho 

- Uso das Habilidades Profissionais na Ocupação Atual 

- Fatores que Dificultam a Obtenção de um Emprego no Brasil 

 

Este é o tópico no qual apresentamos o perfil laboral e as potencialidades 

das habilidades dos entrevistados. Sessenta e quatro pessoas declararam 

trabalhar. Trinta e nove disseram possuir jornada superior a 40 horas semanais. 

Muitos refugiados descreveram sua jornada de trabalho como extenuante. As 

condições de trabalho são bastante diversas. Por exemplo, o comércio de 

comida árabe em barracas de rua, em diferentes lugares da cidade do Rio de 

Janeiro, pode ser desenvolvido a partir de uma jornada de trabalho reduzida, 

permitindo a conciliação do interlocutor com atividades de estudo. Um 

entrevistado trabalhou por poucas horas e em apenas dois dias semanais em 

uma barraca, de modo a tornar possível que ele estudasse e se dedicasse ao 

trabalho no seu laboratório de pesquisa. Esse mesmo trabalho no comércio de 

rua, contudo, pode demandar uma carga horaria semanal acima de 44 horas. 
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Relatos de jornada extenuante foram apresentados por pessoas proprietárias 

das barracas de comida e também por aquelas que atuam como empregados. 

Trinta e seis pessoas são contribuintes da previdência social brasileira, 

quarenta e oito pessoas não contribuem e três pessoas não responderam. A 

pergunta sobre a contribuição previdenciária suscitou algumas dúvidas em 

relação ao sistema de previdência no Brasil. Entrevistamos pessoas que se 

submetem a uma jornada de trabalho regular, acima de 30 horas semanais, mas 

não possuem conhecimento de seus direitos como trabalhador. Foram 

entrevistadas pessoas que trabalham sem qualquer tipo de contrato ou carteira 

assinada.  

Entre as vinte e três pessoas que se declararam desempregadas, alguma 

atividade complementar para a renda familiar é desenvolvida. Um entrevistado 

desempregado comercializa tecidos africanos para o mercado de feiras de rua. 

Um outro interlocutor desempregado trabalha ocasionalmente como tradutor e 

monitor em eventos internacionais. Seis nacionais da Síria e sete pessoas de 

origem congolesa trabalham em sua área de formação. A maioria se ocupa de 

um trabalho diferente de sua formação ou campo de interesse.  

Merece ainda destaque o número de contribuintes para a previdência 

frente ao número negativo de pessoas atendidas por programa de assistência 

social dirigido à refugiados. Os refugiados possuem interesse pelo sistema 

educacional. Entre aqueles sem formação universitária, existe forte desejo de se 

qualificar no país.  

A inserção no mercado de trabalho se dá geralmente através da indicação 

de um compatriota. Essa categoria descreve alguém com a mesma 

nacionalidade ou o mesmo pertencimento étnico. Trinta e três pessoas, entre 

setenta e cinco que responderam a questão, declararam que conseguiram 

trabalho por um amigo compatriota. Mas majoritariamente as pessoas 

responderam que conseguiram trabalho por outra forma que não as enumeradas 

no nosso questionário. As respostas eram bastantes diversas em relação ao 

meio que conseguiram o trabalho, o que mostra como se esforçaram e utilizaram 

de todas as possibilidades até as mais excêntricas que excluem as respostas 

mais obvias como elaboramos em nossos questionário.  

Os principais fatores que dificultam a obtenção de um emprego no Brasil 

são relativos à atual situação do mercado de trabalho, crise econômica, domínio 
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insuficiente do português, deficiência na formação escolar e, além disso, ao fato 

de ser estrangeiro e portador de documentação precária. 

Qual a principal condição da residência atual? 65 moram em residência 

privada enquanto 22 moram em propriedades coletivas. Entre aqueles que 

moram em residência privada, 56 moram em casa alugada, 6 moram em casa 

própria, 2 moram em casa emprestada, 1 mora na casa da namorada. 

 A principal faixa de renda domiciliar varia de R$1.000,00 a menos de 

R$3.000,00. Os refugiados sírios e congoleses estão, em sua maioria, nesta 

faixa. 

 

Cinco perfis individuais 

Nome:  X 

Idade: 34 anos 

País: Angola 

A família de X se refugiou no Brasil quando ele ainda era criança. Cresceu 

e se educou na cidade do Rio de Janeiro, onde se formou depois de disputar 

uma vaga concorrida para ingresso na universidade pública. Formado em 

Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Benvindo encontra-

se desempregado, apesar de possuir diploma de ensino superior. Apontou o 

preconceito que vive pelo desemprego.  Disse que, por muitas vezes, perdeu a 

vaga de emprego, mesmo sendo qualificado, pelo fato de ser refugiado.  

X afirma uma identidade brasileira. Culturalmente brasileiro, como ele diz 

se sentir. Ao final de seu curso de graduação, ele fez trabalho de campo em 

Angola. Recebeu auxílio financeiro dos antigos colegas de turma da UFRJ para 

que pudesse fazer a viagem. Os colegas que estudaram com Benvindo 

acreditaram em seu potencial como pesquisador. Esse trabalho em Angola foi a 

primeira vez que ele visitou o país, depois de ter se refugiado no Brasil. Para X, 

em Angola, ele era um visitante, um pesquisador. Em Angola, ele fez pesquisa 

monográfica a respeito de ocupações urbanas no país. Depois dessa 

experiência, foi um trabalhador expatriado. Tem experiência de trabalho na 

Odebrecht Brasil, atuando em Angola, onde voltou ao país formado e atuando 

profissionalmente como assistente social. Atualmente, pretende seguir carreira 

acadêmica, fazendo pós-graduação, e candidata-se a residência em fundação 
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federal no Rio de Janeiro. A  mulher de X é brasileira e está grávida do primeiro 

filho do casal. Eles contam com o apoio da família dela. 

 

Nome: Y 

Idade: 53 anos 

País: Cuba 

Y saiu de Cuba jovem, tinha menos de 20 anos de idade. A história de sua 

família é marcada pela diáspora. Hoje em dia quase todos seus familiares saíram 

do país de origem, boa parte deles encontra-se nos Estados Unidos. Veio ao Rio 

de Janeiro encontrar seu irmão que já morava na cidade. É apaixonado pela 

cidade e não pensa em sair do Brasil. Ao contrário, diz que nunca mais vai deixar 

o Rio de Janeiro. Seu relato retrata as questões que surgem ao se deparar com 

um país capitalista pela primeira vez: “ué, mas isso tem que ser pago?”, disse 

não entender como muitas coisas funcionavam no Brasil, principalmente a 

respeito do pagamento de determinadas contas.  Ainda brincou “agora entendi 

Fidel Castro”, mas, apesar da brincadeira elogiosa ao ex-presidente cubano, 

disse que vale muito mais a liberdade que vive no Brasil. 

Ele realçou nunca ter sofrido discriminação por ser estrangeiro, em sua 

experiência, acredita que o fato de ser latino o faz passar muitas vezes por 

brasileiro. É artista, faz teatro e é professor de Salsa e Merengue. Além disso, 

em épocas de festividades no Rio de Janeiro, como o carnaval, comercializa nas 

ruas da cidade batatas tipicamente cubanas. 

 

Nome: Z 

Idade: 45 anos 

País: República Democrática do Congo 

Z cursou Economia quando vivia na República Democrática do Congo. 

Apesar de estar no Brasil há muitos anos, nunca conseguiu a revalidação do 

diploma. Sem o reconhecimento de sua formação universitária, acabou fazendo 

diversos cursos técnicos. A pesquisadora que o entrevistou se surpreendeu com 

o número de cursos técnicos nos quais se diplomou no Brasil. Como disse, “tem 

curso de tudo que se possa imaginar. Aproveitou todas as oportunidades de 

cursos gratuitos que encontrou”. Morou na região sul do Brasil assim que migrou 

do Congo. Trabalhou em indústrias frigoríficas e, após perder seu emprego, 
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mudou-se para o Rio de Janeiro. Relatou situações de forte racismo. Na sua 

visão, não era xenofobia propriamente dita. Atualmente, ele trabalha como 

professor particular de francês para estudantes no Rio de Janeiro. Carrega seu 

currículo em sua mochila para todo lugar que vai. 

As aulas particulares não cobrem as despesas totais. Mas são 

consideradas uma oportunidade de manter-se culturalmente rico. A entrevista foi 

marcada na biblioteca da Maison de France. Espaço de francofonia, onde 

pessoas que cultivam interesse pela língua francesa podem cultivá-lo. 

 

Nome: B 

Idade: 47 anos 

País: Síria 

B chegou no Brasil e mora com seu irmão e sua cunhada, em um 

apartamento de um quarto no Rio de Janeiro. Trabalha como costureira,  em 

uma jornada de trabalho que ultrapassa 40 horas semanais. Segundo informou, 

não teve dificuldade em obter um emprego no Brasil em razão de suas 

habilidades com costura. Está nesse emprego há mais de um ano e o salário 

não cobre inteiramente as suas despesas. O fato de trabalhar muitas horas, 

oferecer um serviço de excelente qualidade, e receber um salario insuficiente 

para as suas demandas básicas é fator de muito incômoda para a interlocutora, 

que pretende viver em uma cidade pequena do Brasil. 

Ao ser questionada sobre sua religião, afirmou a identidade drusa e narrou 

experiências de perseguições que os drusos têm sofrido na Síria. No fim da 

entrevista, quis explorar o preconceito em torno dos refugiados árabes e a 

insistente associação ao terrorismo de pessoas que fogem de uma Guerra.  

Nome: C 

Idade: 39 anos 

País: Síria 

C foi o contato mais fácil de uma de nossas pesquisadoras. Assim que 

contactado pelo facebook, ele respondeu imediatamente, aceitando e 

agendando o encontro. A entrevista foi conduzida em português. A pesquisadora 

utilizou, diversas vezes, a ajuda de um tradutor online, que ele manuseava com 

muito mais habilidade do que ela. A língua inglesa também foi acionada para a 

entrevista. Possui uma barraca de comida árabe, como esfiha, kibe e falafel, e 
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trabalha todos os dias da semana por mais de 10 horas diárias. Nos encontramos 

em sua barraca, mas a entrevista foi conduzida na lanchonete de um amigo sírio, 

que conheceu no Brasil, apesar de serem da mesma pequena cidade na Síria. 

Conta que veio ao Brasil seguindo o conselho de um antigo patrão 

brasileiro, seu empregador na Síria. Ele trabalhava em sua loja, localizada no 

aeroporto de sua cidade. Chegando ao Brasil, no entanto, ele não conseguiu 

localizar o contato da pessoa indicada por seu antigo patrão. O círculo de 

amizades se restringe aos sírios com os quais imigrou e aqueles que conheceu 

no Rio de Janeiro. Isso, contudo, não o impediu de se voluntariar a participar 

prontamente da pesquisa. 

 

 

5. ASSOCIATIVISMO E USO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

-Utilização de Serviços Públicos 

-Programa de Assistência Social 

 

       A maioria dos refugiados é responsável pela renda de mais de duas 

pessoas. 22 dos 28 congoleses sustentam mais de 2 pessoas. 8 dos 12 sírios 

sustentam mais de 2 pessoas. Apenas 3 pessoas disseram receber ajuda 

financeira. A maioria das pessoas contribui para a vida de outras pessoas. 39 

entrevistados enviam dinheiro para familiares. 

 

6. INTEGRAÇÃO SOCIOCULTURAL E PERSPECTIVAS FUTURAS 

- Amigos brasileiros 

- Desejo de Votar ou ser votado nos diversos pleitos políticos brasileiros 

- Tipos de Discriminação Sofrida 

- Agente do ato de discriminação 

- Solicitou ou Pretende Solicitar Reunião Familiar  

- Desejo de Permanecer Definitivamente no Brasil 

 

Apenas três pessoas declararam não ter amigos brasileiros. Todas as 

pessoas responderam a questão sobre ter amigo brasileiro. Um entrevistado, 

que disse não ter amigos brasileiros, respondeu prontamente a mensagem da 

pesquisadora que o contatou. Segunda a pesquisadora, o entrevistado se 
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mostrou muito amigável e aberto ao diálogo desde o primeiro contato. Durante a 

entrevista, a interação foi marcada pela empatia e interesse em colaborar para 

a pesquisa. Este interlocutor atribuiu a ausência de amigos brasileiros ao fato de 

trabalhar a partir de uma rede de falantes do árabe, geralmente sírios, como ele.  

 

Quantas pessoas expressaram desejo de votar ou ser votado? 

A maioria dos entrevistados expressou desejo de votar ou ser votado, ao 

serem perguntados. 66 declararam o desejo de votar, 18 não desejam votar, 4 

não responderam. 47 gostariam de ser votado, 33 não gostariam de ser votados, 

7 não responderam. 

  A questão suscitou perguntas sobre os direitos políticos no Brasil. Um 

interlocutor que optou em responder por não querer votar no Brasil, argumentou 

considerar o voto como um direito, devendo este ser facultativo e jamais 

obrigatório. 

28 entrevistados responderam que sofreram discriminação. A principal 

razão indicada foi xenofobia, seguida por racismo. Os principais agentes de 

discriminação foram o cidadão brasileiro e autoridade policial. 

Quantas pessoas solicitaram reunião familiar? 35 pessoas já solicitaram 

ou pretendem solicitar reunificação familiar. 

 

Quantas pessoas desejam permanecer definitivamente no Brasil?  

71 pretendem ficar no Brasil. 19 não pretendem ficar no Brasil. 7 pessoas 

não informaram.  

 

 

ELEMENTOS FACILITADORES E OBSTÁCULOS NA VIDA DOS 

REFUGIADOS 

 

Como elementos facilitadores e obstáculos na vida dos refugiados, pode-se 

enumerar: 

  

1. Revalidação de diploma 

O perfil profissional e interesse por formação acadêmica dos refugiados 

são subestimados. O perfil educacional que orienta cursos de formação 
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oferecidos aos refugiados subestima a sua formação, segundo os entrevistados. 

Alguns reclamaram que já fizeram todos os cursos profissionalizantes oferecidos 

pela Cáritas, mas que gostariam mesmo era de validar os seus diplomas e terem 

a oportunidade de procurar trabalho na sua área de formação superior.  

 

2. Conciliar auto estima e renda econômica 

O curso de idiomas Abraço Cultural é um curso no qual refugiados são 

professores. O curso da sociedade civil oferece formação para que refugiados 

se tornem professores de língua, desenvolvendo um trabalho que garante renda 

econômica e a construção de uma rede de relações com pessoas sensíveis aos 

desafios do refúgio. 

Entrevistamos cinco professores do Abraço Cultural, sendo um deles membro 

da pesquisa. Um marcador comum no discurso de todos eles é o papel do 

Abraço Cultural para sua integração na cidade do Rio de Janeiro. Uma frase 

comum nas entrevistas era de que o Abraço proporcionava “um trabalho, não é 

ajuda”. A afirmação de uma identidade profissional contribui para uma auto 

imagem positiva dos entrevistados.  

 

3. Língua e códigos culturais 

Os desafios do aprendizado de uma nova língua e de novos códigos 

culturais são apontados como obstáculos comuns. Existe grande interesse dos 

entrevistados em aprender a língua portuguesa e ampliar seus conhecimentos 

sobre os procedimentos burocráticos do refúgio e funcionamento da sociedade 

brasileira.  

A questão da língua, da moradia e dos documentos, pouco explorado 

neste relatório, são os grandes obstáculos de acordo com os entrevistados. 

 

4. Necessidade de mais informações aos direitos que podme ter acesso. 

Constatou-se por exemplo que a maioria pouco sabia ou nada sabia do seu 

direito de se naturalizar brasileiro. Direito ao benéfico de prestação continuada, 

bolsa família e programas sociais federais também desconhecido por vários.  

 

  



142 

 

1.8 SÃO PAULO 

INTRODUÇÃO 

A realização da pesquisa “Perfil Socioeconômico e Laboral das Pessoas 

Refugiadas no Brasil” no âmbito do estado de São Paulo (cidades de São Paulo 

e Guarulhos) deu-se a partir de um trabalho de pesquisa de campo que envolveu 

14 pesquisadores (dois coordenadores estaduais e 12 pesquisadores de campo, 

estes últimos todos vinculados a algum Programa de Pós-Graduação nas 

universidades públicas do estado de São Paulo), os quais, entre Julho e 

Dezembro de 2018, aplicaram o questionário da pesquisa junto a 281 refugiados 

reconhecidos nas cidades citadas.  

Para além da montagem da equipe, a montagem de sucessivas 

estratégias de pesquisa de campo, tendo em vista problemas iniciais de 

endereços desatualizados e mesmo a sempre presente recusa em se participar 

da pesquisa, nos levou a conhecer as múltiplas e complexas dimensões do 

refúgio em São Paulo, o que suscitou descobertas, reflexões e inquietações 

fundamentais para a motivação da equipe e para uma posição de curiosidade e 

empatia intelectuais que, afinal, tornaram possível a realização da pesquisa. 

Essa postura foi primordial para que a equipe de pesquisadores tivesse entrada 

nas mais diversas redes e instituições de acolhida e de acompanhamento de 

refugiados.  

A metodologia baseou-se nos contatos presentes na listagem inicial do 

CONARE, fornecida pela coordenação geral da Pesquisa. A construção de uma 

relação de confiança com esses primeiros entrevistados, não obstante ter 

postergado o avanço inicial da pesquisa, foi o que permitiu a entrada em 

determinadas redes e um ganho de escala na aplicação dos questionários. Foi 

assim, por exemplo, com as comunidades de refugiados da Guiné, da Palestina, 

da República Democrática do Congo e da Síria. Entre os guineenses, ressalta-

se um mutirão de aplicação de 10 questionários numa noite chuvosa de Julho, 

ocasião em que pudemos, ao fim das aplicações, receber verdadeira aula sobre 

história da Guiné, bem como seus principais instrumentos musicais, tendo em 

vista o mutirão ter se realizado no Centro Cultural da Guiné, no bairro da 

Liberdade, em São Paulo.  
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Especialmente no estágio inicial da pesquisa, buscamos aproveitar, na 

montagem das estratégias de pesquisa de campo, a profusão de espaços 

culturais e gastronômicos da rede de comunidades migrantes e de refugiados na 

cidade de São Paulo. Assim sendo, a pesquisa foi apresentada aos responsáveis 

por restaurantes sírios, palestinos e congoleses e, em menor medida, 

colombianos, camaroneses e turcos, no que solicitamos alguns contatos e, 

posteriormente e necessariamente fora dos espaços de trabalho, realizamos 

algumas aplicações. Retornaremos à reflexão sobre a importância destes 

espaços nos itens sobre inserção laboral, social e cultural deste relatório.  

Também os espaços religiosos destas comunidades foram inseridos no 

âmbito da pesquisa de campo, de modo a localizar os refugiados cujo local de 

residência na listagem inicial da pesquisa estava desatualizado. Neste sentido, 

privilegiamos a Mesquita da Avenida Rio Branco, do Dr. Cheikh Abdel Hamed 

Metwally. Nela, foi possível localizar diversos refugiados da listagem da 

pesquisa, das mais distintas nacionalidades de crença islâmica, bem como 

chegar a outros por meio de intermediários frequentadores da Mesquita. 

Ressaltamos aqui a ajuda fundamental oferecida por Jasem Alhamad, refugiado 

sírio que facilitou o contato com diversos outros refugiados âmbito da estratégia 

da bola de neve. 

Há de se ressaltar também que, como pesquisadores integrantes do 

Observatório das Migrações em São Paulo (NEPO/Unicamp), projeto temático 

que completou em Maio de 2018 dez anos, os aplicadores de campo lograram 

utilizar um amplo leque de relações de confiança com contatos originados de 

pesquisas anteriores, bem como nos valemos de apoio por parte de instituições 

que já conheciam o trabalho do Observatório, como a Caritas, a Missão Paz, o 

Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante (CRAI) e a Casa de Passagem 

Terra Nova. Essas instituições apoiaram a pesquisa de diversas formas, tendo 

sido fundamentais para a localização de refugiados e a realização das aplicações 

de questionários. Além destas, a parceria com outras viria a ser consolidadas ao 

longo da pesquisa, como o Instituto Gênesis, o Centro de Defesa de Direitos 

Humanos (CDDH, de Guarulhos), a ONG Deslocamento Criativo, dentre outras. 

O apoio das instituições acima citadas permitiu uma localização mais 

precisa e segura dos refugiados. Além disso, nos permitiu fazer uma 

apresentação mais detalhada da pesquisa, apresentando seus objetivos e o que 
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isso poderia resultar, direta e indiretamente, para as pessoas participantes. Com 

isso, foi possível ter um retorno mais sincero e objetivo a esta solicitação, 

aparecendo diversas negativas. Essas negativas foram, sobretudo, de 

impossibilidade de agenda por causa do trabalho (ou da busca por trabalho), de 

desconforto em participar de pesquisas vinculadas à ACNUR e de contrariedade 

a participar de uma pesquisa que exigiria no mínimo 30 minutos de seu tempo 

sem um retorno direto e de curto prazo.  

Ao longo da pesquisa, tomou-se o máximo cuidado em se evitar 

compartilhar qualquer tipo de informação que pudesse localizar os refugiados. 

Houve, desde o início, uma centralização destes contatos telefônicos em um dos 

coordenadores da pesquisa no estado de São Paulo. Em nenhum momento 

esses contatos foram compartilhados, visualizados por pessoas que não fazem 

parte da equipe de aplicadores e sequem foram enviados por e-mail pelas 

instituições.  

À seguir, destacaremos algumas das principais características do 

conjunto de 281 questionários aplicados nas cidades de São Paulo e Guarulhos, 

envolvendo aspectos sociodemográficos, as formas de deslocamento, a 

inserção laboral, o domicílio, as remessas, o associativismo, a integração sócio 

cultural e outros aspectos da vida dos refugiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CARACTERÍSTICAS SÓCIODEMOGRÁFICAS 
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1.1 País de origem e ano de reconhecimento do refúgio 

Inicialmente, cabe ressaltar o conjunto das nacionalidades entrevistadas 

na pesquisa. Juntos, os refugiados da Síria (35%), República Democrática do 

Congo (28%), Guiné (5%), Angola (4%) e Mali (4%), responderam por 75% de 

todas as aplicações realizadas.  

Daqueles que chegaram entre 2005 e 2010, há predominância de 

refugiados do Iraque (67%) e da República Democrática do Congo (33%). 

Dos que chegaram entre 2010 e 2015, predomina República Democrática 

do Congo (33%) e Síria (27%) como principais nacionalidades, mas há de se 

destacar ainda Mali e Colômbia, ambas com 6% do total do período.    

Daqueles que chegaram ao Brasil depois de 2015, predomina novamente 

Síria (40%) e República Democrática do Congo (28%). Foi mais comum entre os 

refugiados da Guiné a não declaração da data de chegada ao Brasil, seja por 

esquecimento ou mesmo pelo não desejo em responder a esta questão.  

 

TABELA 1 – REFUGIADOS SEGUNDO PAÍS DE ORIGEM E ANO DE 
RECONHECIMENTO DO REFÚGIO (% DO TOTAL). 

País de Origem 
2000 |-- 
2005 

2005 |-- 
2010 

2010 |-- 
2015 

2015 |-- 
Não 
Informado 

Total 

Síria 0 0 27 40 6 35 
República Democrática do 
Congo 0 33 33 28 6 28 

Guiné 0 0 4 3 31 5 

Angola 0 0 1 5 6 4 

Mali 0 0 6 4 0 4 

Palestina 0 0 1 3 0 2 

Egito 0 0 1 3 6 2 

Marrocos 0 0 3 1 19 2 

Colômbia 0 0 6 1 0 2 

Líbano 0 0 0 2 0 1 

Nigéria 0 0 3 1 0 1 

Iraque 0 67 0 1 0 1 

Paquistão 0 0 3 1 0 1 

Camarões 0 0 0 2 0 1 

Sudão 0 0 0 1 0 1 

Bangladesh 0 0 0 1 0 1 

Outros 100 0 10 6 25 8 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

Além destas nacionalidades, há Afeganistão, Burundi, Butão, Filipinas, 

Gana, Guiné-Bissau, Irã, Kuwait, Líbia, Moçambique, Nepal, Quênia, Serra Leoa, 
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Tanzânia, Togo e Uganda. Ao todo, foram 32 nacionalidades de refugiados 

entrevistados no estado de São Paulo. 

 

1.2 Sexo 

A maior parte dos entrevistados pela pesquisa é de homens cisgêneros 

(72% do total), ao passo em que as mulheres cisgêneros representam 287% e 

1% é formado por outras orientações sexuais e identidades de gênero. Dois 

homens responderam ser homossexuais, e ambos assim o responderam após a 

pergunta sobre gênero, quando perguntados se haviam sofrido algum tipo de 

discriminação. Neste caso, por serem sírios, alegaram que o agente da 

discriminação foram membros da própria comunidade de refugiados de seu país 

em São Paulo. Também foi entrevistada uma mulher lésbica, de nacionalidade 

moçambicana, que é importante referência política dentre os refugiados ao 

chamar a atenção para as perseguições à população LGTB não apenas na 

África, mas em todo o mundo. A Tabela 2 apresenta os dados acima citados. 

 

TABELA 2 – REFUGIADOS SEGUNDO SEXO. 

Sexo São Paulo 

Homem 72 

Mulher 27 

Outro  1 

Total 100 

 

Algumas nacionalidades contempladas na pesquisa tiveram maior 

participação feminina que masculina, como Angola, Colômbia, Filipinas, Irã, 

Moçambique, Togo e Uganda. Em outras, houve igualdade numérica, como 

Líbano e Sudão. Nas demais, houve maioria masculina. Para além de 

proporções, as migrações refugiadas femininas são compreendidas como um 

conjunto de especificidades que a definem como objeto particular de estudo. 

Neste sentido, pudemos identificar que em diversos contextos as mulheres 

sofrem perseguições próprias, se deslocam de forma específica e inserem-se 

social e laboralmente também de maneira particular em relação aos homens. Se 

as causas do refúgio masculino são geralmente associadas aos episódios de 

perseguição desencadeados por razões políticas, culturais e étnicas, muitas 

mulheres, por sua vez, revelam um histórico de perseguição e de violência desde 
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os primeiros anos de vida, em razão de sua condição de mulher em contextos 

de extrema violência de gênero, e por construções sociais e de gênero que lhe 

imputavam uma posição absolutamente subalterna em seu país, em que não 

sobra espaço para o estudo, para a formação profissional, para a liberdade 

sexual, para a autonomia e controle de suas próprias vidas.  

Essa diferença é um elemento fundante que explica o deslocamento 

individual de mulheres e mesmo a manutenção das relações de dominação e 

violência de gênero entre os compatriotas no refúgio, não obstante estes homens 

serem, também, refugiados. Algumas entrevistas com mulheres foram 

marcantes, como: 

. a refugiada iraniana que luta para garantir acesso à educação para sua 

filha autista; 

. a refugiada moçambicana lésbica que atua para conscientizar que as 

pessoas não são refugiadas mas estão refugiadas; 

. a refugiada congolesa que faz cursos e palestras sobre a situação atual 

na República Democrática do Congo; 

. a refugiada síria e curda que sustenta sua extensa família com os cursos 

de culinária árabe que oferece;  

Dentre muitas outras, cada uma com sua história. 

 

 

1.3 Estrutura Etária 

A estrutura etária do grupo formado por 281 refugiados entrevistados pela 

pesquisa nos apresenta algumas questões importantes.  

Inicialmente, há de se destacar que se trata de uma população em idade 

adulta e jovem, em período produtivo e reprodutivo e, como vimos, 

predominantemente masculino. Há pouca participação relativa dos grupos 

etários de idades inferiores a 20 anos (onde, inclusive, a participação feminina é 

equivalente à masculina) e dos grupos etários de idades superiores a 50 anos.  

A idade média da população refugiada entrevistada é de 32 anos, mas 

percebe-se que as mulheres concentram-se sobretudo acima desta idade.  

Enquanto a estrutura etária masculina tem sua cúspide no grupo etário de 25 a 

29 anos, a estrutura etária feminina tem sua cúspide no grupo etário de 35 a 39 
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anos. Em termos proporcionais, isto é, de estrutura etária, a feminina é mais 

envelhecida que a masculina (Gráfico 1). 

 

GRÁFICO 1 – ESTRUTURA ETÁRIA DOS REFUGIADOS ENTREVISTADOS 

NA PESQUISA. 

 

 

1.4 Cor ou raça 

A estrutura etária e racial dos refugiados que participaram da pesquisa em 

São Paulo permite reflexões importantes. 

Pelo grande conjunto de nacionalidades africanas que compõem o 

mosaico do refúgio no estado de São Paulo, refugiados auto declarados “pretos” 

responderam por 46% do total das aplicações, seguido de “brancos”, dos quais 

37%, provenientes sobretudo da Síria. Mas ressalte-se que, muito embora, tenha 

havido em diversos momentos dificuldades de estes se identificarem com as 

categorias étnico-raciais utilizadas no Brasil) e “pardos” (10%). Houve apenas 

6% de respostas não informadas. 
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TABELA 3 – REFUGIADOS SEGUNDO RAÇA/COR. 

Cor % do total 

Amarela 0 

Branca 37 

Parda 10 

Preta 46 

Não Informado 6 

Total 100 

 

 

No que se refere à estrutura etária destes refugiados, aparecem algumas 

especificidades segundo a raça/cor, conforme apresentado na Tabela 3. Dentre 

os auto declarados “brancos”, a maior parte está no grupo etário de 20 a 30 anos 

(41%), seguido do grupo etário de 30 a 40 anos (32%) e um contingente nada 

desprezível de 18% que têm entre 40 e 50 anos.  

Dentre os “pretos”, no entanto, o grupo etário mais significativo é o de 30 

a 40 anos (45%), seguido de 20 a 30 anos (2%) e 40 a 50 anos (18%). Ainda 

entre os “pretos”, chama a atenção um grupo de 4% que declarou ter chegado 

ao Brasil como menos de 20 anos de idade. Entre os auto declarados “pardos”, 

uma questão importante é que o grupo etário de 40 a 50 anos foi o segundo 

maior (30%), atrás apenas do grupo etário de 30 a 40 anos (48%). 

Em termos do total das aplicações no estado, independente da raça/cor, 

predomina o grupo etário de 30 a 40 anos (40%), seguido do grupo de 20 a 30 

anos (30%) e 40 a 50 anos (20%); 8% têm mais de 50 anos, e 2% menos de 20 

anos.  

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 4 – REFUGIADOS SEGUNDO ESTRUTURA ETÁRIA E RAÇA/COR. 

Idade Amarela Branca Parda Preta 
Não 

Informado 
Total 

menor que 20 0 0 0 4 6 2 

20 |-- 30 0 41 11 24 28 30 
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30|-- 40 0 32 48 45 28 40 

40|-- 50 0 18 30 18 22 20 

50|-- 60 0 7 0 5 6 5 

60|-- 100 2 11 1 11 3 

Não Informado 0 0 0 1 0 0 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

Percebe-se, pela Tabela 4, que os refugiados brancos têm sua maior 

concentração no grupo etário de 20 a 30 anos, ao passo que os refugiados pretos 

e pardos o têm, ambos, no grupo etário de 30 a 40 anos. A julgar pela proporção 

dos grupos etários de 40 a 50 anos e de 60 anos e mais entre os refugiados 

pardos, podemos concluir que este grupo de refugiados possui estrutura etária 

mais envelhecida que os demais. Chama a atenção, também, que os refugiados 

pretos são os únicos a apresentar participação do grupo etário de menor de 20 

anos (4%). 

 

1.5 Escolaridade 

A escolaridade dos refugiados entrevistados na pesquisa revela 

predominância daqueles que possuem o ensino médio (68%), seguido dos que 

possuem ensino superior (15%). Um contingente de 7% possui o ensino 

fundamental completo e 5% o ensino fundamental incompleto. Estas 

informações são apresentadas na Tabela 5. 

TABELA 5 – REFUGIADOS SEGUNDO ESCOLARIDADE. 

Escolaridade 
São 
Paulo 

Analfabeto 1 
Ensino Fundamental 
Incompleto 5 

Ensino Fundamental 7 

Ensino Médio 68 

Ensino Superior 15 

Especialização 1 

Mestrado 1 

Doutorado 0 

Não Informado 1 

Total 100 

 

A escolaridade foi interpretada pelos refugiados sempre como uma 

questão importante a ser declarada, tendo em visto a sua relação com 

empregabilidade, uma preocupação de todos. Isso explica a pequena 
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porcentagem de escolaridade não informada (apenas 1%). O grupo de 

analfabetos (também 1% do total), revela aqueles casos em que o refugiado não 

havia sido alfabetizado em sua própria língua materna, o que amplia 

consideravelmente as dificuldades de entendimento do próprio português. 

 

1.6 Idiomas 

O domínio de dois ou mais idiomas foi uma constante ao longo da 

pesquisa, especialmente no que se refere aos refugiados oriundos de países 

africanos, muitos dos quais o idioma corrente é o inglês ou o francês. Soma-se 

a isso um conjunto de idiomas nacionais e regionais, sobretudo no caso dos 

refugiados da República Democrática do Congo, parcela expressiva do total de 

refugiados entrevistado. Nestes países, línguas como Lingala, Suaili, Kikongo, 

Kituba e Tshiluba foram sempre consideradas como idioma.  

Assim sendo, todavia estarmos considerando como principais idiomas o 

francês, inglês, espanhol e árabe (além do português, como indicativo de 

inserção no Brasil), é relevante o fato de 49% dos refugiados terem domínio de 

outras línguas, conforme apresentado pela Tabela 6.  

 

TABELA 6 – REFUGIADOS SEGUNDO IDIOMA QUE DOMINA. 

Idioma Resposta São Paulo 

Português  
Não 8 

Sim 92 

Francês  
Não 52 

Sim 48 

Inglês 
Não 44 

Sim 56 

Espanhol  
Não 91 

Sim 9 

Árabe 
Não 53 

Sim 47 

Outros 
Não 51 

Sim 49 

Total 100 

 

Do total de entrevistados, 48% domina o francês, 56% domina o inglês, 

9% domina o espanhol e 47% domina o árabe; 92% dos entrevistados declarou 

dominar o português.  
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O domínio ou não do português está bastante relacionado ao tempo de 

residência no Brasil e à sociabilidades e práticas profissionais que exijam e 

aprofundam a utilização da língua. Assim sendo, notou-se que os 9% que não 

domina o português é composto sobretudo por um grupo de refugiados 

recentemente reconhecidos, que foram entrevistados justamente em uma etapa 

já mais derradeira da pesquisa, quando outros espaços sociais do refúgio foram 

acessados.  

 

1.7 Religião. 

A imensa maioria dos refugiados entrevistados declarou possuir religião 

(95%). Apenas 5% respondeu não seguir nenhuma religião e 1% não informou 

se possui ou não religião.  

 

TABELA 7 – REFUGIADOS SEGUNDO CRENÇA EM ALGUMA RELIGIÃO. 

Possui religião? São Paulo 

Sim 94 

Não 5 

Não informado 1 

 

Dos refugiados que possuem religião, a maior parte deles é adepto do 

islamismo (48%), inclusive pelo peso das nacionalidades árabes e africanas que 

seguem a crença islâmica. Depois, destacam-se a religião evangélica (25%) e 

católica (17%). Apenas 2% dos refugiados que possuem religião seguem o 

hinduísmo e outros 2% o protestantismo. Um grupo de 6% deles segue outras 

religiões, sendo principalmente drusos e cristãos ortodoxos sírios e armênios.  

 

 

 

 

 

 

TABELA 8 – REFUGIADOS SEGUNDO A RELIGIÃO QUE SEGUEM. 

Religião São Paulo 

Católica 17 

Evangélica 25 

Hinduísmo 2 



153 

 

Islamismo 48 

Protestante 2 

Outra 6 

 

 

2 PROCESSOS DE DESLOCAMENTO 

 

2.1 Meio de Transporte para chegar ao Brasil 

A variável “meio de transporte para se chegar ao Brasil” suscitou uma das 

mais importantes descobertas do campo. Pela metodologia do trabalho de 

pesquisa de campo, organizamos os mutirões de aplicação de questionário 

segundo nacionalidades, a partir de uma sistematização dos contatos feitas de 

modo a facilitar o acompanhamento e a validação das aplicações realizadas. 

Nessa sistematização, os países de origem dos refugiados estavam dispostos 

em ordem alfabética, de modo que víamos a repetição da resposta “meio de 

transporte avião” desde o início das aplicações. Todavia, com a chegada, na 

listagem, na República Democrática do Congo, já no primeiro dia de aplicações 

pudemos identificar a resposta “meio de transporte navio”, exclusiva, para São 

Paulo, desta nacionalidade. 

 A coordenação da pesquisa em São Paulo orientou os aplicadores a 

buscar aprofundar essa questão, questionando os entrevistados sobre alguns 

aspectos deste tipo de deslocamento. As respostas convergiram no relato de 

viagens muito precárias, de entre 3 e 4 semanas de duração, e valores muito 

abaixo daqueles de uma viagem de avião: a travessia de navio custava 

aproximadamente 150 dólares. Houve relatos mais aprofundados, que indicaram 

que as viagens eram feitas no porão do navio ou em conteineres. Havia um risco 

iminente de fiscalização e de “abandono” no meio da travessia. Viajavam sem 

saber onde, e se, iriam chegar. A surpresa da chegada em Santos não deixa de 

lembrar antigos relatos de imigrantes dos séculos XIX e XX. As precárias 

condições da viagem, infelizmente, também lembram.  

Deste modo, conforme apresentado pela Tabela 9, 6% declararam ter 

utilizado o navio como meio de transporte para a chegada ao Brasil. A principal 

forma foi o avião (94%); outros 2% declararam ter vindo de ônibus, 1% de carro 

e 1% a pé.  
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TABELA 9 – REFUGIADOS SEGUNDO MEIO DE TRANSPORTE PARA A 

CHEGADA AO BRASIL. 

Transporte Resposta São Paulo 

Avião 
Não 6 

Sim 94 

Navio ou outra 
Embarcação 

Não 94 

Sim 6 

Ônibus 
Não 98 

Sim 2 

Carro 
Não 99 

Sim 1 

A pé 
Não 99 

Sim 1 

Total 100 

 

2.2 Redes Sociais Utilizadas no Deslocamento. 

Quanto ao critério sobre as redes sociais utilizadas para o deslocamento 

ao Brasil, a maior parte dos refugiados entrevistados declarou ter contado com 

a colaboração de parentes (32%). Não foi utilizada nenhuma rede social por 25% 

dos entrevistados, o que indica ter sido deslocamentos realizados sem qualquer 

tipo de ajuda de terceiros. Outros 20% responderam que contaram com a ajuda 

de amigos, 12% com a ajuda de ONGs, 4% com a colaboração de instituições 

religiosas e, por fim, 1%, com a atuação de coiotes/redes de tráfico de pessoas.  

Essa última categoria, por poder ser criminalizada e mesmo por trazer à 

tona possíveis violações pelas quais os refugiados tenham passado, é 

geralmente subenumerada nas pesquisas quantitativas sobre migração e 

refúgio, exigindo estratégias qualitativas capazes de, criando relações de 

confiança entre o pesquisador e a pessoa em situação de refúgio, estabelecer 

uma via, certamente de mão dupla, de empatia, troca de confidências e auxílio. 

Essas estratégias, que exigem naturalmente mais tempo, poderiam fornecer 

informações mais detalhadas e precisas sobre essa forma específica de 

deslocamento.  

 

TABELA 10 – REFUGIADOS SEGUNDO A REDE SOCIAL UTILIZADA NO 

DESLOCAMENTO ATÉ SÃO PAULO. 

Redes Sociais  São Paulo 



155 

 

Amigos 20 

Parentes 32 
Coyotes/Redes de 
Trafico 1 

Instituições Religiosas 4 

ONGs 12 

Não Utilizou 25 

Outra 5 

Total 100 

 

3 PERFIL LABORAL E HABILIDADES PROFISSIONAIS. 

 

3.1 Condição na Ocupação Atual 

A dimensão laboral, pela sua centralidade e repercussão nas condições 

de vida da população em situação de refúgio, foi uma das instâncias que mais 

exigiu cuidado e acompanhamento das aplicações dos questionários.  

A pesquisa foi realizada ao longo do segundo semestre de 2018, período 

em que a recessão econômica brasileira persistia, com elevação da taxa de 

desemprego.  

Essa conjuntura refletiu-se na condição de ocupação dos refugiados: 26% 

dos entrevistados declararam estar procurando emprego, ao passo em que 8% 

estavam desocupados no momento da realização da pesquisa. Pouco mais da 

metade, 53%, responderam que estavam ocupados, ao passo que 6% 

trabalhavam com afazeres doméstico, 4% eram estudantes e 1% aposentado ou 

pensionista, conforme se pode visualizar na Tabela 11. 

 

 

 

 

TABELA 11 – REFUGIADOS SEGUNDO CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO NO 

MOMENTO DA REALIZAÇÃO DA PESQUISA.  

Condição  São Paulo 

Afazeres Domésticos 6 
Aposentado ou 
Pensionista 1 

Desocupado 8 

Estudante 4 

Ocupado 53 
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Procurando Trabalho 26 

Outra 3 

Total 100 

 

 

Convém destacar que estar ocupado não significa necessariamente que 

a pessoa em situação de refúgio esteja em um emprego formal, como atestam 

os dados sobre carteira de trabalho assinada e contribuição para a previdência 

social.  

 

3.2 Condição de Ocupação 

Daqueles que estão ocupados, a maior parte deles está na condição de 

empregado (67%), ao passo que 28% trabalham por conta própria, 3% são 

empregadores e outros 2% definiram-se em “outra condição” (jovem aprendiz, 

grupo de dança, anunciante ocasional). 

Interessante observar que aqueles que se declararam empregadores 

comentaram que não fazem distinção de nacionalidade dos funcionários; dentre 

os árabes, chama a atenção a maior presença de compatriotas nos negócios e 

ambientes de trabalho, independente da condição de ocupação. Entre os 

congoleses, esses são, sobretudo, empregados, e na maior parte das vezes 

empregados de patrões brasileiros. Em outras palavras, as redes síria, 

marroquina e palestina estão mais articuladas, de modo a permitir que haja 

relações de empregabilidade entre seus membros.  

Estas relações, dado que situada em ambientes competitivos e sob 

condições de trabalho por oras extenuante, envolvem não apenas solidariedade 

étnica como também exploração étnica. As redes angolana, guineana, malinesa 

e congolesa, por sua vez, não estão de tal modo estruturadas, embora sejam 

atuantes do ponto de vista político e cultural. Seus membros, por tal razão, são 

em sua maioria empregados em negócios de brasileiros.  

 

TABELA 12 – REFUGIADOS OCUPADOS SEGUNDO CONDIÇÃO DE 

OCUPAÇÃO DO TRABALHO PRINCIPAL. 

Condição de ocupação São Paulo 

Trabalha por conta própria 28 

Empregado 67 
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Empregador 3 

Outra 2 

 

 

3.3 Ramo de Atividade 

Ainda quanto aos refugiados ocupados no momento da realização da 

pesquisa, há certo equilíbrio entre os setores de serviços (44%) e comércio 

(43%), conforme se pode visualizar na Tabela 13. Estes dois setores são 

seguidos da indústria (9%) e da construção civil (1%); 3% declararam outro ramo, 

e quando perguntados sobre qual seria este outro ramo, responderam “arte e 

cultura”.  

 

TABELA 13 – REFUGIADOS OCUPADOS SEGUNDO RAMO DE ATIVIDADE 

DO TRABALHO PRINCIPAL.  

Ramo de Atividade São Paulo 

Comércio 43 

Indústria 9 

Serviços 44 

Construção Civil 1 

Outro 3 

 

 

O ramo do comércio engloba como principais atividades econômicas 

exercidas pelos refugiados o trabalho em lojas de venda de roupas, eletrônicos 

e alimentos. Aqui estão, por exemplo, os ambulantes angolanos da Avenida 

Celso Garcia e os comerciantes sírios do Brás e da 25 de Março. 

O ramo dos serviços engloba, por sua vez, atividades econômicas como 

o trabalho em lojas de reparo de eletrônicos e serviços de entrega. Aqui estão 

os sírios técnicos em informática da rua Santa Ifigênia, os congoleses que 

fizeram capacitação em instalações elétrica e os food trucks de comida 

colombiana, por exemplo. 

Em indústria, engloba-se sobretudo a indústria de alimentos e de costura 

têxtil. Aqui estão as sírias e palestinas que preparam alimentos árabes e as 

congolesas que produzem roupas para a venda nas ruas da República.  
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3.4 Jornada Semanal de Trabalho 

A jornada semanal de trabalho dos refugiados ocupados no momento da 

realização da pesquisa indica predominância do grupo de mais de 40 horas 

semanais (77%), seguido de entre 20 e 40 horas (14%) e menos de 20 horas 

(3%); 6% dos questionados não souberam ou não informaram a quantidade de 

horas. 

TABELA 14 – REFUGIADOS SEGUNDO JORNADA SEMANAL DE 

TRABALHO. 

Quantidade de horas trabalhadas São Paulo 

Até 20 horas 3 

De 20 a 40 horas 14 

Mais de 40 horas 77 

Não informado 6 

 

 

De fato, uma das maiores dificuldades no agendamento das aplicações 

do questionário da pesquisa foi contatar os refugiados em momentos em que 

eles não estivessem trabalhando e, posteriormente, marcar as aplicações para 

dias de folga ou mesmo antes ou após a jornada de trabalho. Os dias de sábado 

e de domingo geralmente eram dedicados àqueles e àquelas que passavam a 

semana inteira trabalhando, por vezes até mais de 12 horas por dia. Não faltou 

casos de aplicações feitas após as 21h; de refugiados e refugiados que 

participaram ainda com o uniforme de trabalho, no intervalo para almoço; de 

aplicações feitas em momentos de lazer familiar, em que a equipe de aplicadores 

buscou fazer da aplicação um momento de confraternização. 

 

 

3.5 Contribuição para a Previdência Social 

 

Não apenas os ocupados mas todos os refugiados entrevistados foram 

questionados sobre se contribuem para a Previdência Social. O resultado, que 

contempla logicamente aqueles que não estão contribuindo por conta de não 

estarem ocupados, revela ainda que mesmo uma parte dos que está ocupado 

não contribui, tendo em vista a ocupação poder dar-se de forma informal. Um 

terço (33%) dos entrevistados declarou contribuir, e dois terços (66%), não 
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contribuir. Apenas 1% não informou, conforme se pode visualizar na Tabela 15 

abaixo. 

 

TABELA 15 – REFUGIADOS SEGUNDO CONTRIBUIÇÃO PARA A 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

Contribui para Previdência 
Social 

São 
Paulo 

Não  66 

Sim 33 

Não Informado 1 

Total 100 

 

Não contribuir para a Previdência Social, cujo benefício será recolhido 

apenas após a aposentadoria, corresponde, muitas vezes, às estratégias e 

projetos feitos pelos refugiados: como muitos não esperam permanecer muito 

tempo no Brasil, e aguardam o término da situação de violência e conflito em seu 

país para poder retornar, ou mesmo planejam deslocar-se e reassentar-se em 

outro país, passa a não ser viável contribuir para algo que não vão poder 

recolher.  

Em atividades de pesquisa realizada com imigrantes e refugiados, temos 

acompanhado a formulação de uma importante demanda: de integração das 

contribuições de tempo de trabalho entre os países de origem, destino e trânsito, 

de modo a poder recolher independe de onde o refugiado esteja quando de sua 

aposentadoria. 

 

3.6 Modo de obtenção de trabalho 

Dentre aqueles que declararam estar trabalhando durante a realização da 

pesquisa, a maior parte deles (65%) disse ter conseguido o trabalho de outra 

forma, não algum amigo de seu país (17%), alguma organização (8%), um 

familiar (5%) ou algum amigo refugiado ou solicitante de refúgio (4%).  

 

TABELA 16 – REFUGIADOS SEGUNDO MODO DE OBTENÇÃO DO 

TRABALHO. 

Como conseguiu seu trabalho 
São 

Paulo 

Pela Internet 0 
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Amigo Compatriota 17 

Por um amigo refugiado e/ou solicitante 4 

Por um Familiar 5 

Por uma Organização 8 

Outra forma 65 

Total 100 

 

 

Esta outra forma é, em sua maioria, sozinho (sem a ajuda dos sujeitos ou 

organização listados), em verbalizações que envolveram “distribuindo 

currículos”, “saindo procurando as ofertas na rua”, “conheceu um brasileiro e ele 

ofereceu trabalho”, “juntou dinheiro para abrir negócio com vendas no mercado 

livre também no setor de informática” ou mesmo através de um “amigo 

brasileiro”. 

 

3.7 Uso das Habilidades Profissionais na Ocupação Atual 

Um dado importante a respeito da inserção laboral de refugiados que, 

como vimos, possuem relevantes qualificações profissionais e poderiam, 

portanto, contribuir com sua mão de obra para o desenvolvimento econômico e 

social no estado de São Paulo, é se estas habilidades profissionais estão sendo 

utilizadas em sua ocupação atual. A maior parte dos refugiados entrevistados, 

76% deles, declarou não utilizar sua profissão na ocupação atual, ao passo que 

21% declarou utilizar, e 3% não informaram.  

 

TABELA 17 – REFUGIADOS SEGUNDO USO DE HABILIDADES 

PROFISSIONAIS NA OCUPAÇÃO ATUAL. 

Utiliza sua Profissão na Ocupação 
Atual 

São Paulo 

Não  76 

Sim 21 

Não Informado 3 

Total 100 

 

A não utilização frequentemente está associada a uma sub alocação 

profissional da pessoa em situação de refúgio: enfermeiros, engenheiros, 

professores, jornalistas, advogados e outros profissionais liberais em serviços 

que, se não exatamente precários, estão bastante aquém de suas qualificações.  
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Essa sub alocação revela a estrutural discriminação a estrangeiros em 

nosso país, manifestada em uma mais visível “dificuldade” em se reconhecer sua 

formação trajetória técnico-profissional e assegurar-lhe sua continuidade e 

mesmo aprofundamento, potencializando com isso suas capacidades. Isso 

indica a necessidade de se planejar políticas públicas que sejam capazes de 

permitir a utilização destas capacidades profissionais, aproveitando-as, para 

além de iniciativas isoladas que inclusive criam ou reforçam estereótipos de 

alocação profissional que, por mais que ofereçam uma alternativa de curto prazo 

à pessoa em situação de refúgio, segue sendo insuficiente para a inserção 

profissional à altura das capacidades e potencialidades trazidas pelos 

refugiados.  

 

 

3.8 Curso de Capacitação. 

Dos refugiados entrevistados, a maior parte deles (66%) declarou ter feito 

algum curso de capacitação no Brasil, ao passo que 34% disseram nunca ter 

feito curso de capacitação. 

 

TABELA 18 – REFUGIADOS SEGUNDO CURSO DE CAPACITAÇÃO. 

Curso de capacitação São Paulo 

Sim 34% 

Não 66% 

Daqueles que fizeram curso de capacitação, destaca-se de gastronomia, 

elétrica residencial e predial, informática, costura e massoterapia, envolvendo 

instituições como Cáritas, Adus, Sesc, Senai e Instituto Gênesis. 

 

3.9 Fatores que Dificultam a Obtenção de um Emprego no Brasil 

Aos refugiados que participaram da pesquisa, foi perguntado quais são os 

fatores que dificultam a obtenção de um emprego no Brasil. Essa questão foi 

conduzida de forma bastante aberta, de modo a motivar os refugiados 

entrevistados a falarem para além de suas próprias experiências pessoais, tendo 

em vista que vivem em redes e comunidades. Convém, ainda, destacar que essa 

variável admitia múltiplas respostas.  
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Conforme se pode visualizar na Tabela 19, o idioma constituiu dificuldade 

para 31% dos entrevistados, ao passo que o fato de ser estrangeiro significou 

empecilho para 18% deles. A falta de recursos financeiros, neste caso, a 

impossibilidade de se pagar pelo deslocamento na procura por trabalho, foi 

declarada por 17% dos refugiados. Apenas 4% deles declararam possuir 

deficiências em sua formação profissional que lhes dificultava a obtenção de 

emprego.  

TABELA 19 – REFUGIADOS SEGUNDO FATORES QUE DIFICULTAM A 

OBTENÇÃO DE UM EMPREGO NO BRASIL. 

Fatores Resposta São Paulo 

Idioma 
Não 69 

Sim 31 

Fato de ser Estrangeiro 
Não 82 

Sim 18 

Falta de Recursos Financeiros 
Não 83 

Sim 17 

Deficiência na Formação 
Não 96 

Sim 4 

Situação do Mercado 
Não 58 

Sim 42 

Falta de Documentos 
Não 88 

Sim 12 

Preconceito 
Não 94 

Sim 6 

Outro 
Não 66 

Sim 34 

Total 100 

 

Quanto à ausência de documentos, é importante compreender que a 

busca por emprego frequentemente é feita quando a pessoa ainda se encontrava 

na condição de solicitante de refúgio, momento em que possuía apenas o 

protocolo de solicitação de refúgio, documento ainda muito pouco reconhecido 

por autoridades brasileiras e pelos brasileiros em geral. Neste momento, não 

possuíam ainda, portanto, o Registro Nacional de Estrangeiro, RNE. A 

dificuldade quanto à falta de documentos foi respondida por 12% dos 

entrevistados, o preconceito por 6%, e 34% declararam “outra” dificuldade.  

O principal fator foi, precisamente, a situação do mercado de trabalho, o 

que reforça as considerações feitas quando da análise da condição de ocupação 

das pessoas em situação de refúgio entrevistas. A crise por que passa o país e 
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seus impactos no mercado de trabalho brasileiro foi a principal dificuldade para 

42% dos entrevistados.  

Nessas respostas, foram frequentes referências à momentos anteriores, 

que não foram exatamente vivenciados pelos refugiados entrevistados, mas que 

atuaram decisivamente na articulação das redes que promoveram seu 

deslocamento e na inserção do Brasil em sua trajetória. Também é nesse 

momento em que a frustração com pretensões econômicas e profissionais fica 

mais evidente, geralmente associada a algum plano de deslocamento para outra 

região do país ou mesmo para outro país.  

A categoria “outro” engloba aqueles que não enfrentaram dificuldade em 

obtenção do emprego e também aqueles que estavam empregados no momento 

da realização da pesquisa. 

 

4 MORADIA E GASTOS DOMÉSTICOS 

 

4.1 Condição da Residência atual 

As condições domiciliares e habitacionais são, também, importantes para 

avaliar as condições de vida da população refugiada no estado de São Paulo. A 

maior parte (77%) dos refugiados entrevistados declarou morar em residências 

alugadas, ao passo em que 20% não informaram e 2% declarou que reside em 

moradias próprias. 

TABELA 20 – REFUGIADOS SEGUNDO CONDIÇÃO DA RESIDÊNCIA 

ATUAL. 

Condição da 
Residência  

São 
Paulo 

Alugada 77 

Cedida 0 

Própria 2 

Não Informado 20 

Outra 1 

Total 100 

 

 

No que se refere ao município de São Paulo, os locais de residência dos 

refugiados presentes na amostra apontam sobretudo para a Região Central e 
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em dois eixos sentido Região Sul e Região Leste da cidade, conforme se pode 

visualizar no Mapa 1. 

Quanto à Guarulhos, os refugiados entrevistados residem principalmente 

no bairro Macedo e arredores. 

 

MAPA 1 – REFUGIADOS SEGUNDO LOCAIS DE RESIDÊNCIA NA CIDADE 

DE SÃO PAULO.  

 

 

A visível maior concentração dos refugiados na Região Central da cidade 

de São Paulo refere-se a um conjunto de transformações urbanas e espaciais 

que têm retido no centro população vulnerável e levado ao adensamento 

habitacional e ao encortiçamento dos espaços de moradia.  

É importante considerar que o centro é, também, um espaço valorizado e 

inclusive está sob disputa, através de um processo de expansão imobiliária que 

têm resultado em gentrificação do espaço urbano central. É, também, no centro 

em que se concentram os órgãos e associações de acolhimento e 

acompanhamento de imigrantes e refugiados na cidade de São Paulo. Morar no 

centro é estar mais próximo dos espaços que auxiliam na documentação, no 

atendimento à saúde, no encaminhamento de buscas por trabalho, no 
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atendimento de demandas de validação de diplomas, na qualificação profissional 

e, também, dos espaços religiosos.  

Especialmente em relação àqueles fluxos que são mais dependentes 

destes espaços, nota-se historicamente a fixação da residência deles no entorno 

aos espaços, na Região Central. Tal é o caso, por exemplo, dos haitianos, 

guineanos e senegaleses, residentes em grande medida na Baixada do Glicério 

e no Brás. Com uma maior estabilidade e mesmo com a demanda por habitações 

maiores em caso de crescimento da família, passa a ocorrer a periferização dos 

locais de residência, especialmente na Região Leste, ao longo da extensão das 

avenidas Rangel Pestana e Celso Garcia, e na Região Sul da cidade de São 

Paulo.  

 

 

4.2 Tempo de Deslocamento da Casa ao Trabalho. 

A concentração na região central da cidade de São Paulo condiciona o 

tempo de deslocamento da casa até o local de trabalho. Como se pode visualizar 

na Tabela 21, a maior parte dos refugiados entrevistados, 68%, declarou que o 

deslocamento não passa de uma hora de duração; 20% dos refugiados declarou 

demorar de 1 a 2 horas de sua casa até o local de trabalho e 2% disseram 

demorar mais de 2 horas; 10% não souberam informar quanto tempo demoram. 

 

TABELA 21 – REFUGIADOS SEGUNDO TEMPO DE DESLOCAMENTO DA 

CASA AO TRABALHO. 

Tempo de deslocamento da casa ao 
trabalho São Paulo 

Até 1 hora 68 

De 1 a 2 horas 20 

Mais de 2 horas 2 

Não informado 10 

 

Esta variável relaciona-se de forma direta com o descanso, o direito à 

cidade e o acesso aos serviços públicos que se concentram no centro da cidade 

de São Paulo pelas pessoas em situação de refúgio. A política municipal da 

capital paulista de acolhimento dos solicitantes refugiados venezuelanos em 

CTAs (Centros Temporários de Acolhimento) em regiões distantes do centro 
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(onde estão os espaços de documentação, de trabalho e de acesso à saúde e 

educação), como nos bairros de São Mateus (Zona Leste) e Butantã (Zona 

Oeste), tende a dificultar a mobilidade destes solicitantes na cidade e segrega-

los em regiões com menor oferta de trabalho. A pesquisa junto a refugiados 

reconhecidos destacou a importância da dimensão espacial para as políticas 

públicas à população em situação de refúgio na cidade de São Paulo. 

 

4.3 Serviços públicos no local da Moradia e bens pessoais de consumo 

A definição da Região Central da cidade de São Paulo como espaço 

privilegiado e por isso mesmo em disputa dentro do tecido urbano da capital 

paulista se expressa quando observamos a grande cobertura na região de 

serviços públicos.  
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TABELA 22 – REFUGIADOS SEGUNDO SERVIÇOS PÚBLICOS E BENS DE 

CONSUMO EM SEU LOCAL DE RESIDÊNCIA. 

A Residência Possui Resposta 
São 

Paulo 

Telefone Fixo 
Não 86 

Sim 14 

Automóvel 
Não 92 

Sim 8 

luz elétrica 
Não 1 

Sim 99 

Rede de abastecimento de água 
Não 0 

Sim 100 

Rede de abastecimento de 
esgoto 

Não 1 

Sim 99 

Coleta de lixo 
Não 0 

Sim 100 

Pavimentação na Rua 
Não 2 

Sim 98 

Iluminação Pública 
Não 2 

Sim 98 

Serviço de Transporte Público 
Não 2 

Sim 98 

Total 100 

 

Essa cobertura é utilizada pelos refugiados entrevistados: a imensa 

maioria deles usufrui dos serviços públicos de energia elétrica (99%), 

abastecimento de água (100%), abastecimento de rede de esgoto (99%), coleta 

de lixo (100%), pavimentação na rua (98%), iluminação pública (98%) e 

transporte público (98%). Quanto a bens de consumo privado, os índices são 

muito inferiores: apenas 14% dos entrevistados possuem telefone fixo na 

residência e somente 8% possuem automóvel particular.  

Morar em região que conta com serviço de transporte público é essencial 

para que os refugiados acessem os espaços de acolhida e acompanhamento 

presentes na cidade. Ao longo da pesquisa, presenciamos o deslocamento de 

um serviço de acolhida (casa de passagem) e de acompanhamento (elaboração 

de currículos, encaminhamento a entrevistas de emprego e doação de roupas e 

itens de higiene pessoal) da região central (Bela Vista) para o imediato início da 

Região Leste da cidade (Mooca).  
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A menor disponibilidade deste serviço na nova região fez diminuir a 

demanda por ele: a casa que antes acolhia até 100 pessoas, estava atendendo 

pouco mais de 50. Ao contrário do que se possa propagar por aqueles que 

definem a divisão e repasse dos recursos públicos para a assistência social, a 

demanda pelo serviço não diminuiu porque houve melhoria nas condições de 

vida dos refugiados, mas apenas porque deslocar-se até o serviço passou a ser 

custoso demais.  

 

4.4 Renda Domiciliar mensal 

No que se refere à renda domiciliar mensal dos refugiados entrevistados 

na pesquisa no estado de São Paulo, percebe-se predominância do grupo de 

rendimento de R$1.000,00 a R$3.000,00 mensais (46%), seguido daqueles de 

rendimento inferior a R$1.000,00 (22%); 16% dos refugiados declararam que as 

rendas dos membros que compõem o domicílio se situa entre R$3.000,00 e 

R$5.000,00 mensais, e 2%, entre R$5.000,00 e R$10.000,00. Houve casos em 

que nenhum membro do domicílio está trabalhando, o que constitui um domicílio 

sem renda. Esses casos estão presentes na primeira faixa de rendimento. 

 

TABELA 23 – REFUGIADOS SEGUNDO RENDA DOMICILIAR MENSAL. 

Renda Domiciliar 
Mensal 

São 
Paulo 

Menos de 1.000 BRL 22 

Entre 1000 e 3000 BRL 46 

Entre 3000 e 5000 BRL 16 
Entre 5000 e 10.000 
BRL 2 

10.000,00 ou Mais 0 

Não Informado 14 

Total 100 

 

 

Esses domicílios são formados por um número de pessoas muito 

distintos, de modo que o indicador mais adequado seria o de renda domiciliar 

per capita. Uma aproximação a este indicador nos é dada no item seguinte, sobre 

o número de pessoas sustentadas pela renda familiar. 
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4.5 Número de Pessoas Sustentadas pela Renda Familiar. 

A maior parte dos refugiados entrevistados declarou que a renda familiar 

sustenta entre 1 e 3 pessoas (59%); 31% declararam que a renda sustenta entre 

4 e 6 pessoas, 6% que ela sustenta entre 7 e 9 pessoas e 2% que ela não 

sustenta nenhuma pessoa (sem renda). Apenas 1% declarou que ela sustenta 

10 pessoas ou mais. Essas informações podem ser melhor visualizadas na 

Tabela 24. 

 

TABELA 24 – REFUGIADOS SEGUNDO NÚMERO DE PESSOAS 

SUSTENTADAS PELA RENDA FAMILIAR. 

Número de 
Pessoas 

São Paulo 

Nenhuma 2 

Entre 1 e 3 59 

Entre 4 e 6 31 

Entre 7 e 9 6 

10 ou mais 1 

Total 100 

 

Há diversos perfis familiares dentre os refugiados entrevistados. De um 

modo geral, dentre os sírios, predomina famílias extensas, de casais com 3 ou 

mesmo mais filhos. Em muitas das entrevistas pudemos aplicar os questionários 

com cada membro do casal e perceber entre eles as especificidades existentes.  

O instrumento jurídico da reunião familiar tem sido mais comum entre 

esses refugiados, embora outros, como o de congoleses, estejam tentando, 

alguns, já há dois ou mais anos. Isso faz com que em muitas famílias haja a 

presença de sogros e sogras, avôs e avós. Isso não exclui, logicamente, o perfil 

de sírios solteiros, mais jovens, que demonstram inclusive uma posição diferente 

em relação à rede na cidade e um maior desejo de manter relações de 

sociabilidade com pessoas de fora da comunidade.  

Dentre os congoleses, predomina casais jovens com um ou nenhum filho 

e solteiros. Nos mutirões de aplicação de questionários, percebemos que esses 

congoleses solteiros em sua grande maioria se conhecem, o que denota uma 

rede estabelecida e atuante. Essa rede tem na Caritas o seu ponto de origem e 

principal espaço de encontro para atendimento a demandas e qualificação 

profissional. Todavia, a apenas 5 minutos a pé dali, uma associação dos 
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africanos das mais diversas nacionalidades, a África do Coração, é, hoje, o 

principal ponto de encontro das atividades culturais, sociais e esportivas (como 

a Copa dos Refugiados, por exemplo). Voltaremos à análise das distintas 

relações e espaços de sociabilidade mais à diante, mas por ora convém destacar 

que os padrões familiares são distintos e estão diretamente associados ao tempo 

de residência e à forma de deslocamento ao Brasil, se individual ou familiar. 

 

4.6 Suficiência da Renda. 

Quando questionados se consideram a renda suficiente para prover o 

domicílio, a maior parte dos refugiados, 76%, declarou que não, a renda que o 

domicílio aufere não cobre os gastos do mesmo. Outros 23% declararam que é 

suficiente para cobrir, e apenas 1% não soube informar se sim ou não. 

 

TABELA 25 – REFUGIADOS SEGUNDO SUFICIÊNCIA DA RENDA PARA 

COBRIR OS GASTOS DO DOMICÍLIO. 

A renda é suficiente São Paulo 

Sim 23 

Não 76 

Não informado 1 

 

A resposta a este pergunta geralmente foi seguida de expressões como 

“assim como a maior parte dos domicílios brasileiros”. A sensação de 

insuficiência da renda não está necessariamente associada à crise econômica, 

mas sim a uma certa carestia estrutural dos domicílios brasileiros. Todavia, 

muitos refugiados destacaram que essa é uma situação provisória em suas vidas 

e também que, em seu país, a situação está seguramente pior. 

 

 

 

 

5 VÍNCULOS COM PAÍS DE ORIGEM E RISCOS FINANCEIROS 
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5.1 Serviços financeiros utilizados 

Os vínculos com o país de origem e os familiares e amigos que lá 

permaneceram tem nas remessas o seu principal elemento. O envio das 

remessas de forma segura passa em grande medida pela bancarização do 

refugiado. Na Tabela 26, podemos observar que, dos refugiados entrevistados, 

81% deles declararam possuir conta em banco, o que é importante não apenas 

para o envio das remessas mas também para o próprio trabalho formal; 27% 

deles declararam possuir acesso a crédito bancário, do qual se destaca o próprio 

cartão de crédito de sua conta bancária.  

O microcrédito é praticamente inexistente: apenas 1% dos entrevistados 

declarou ter acesso a essa forma de financiamento bancário. E 5% declararam 

ter acesso a alguma forma de seguro; 19% dos entrevistados não possui acesso 

a nenhum dos serviços financeiros listados.  

 

TABELA 26 – REFUGIADOS SEGUNDO SERVIÇOS FINANCEIROS 

UTILIZADOS. 

Serviços Financeiros Resposta 
São 
Paulo 

Conta Bancária 
Não 19 

Sim 81 

Crédito 
Não 73 

Sim 27 

Microcrédito 
Não 99 

Sim 1 

Seguro 
Não 95 

Sim 5 

Nenhum dos Serviços 
Listados 

Não 81 

Sim 19 

Total 100 

 

 

5.2 Envia ou recebe ajuda financeira 

Quanto às remessas, percebemos um percentual de envio ou de 

recebimento de 57% do total dos refugiados entrevistados, conforme se pode 

observar na Tabela 27.  
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TABELA 27 – REFUGIADOS SEGUNDO ENVIO E RECEBIMENTO DE AJUDA 

FINANCEIRA (REMESSAS). 

Resposta São Paulo  

Não  41 

Sim 57 

Não Informado 2 

Total 100 

 

 

Inquirimos apenas este grupo dos refugiados que envia ou recebe 

remessas, perguntando que modalidade eles desempenham. A maior parte 

destes refugiados, 63% deles, declarou que apenas envia remessas, 30% 

declarou que apenas recebe remessas e 7% respondeu que tanto envia como 

recebe remessas, dependendo do momento econômico em que ele e seus 

familiares no país de origem se encontram. Esses dados podem ser visualizados 

na Tabela 28 abaixo. 

 

TABELA 28 – REFUGIADOS SEGUNDO ENVIO, RECEBIMENTO OU ENVIO 

E RECEBIMENTO DE REMESSAS. 

Modalidade São Paulo 

Apenas recebe 30 

Apenas envia 63 

Recebe e envia 7 

 

 

6 ASSOCIATIVISMO E USO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

6.1 Utilização de Serviços Públicos  

Outro importante objetivo da pesquisa foi identificar o acesso dos 

refugiados aos serviços públicos de saúde, educação, serviço social e 

previdência social. Interessou aqui compreender a permeabilidade dos serviços 

públicos municipais, estaduais e federais, em que pese a crescente 

acessibilidade aos serviços oferecidos pela sociedade civil e sua rede de 

assistência a imigrantes e refugiados.  
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A saúde é o principal serviço público acessado: 94% dos entrevistados 

declararam ter acesso aos serviços de atendimento à saúde, especialmente 

posto de saúde do bairro e farmácias populares. Alguns refugiados entrevistados 

declararam, inclusive, que já trouxeram familiares, especialmente pais, para se 

tratarem no Brasil. Chamou a atenção um refugiado sírio que comentou que seus 

pais ficaram aproximadamente um mês tratando de sua saúde em São Paulo, 

fazendo exames e consultas médicas, e depois retornaram à Síria. Outros tantos, 

quanto questionados, mostraram o cartão do SUS, reforçando a importância 

deste sistema para a saúde da população refugiada em São Paulo.  

Quanto à educação, 40% dos refugiados entrevistados declararam ter 

acesso a esse serviço; 20% ao serviço social e apenas 8% à previdência social. 

Um percentual de 6% dos entrevistados declarou ter acesso a outros serviços 

públicos, como restaurante popular da prefeitura. Nenhum refugiado declarou ter 

tido acesso a algum programa de habitação. 

 

 

TABELA 29 – REFUGIADOS SEGUNDO UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS. 

Serviços Resposta 
São 
Paulo 

Saúde 
Não 6 

Sim 94 

Educação 
Não 60 

Sim 40 

Serviço Social 
Não 80 

Sim 20 

Previdência 
Social 

Não 92 

Sim 8 

Outro 
Não 94 

Sim 6 

Total 100 

 
 

6.2 Programa de Assistência Social 

Os programas de assistência social (como o Programa Bolsa Família, o 

Programa Minha Casa Minha Vida, o Benefício de Prestação Continuada e 

outros) são acessados por 22% dos refugiados entrevistados pela pesquisa no 

estado de São Paulo. 
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TABELA 30 – REFUGIADOS SEGUNDO BENEFICIAMENTO POR ALGUM 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

Programa de Assistência 
Social  São Paulo 

Não  78 

Sim 22 

Não Informado 1 

Total 100 

 

 

Não obstante esse reduzido acesso, muitos refugiados procuram órgãos 

e instituições da sociedade civil para receber doações de roupas e alimentos. 

Isso sugere que segue faltando acesso também à informação: a maior parte dos 

refugiados declarou não saber ter direito de integração ao CadÚnico da 

Prefeitura para acessar os serviços públicos municipais. O acesso à informação 

é, também, importante, especialmente porque a partir dele os refugiados podem 

buscar, de forma mais autônoma, os serviços a que têm direito.  

7 INTEGRAÇÃO SOCIOCULTURAL E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

7.1 Amigos brasileiros 

As relações de sociabilidade dos refugiados envolvem, em grande 

medida, amizade com brasileiros. A maior parte dos entrevistados (87%) 

declarou ter amigos brasileiros, e 13%, que não os têm. É interessante observar 

que essa questão é mediada pelo tempo de residência na cidade mas também 

pela sociabilidade fora do contexto das redes e da comunidade formada pelos 

compatriotas.  

Houve quem respondesse que não tem amigos brasileiros pois suas 

relações sociais, econômicas e afetivas são todas realizadas dentro da rede de 

refugiados de seu país em São Paulo. Todavia, houve também quem, por 

conflitos geracionais ou por buscar outro tipo que sociabilidade não restringida 

por crenças religiosas, respondesse que preferiria ter apenas amigos brasileiros.  

 

TABELA 31 – REFUGIADOS SEGUNDO RELAÇÃO COM AMIGOS 

BRASILEIROS.  
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Amigos Brasileiros São Paulo 

Não  13 

Sim 87 

Total 100 

 

 

Os que têm amigos brasileiros o afirmam com orgulho, ressaltando os 

momentos desta amizade: passeios, visitas, almoços juntos. Alguns 

consideraram a própria interlocução mantida para a realização da entrevista uma 

amizade, no que afirmaram como amigos os pesquisadores da equipe de campo.  

Claramente, a sociabilidade com brasileiros é maior entre os homens 

refugiados que entre as mulheres refugiadas, e as sociabilidades dos árabes, 

tanto homens como mulheres, com brasileiros são mais restritas. De fato, as 

mulheres seguem permanecendo muito circunscritas às suas redes e suas 

famílias, por relações de gênero trazidas por seu país que tampouco as vigentes 

no Brasil têm sido capazes de contrapor, pelo contrário, apenas a aprofundaram: 

o medo da violência contra a mulher e da discriminação pelo uso do véu nas ruas 

aprofundam a reclusão nas redes e na família de muitas mulheres refugiadas de 

origem árabe.  

 

7.2 Desejo de Votar ou ser votado nos diversos pleitos políticos brasileiros 

As relações de sociabilidade e de cidadania têm na participação política 

uma importante e decisiva dimensão. Os migrantes e refugiados que aqui vivem, 

aqui trabalham e (re)constroem suas vidas e famílias, que aqui pagam impostos 

e contribuem ao desenvolvimento econômico e social, além da riqueza cultural, 

de nosso país, ainda aqui não votam.  

Até muito recentemente (início de 2018, com as primeiras disposições e 

atos da Nova Lei de Migrações, a Lei Nº 13.445/2017, que substituíram o antigo, 

obsoleto e anacrônico Estatuto do Estrangeiro, a Lei Nº 8.615/1980), era proibido 

o exercício de organização e participação política de estrangeiros no Brasil. Com 

a Nova Lei de Migrações, têm-se aberto um novo campo político aos imigrantes 

e refugiados, em uma conjuntura beneficiada certamente pela criação dos 

Conselhos Municipais de Migrantes e pela ampliação e diversificação das 

associações de imigrantes e refugiados.  
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Neste sentido, perguntamos aos refugiados participantes se eles têm o 

desejo de votar e de ser votado nas eleições brasileiras. A pergunta muitas vezes 

não foi diretamente compreendida, sendo contraposta pelos refugiados por um 

“mas os refugiados não podem votar no Brasil”. Explicada a natureza hipotética 

da pergunta, os refugiados afirmavam seu desejo de votar (67%), ainda que com 

ressalvas de que o Brasil teria seus próprios problemas e que caberia aos 

brasileiros resolvê-los. O desejo de ser votado é menos frequente, e foi afirmado 

por apenas 30% dos refugiados entrevistados.  

 

TABELA 32 – REFUGIADOS SEGUNDO DESEJO DE VOTAR OU DE SER 

VOTADO NAS ELEIÇÕES BRASILEIRAS. 

Resposta 
São 

Paulo 

Ser Votado 30 

Votar 67 
Não 
Informado 3 

Total 100 

 

7.3 Tipos de Discriminação Sofrida 

Ao longo da pesquisa, observamos que a discriminação atinge aos 

refugiados de distintas formas segundo seu sexo, cor, nacionalidade, religião e 

orientação sexual e identidade de gênero. 

Questionados sobre sofreram discriminação por ser estrangeiro, isto é, se 

foram vítimas de xenofobia, 31% dos refugiados entrevistados responderam sim. 

Essa resposta foi predominante entre os refugiados de países africanos e 

também foi confirmada por mulheres árabes, em que a discriminação deu-se por 

conta do uso do hijab. 

Quanto ao racismo, ele foi confirmado como o tipo de discriminação 

sofrida por 20% dos entrevistados. Um grupo de 65% dos entrevistados 

respondeu que foi outra a razão, e nisso verbalizaram sobretudo a religião, 

dimensão em que novamente aparece o hijab.  

 

TABELA 33 – REFUGIADOS SEGUNDO TIPO DE DISCRIMINAÇÃO 

SOFRIDA. 
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Tipos  Resposta 
São 
Paulo 

Por Ser 
Estrangeiros/Xenofobia 

Não 69 

Sim 31 

Racismo 
Não 80 

Sim 20 

Orientação Sexual 
Não 100 

Sim 0 

Outra 
Não 35 

Sim 65 

Total 100 

 

 

7.4 Agente do ato de discriminação 

Um contingente grande de refugiados que declarou ter sofrido 

discriminação optou por não apontar o agente que lhe praticou o ato (60%); 35% 

responderam que foi um cidadão brasileiro, 2% que foi autoridade policial, 5% 

que foi um servidor público, geralmente um agente de saúde ou de educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 34 – REFUGIADOS SEGUNDO O AGENTE QUE LHE PRATICOU A 

DISCRIMINAÇÃO. 

Quem Praticou Resposta São Paulo 

Cidadão Brasileiro 

Não 4 

Sim 35 

Não Informado 60 

Autoridade Policial Não 37 
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Sim 2 

Não Informado 60 

Servidor Público 

Não 35 

Sim 5 

Não Informado 60 

Estrangeiro 

Não 38 

Sim 1 

Não Informado 60 

Outro 

Não 36 

Sim 4 

Não Informado 60 

Total 100 

 

 

7.5 Solicitou ou Pretende Solicitar Reunião Familiar  

A maior parte dos refugiados entrevistados pela pesquisa no estado de 

São Paulo, 61%, declarou ter solicitado ou pretender solicitar reunião familiar, de 

modo a trazer seus familiares mais próximos para viverem no Brasil. 

Outro grupo, formado por 36%, declararam não ter feito e nem pretender 

fazer a solicitação. Esta busca pela reunião é uma característica importante da 

presença refugiada em São Paulo. Ela faz parte de um sempre presente balanço 

entre permanecer e trazer os familiares, de modo a reconstruir integralmente a 

vida e a família no Brasil, a saudade constante da família, dos amigos, dos 

lugares que faziam parte do cotidiano destas pessoas antes do refúgio, e o 

desejo, característico da condição do migrante e também da condição do 

refugiado, de retornar a seu país, o que no caso do refugiado pressupõe o fim 

da situação que lhe impôs perseguição e risco à vida. 

Esse balanço não produz uma só resposta, ele produz múltiplas 

respostas, que dependem ainda da manutenção dos vínculos afetivos e 

econômicos com os familiares, da situação econômica e política no Brasil, da 

possibilidade de deslocamento e reassentamento em outros países e das 

expectativas que se podem ter em relação ao país de origem. Este balanço 

condiciona também, portanto, o desejo de permanecer ou não no Brasil. 

 

TABELA 35 – REFUGIADOS SEGUNDO SOLICITAÇÃO OU PRETENSÃO DE 

REUNIÃO FAMILIAR. 

Resposta São Paulo 
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Não  36 

Sim 61 

Não Informado 3 

Total 100 

 

 

7.6 Desejo de Permanecer Definitivamente no Brasil 

Não obstante os problemas todos relatados até aqui e as imensas 

dificuldades econômicas, sociais e políticas dos refugiados no estado de São 

Paulo, permanecer definitivamente no Brasil é um desejo de 81% dos refugiados 

entrevistados. Outros 11% declararam que não, que pretendem retornar a seu 

país ou mesmo reassentar-se em outro país; e 8% declararam que não sabiam 

e não informaram.  

Este último caso frequentemente é seguido da expressão “só Deus sabe”, 

indicando que a pessoa em situação de refúgio não conseguiu ainda estabelecer 

planos de médio e longo prazo em razão das múltiplas e intensas instabilidades 

pelas quais passou e ainda passa.  

 

TABELA 36 - REFUGIADOS SEGUNDO DESEJO DE PERMANÊNCIA 

DEFINITIVA NO BRASIL. 

Resposta São Paulo 

Não  11 

Sim 81 

Não Informado 8 

Total 100 

 

 

 

8 ELEMENTOS FACILITADORES E OBSTÁCULOS NA VIDA DOS 

REFUGIADOS 

 

Para além de todas as dificuldades da pesquisa de campo, e como seria 

de se prever em relação a um estudo da magnitude que foi para o estado de São 

Paulo, com um volume tão grande de questionários aplicados, foram muitas as 

descobertas e inquietações reveladas pelo campo.  
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Muitas das descobertas começavam já mesmo quando dos telefonemas 

para a apresentação da pesquisa e o convite a participar dela. A generosidade 

em participar de um projeto anunciado por alguém que a grande maioria dos 

refugiados nunca viu foi um elemento motivador.  

Quando em grupo, nos mutirões, participar da pesquisa se revelava um 

exercício de grande importância: poder ser ouvido, compartilhar suas angústias 

e esperanças, confidenciar histórias que não cabem nos registros, fichas, folhas 

e documentos das instituições. Histórias como: 

.do libanês que já está como refugiado no terceiro país, que já foi muito 

rico e, por conta de alguns golpes, hoje vive de forma simples em Guarulhos;  

.do refugiado do Burundi que está em sua segunda universidade, fazendo 

hemodiálise três vezes por semana, e que conhece como poucos a estrutura do 

estado brasileiro e seus labirintos burocráticos e institucionais;  

.do ex-militar angolano, que veio fazer graduação em Antropologia no 

nordeste brasileiro, foi chamado de volta ao seu país e, tendo aprendido a se 

questionar, passou a ser perseguido pelas forças militares e fez-se refugiado no 

Brasil.  

Pessoas em situação de refúgio das mais distintas nacionalidades 

ensinaram à toda a equipe de pesquisa muito sobre a história de seu país, as 

conjunturas atuais, as dificuldades da condição de solicitante e de refugiado e a 

esperança em seguir em frente no Brasil.  

Foram visitadas Igrejas Católicas e Evangélicas, Mesquitas e Musalas. 

Nas apresentações da pesquisa - de modo a solicitar autorização para contatar 

refugiados frequentadores destes espaços - nos deparamos sempre com intensa 

tolerância e gentileza.  

Entre Julho e Dezembro, foram inúmeras as casas de refugiados 

visitadas, tanto em São Paulo como Guarulhos. Diversos bairros passaram a 

incorporar o espaço de estudo da equipe de pesquisadores, próximos e distintos 

do centro. No hiato dos padrões que se formavam e se repetiam, o específico 

também saltava aos olhos:  

.o sírio que tomava chimarrão todas as tardes; 

.outro sírio que tem uma banda de rock; 

.o angolano escritor; 

. a congolesa produtora cultural; 
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.o sírio ex-jogador de futebol e atualmente técnico; 

.o sírio estilista, que desenha e vende vestidos de casamento e roupas 

femininas.  

Inúmeras pessoas com tão preciosos talentos artísticos, culturais e 

gastronômicos, que tanto aportam à cultura e à economia de São Paulo, 

participaram da pesquisa. Muitas aplicações ocorreram inclusive em seus 

restaurantes, bares, food trucks, ateliês e lojas.  

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa nos permitiu, além de compreender um conjunto de 

especificidades no interior do grupo de pessoas em situação de refúgio, delimitar 

um perfil predominante. Foram entrevistados refugiados reconhecidos de 32 

nacionalidades: 

Afeganistão 

Angola 

Bangladesh 

Burundi 

Butão 

Camarões 

Colômbia 

Egito 

Filipinas 

Gana 

Guiné 

Guiné-Bissau 

Irã 

Iraque 

Kuwait 

Líbano 

Líbia 

Mali 

Marrocos 

Moçambique 

Nepal 
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Nigéria 

Palestina 

Paquistão 

Quênia 

República Democrática do Congo 

Serra Leoa 

Síria 

Sudão 

Tanzânia 

Togo  

Uganda 

 

De acordo com o plano amostral da pesquisa, a maior parte da aplicação 

de questionários foi feita com refugiados sírios (34%) e congoleses (28%). 

Enquanto os sírios chegaram, sobretudo de 2015 em diante, a chegada dos 

congoleses é mais uniforme, tendo seus principais períodos de chegada de 2005 

a 2010 e de 2010 a 2015. 

De todos os entrevistados, 71% é homem, 28% é mulher e 1% definiu-se 

como outro. A idade média dos entrevistados é de 32 anos. O principal grupo 

etário entre os homens é de 25 a 29 anos, e entre as mulheres de 35 a 39 anos. 

Logo, trata-se de um perfil etário em idade produtiva e reprodutiva, levemente 

mais envelhecido entre as mulheres que entre os homens.  

Refugiados pretos são a maior parte dos entrevistados (47%), seguidos 

de brancos (37%) e pardos (10%). Os brancos são em sua maior parte do grupo 

etário de 20 a 30 anos, ao passo que os pretos e pardos do grupo etário de 30 a 

40 anos. Quanto à escolaridade, destaca-se o ensino médio completo (67%) e 

superior completo (14%).  

Há uma variedade grande de idiomas falados: 91% falam português, 47% 

francês, 56% inglês, 9% espanhol e 47% árabe. Quase a metade, 49% dos 

refugiados, fala outros idiomas que não estes, com destaque para os 

congoleses, que falam idiomas como Lingala, Suaili, Kikongo, Kituba e Tshiluba.  

Quase a totalidade dos entrevistados possui religião (94%). Destes, a 

maior parte segue o islamismo (47%), seguido dos evangélicos (26%) e católicos 

(17%). Embora 94% tenham vindo ao Brasil de avião, 6% o fizeram de navio, no 
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que se destacam novamente os congoleses. Para a vinda ao Brasil, 33% 

contaram com a ajuda de parentes, ao passo que 20% com a ajuda de amigos, 

12% com a colaboração de ONGs e 1% através de coiotes e redes de tráfico; 

25% vieram sem qualquer ajuda. 

Quanto ao trabalho, 52% dos refugiados estão ocupados, 26% 

procurando emprego, 8% estão desocupados e 4% são estudantes. Destes que 

estão ocupados, 67% são empregados, 28% trabalham por conta própria e 3% 

são empregadores. As ocupações são sobretudo do setor de serviços (44%) e 

comércio (43%), seguidos da indústria (9%) e da construção civil (1%). As 

jornadas mais longas de trabalho são as predominantes: 77% dos ocupados 

trabalham mais de 40 horas semanais. Apenas 33% deles contribui para a 

Previdência Social. 

Não obstante suas capacidades técnicas e profissionais, 76% dos 

refugiados não utiliza sua profissão na ocupação atual, e 33% fizeram cursos de 

capacitação, com destaque para gastronomia, elétrica, informática, costura têxtil 

e massoterapia. A situação do mercado de trabalho é definida como principal 

barreira para uma obtenção de emprego. 

A maior parte dos entrevistados, 77%, mora em habitações alugadas; e 

68% levam até 1 hora de casa até o local de trabalho. Moram especialmente na 

região central e em dois eixos que partem do centro rumo à Zona Leste e à Zona 

Sul da cidade de São Paulo. Em Guarulhos, há predominância de residências no 

bairro do Macedo e em seu entorno. Quase a metade, 46% dos entrevistados, 

declarou que a renda domiciliar situa-se entre R$1.000,00 e R$3.000,00, o que 

motiva 76% dos refugiados entrevistados a declarar que a renda não é suficiente 

para cobrir os gastos do domicílio.  

Mais da metade dos entrevistados, 57%, declarou que envia ou recebe 

remessas para e de seus familiares no país de origem: 63% apenas envia 

remessas, 30% apenas recebe e 7% envia e recebe remessas.  

Quase a totalidade, 94%, declarou usar serviços públicos de saúde, e 40% 

de educação. A maioria dos refugiados, 78%, não acessa qualquer programa de 

assistência social, o que indica como as políticas públicas, municipais, estaduais 

e federais, ainda são muito refratárias ao acesso por parte de refugiados.  
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Um contingente grande de entrevistados, 87% do total, declarou possuir relações 

de amizade com brasileiros, e 67% disseram que gostariam de votar nas eleições 

brasileiras.  

Quase um terço dos entrevistados, 31%, declarou já ter sofrido 

preconceito por ser estrangeiro, revelando a vigência e a amplitude de um 

discurso e uma prática xenofóbicas nas cidades de São Paulo e de Guarulhos. 

Este preconceito atinge homens e mulheres, mas com mais intensidade os 

refugiados vindos de países da África, por serem negros, e as mulheres 

muçulmanas, pelo uso do Hijab.  

Mesmo com todas as dificuldades no Brasil, 61% dos refugiados entrevistados 

já solicitou ou pretende solicitar união familiar e 81% querem permanecer 

definitivamente no Brasil.  

Muitos refugiados disseram conhecer outros refugiados de nossa 

listagem, levando-nos a conhecer outras casas, regiões da cidade e aspectos de 

sua cultura,. De modo que relações de confiança foram, também, estabelecidas 

com alguns participantes da pesquisa, de modo a ampliar as possibilidades de 

aplicação e de se chegar a outros refugiados. E permitiram perceber como as 

relações de sociabilidade são importantes para a redefinição das identidades de 

pessoas em situação de refúgio.  

Sendo a identidade constituída desde sua origem pela dimensão nacional, 

refugiar-se de um país ou mesmo tornar-se apátrida é romper com parte 

significativo que lhes constitui como sujeito para si e para o mundo. Reencontrar-

se com compatriotas, renegociar identidades possíveis e conviver com a dupla 

ausência (são presentes fraterna e econômica onde não estão fisicamente; são 

ausentes econômica e politicamente, onde estão presentes fisicamente, quase 

sempre reduzidos à força de trabalho). Como consequência, definem-se em 

grupos, coletivamente, sem deixar de afirmar-se sujeitos únicos. Para 

reconstruir-se, muitos, inclusive, estão dispostos a subverter as lógicas sociais 

de seu país de origem, e homens passam a cozinha para fora, pois como 

engenheiros são peça fora da engrenagem do novo lugar; mulheres assumem 

funções públicas e passam a coordenar associações e grupos culturais. 

Essas sociabilidades formam e são formadas pelas redes migratórias e 

de refúgio, que dão um sentido público a cada um deles e negocia, em escala 

ampliada, o que é ser sírio, congolês, guineano, angolano em São Paulo. Nisso, 
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percebem que, embora estando todos em situação de refúgio, aparecem de 

formas distintas aos olhos da sociedade receptora – e para alguns, a cegueira 

destes olhos faz com que esta sociedade não seja tão receptora assim.  

Assim, tratam de aproveitar ao máximo as oportunidades, que não são 

muitas e se apresentam mais como iniciativas esparsas, não muito articuladas e 

bastante reativas, que propriamente como políticas públicas. Desta forma, os 

refugiados entrevistados sabem muito bem aonde ir para acessar serviços, 

buscar trabalho e receber doações. Neste caminho, que envolve instituições 

públicas, privadas e da sociedade civil, percebem rapidamente a importância de 

se falar português, o que explica o elevado percentual de domínio do idioma. 

Assim, estão sempre cheias as aulas de português de órgãos como a Missão 

Paz, a Compassiva, o Instituto Gênesis, a Cáritas etc. Ao perceber que a 

cidadania passa pela compreensão e domínio do português, as pessoas em 

situação de refúgio melhoram consideravelmente sua condição de acesso a 

serviços e sua autonomia; o idioma lhes permite novas sociabilidades.  

Aqueles que conseguem obter um emprego, rapidamente percebem que 

as expectativas feitas não corresponderão à realidade, dado que o salário é 

pequeno e grande é a avaliação de que a renda não é suficiente. Essa frustração 

materializa-se em uma narrativa bastante comum dentre os refugiados 

entrevistados: no Brasil, é praticamente impossível melhorar de vida sendo 

funcionário, empregado. O caminho para isso passa por ser dono do próprio 

negócio. Assim, são inúmeros os casos de sírios que abrem estabelecimentos 

de comercialização de comidas árabes, como Sader, que tem um restaurante de 

comida síria no segundo andar de uma galeria na Rua Santa Ifigênia. Todos os 

dias o restaurante serve um prato principal diferente, sendo bastante 

frequentado por aqueles outros sírios que abrem lojas de compra, venda e reparo 

de equipamentos eletrônicos na mesma rua e arredores. 

 Camaroneses, por sua vez, abrem lan houses na região central da cidade 

de São Paulo, e estas rapidamente se convertem em locais de elaboração e 

impressão de currículos vitae e de foto-cópia de documentos.  

Guineanos montam grupos culturais e oferecem oficinas de dança, de 

música e de vestimenta típica de seu país, e com isso oferecem possibilidade 

financeiras a seus membros, além de manter ocupado o centro cultural, na 

Baixada do Glicério, bairro da Liberdade.  
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Muitas das aplicações de questionários se deram nestes espaços. De 

outro lado, nossa presença ali permitiu acessar outros aspectos importantes da 

vida e das sociabilidades destas pessoas em situação de refúgio, e 

compreendemos características importantes de sua presença que o 

questionário, talvez, não permitisse compreender. Aspectos de sua gastronomia, 

de seus trajes típicos, de suas relações de gênero e de sua religiosidade.  

Percebemos então, em campo, sociabilidades organizadas e complexas, 

que desestruturam a ideia de que as pessoas em situação de refúgio estejam 

perdidas, desamparadas e apenas vagam pelas ruas à procura de emprego. Há 

redes constituídas, algumas mais consolidadas que outras, mas todas erigidas 

a partir da compreensão de que coletivamente não apenas mantém mais firmes 

e vivos os traços definidores de sua identidade como também acessam de forma 

mais direta serviços e instituições. Assim, tivemos acesso a associações e 

espaços organizativos de angolanos, camaroneses, colombianos, guineanos, 

iraquianos, malineses, moçambicanos, palestinos, congoleses e sírios.  
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1. ANEXOS 

1.1 CONJUNTO DE QUESTÕES TABULADAS 

1.1.1 TABELAS 

 

QUADRO 1: UF de Aplicação da Entrevista 

Tabela 1. UF 

 Resposta Frequência 

AM 5 

DF 21 

MG 12 

PR 33 

RJ 87 

RS 36 

SC 12 

SP 281 

Total 487 

 
 

Tabela 2. Gênero 

 Resposta Frequência 

Homem Cisgênero 237 

Homem Transgênero 2 

Mulher Cisgênero 112 

Outro 2 

Não Informado 134 

Total 488 

 
 

Tabela 3. Idade 

 Resposta Frequência 

<20 10 

20|-29 151 

30|-39 177 

40|-49 91 

50|-59 36 

60|- 21 

Não Informado 1 

Total 487 
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Tabela 4. Cor ou raça 

Resposta Frequência 

Amarela 2 

Branca 186 

Indígena 3 

Parda 59 

Preta 213 

Não Informado 24 

Total 487 

  

Tabela 5. Estado conjugal 

 Resposta Frequência 

Casada(o)/união consensual 227 

Divorciada(o)/desquitada(o) 13 

Solteira(o) 239 

Viúva(o) 8 

Total 487 

 
 
 

Tabela 6. Pais de Nascimento 

 Resposta Frequência 

Síria 153 

República Democrática do Congo 116 

Angola 42 

Colômbia 36 

Guiné 15 

Líbano 12 

Mali 12 

Palestina 9 

Iraque 8 

Egito 7 

Paquistão 7 

Marrocos 6 

Cuba 5 

Sudão 5 

Outros 54 

Total 487 

Tabela 7. Frequenta escola no Brasil? 

 Resposta Frequência 

Não 399 

Sim 87 

Não informado 1 
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Total 487 

 
 
 

Tabela 8. Possui bolsa de estudo?  

 Resposta Frequência 

Não 57 

Sim 29 

Não Informado 401 

Total 487 

 
 

Tabela 9. Qual tipo de bolsa de estudos possui? 
APENAS OS QUE RESPONDERAM SIM ACIMA 

 Resposta Frequência 

Bolsa Escolar (Ensino Fundamental/Médio) 1 

Bolsa de ensino técnico 4 

Bolsa de Graduação 19 

Bolsa de Doutorado 2 

Não Informado 3 

Total 29 

 
 

Tabela 10. Gostaria de estudar no Brasil? 

 Resposta Frequência 

Não 81 

Sim, mas não encontrei um curso que goste 10 

Sim, mas não entendo português 28 

Sim, mas não pude revalidar meus estudos prévios 35 

Sim, mas não sei como me matricular em 
escolas/universidades 20 

Sim, mas não tenho recursos 81 

Sim, outro motivo 116 

Não Informado 116 

Total 487 
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Tabela 11. Escolaridade 

 Resposta Frequência 

Analfabeto 3 

Ensino fundamental incompleto 13 

Ensino fundamental completo 58 

Ensino médio completo 242 

Ensino superior completo 151 

Especialização completa 8 

Mestrado completo 6 

Doutorado completo 1 

Não informado 5 

Total 487 

 
 

Tabela 12. Conseguiu revalidar seu diploma no Brasil? 

 Resposta Frequência 

Não 133 

Sim 14 

Não informado 341 

Total 488 

 
 
Tabela 13. Por qual motivo não conseguiu revalidar seu diploma no Brasil? 
Apenas quem não conseguiu 

Resposta M1 M2 M3 M4 M5 M6 Outro 

Não 
      
105  

   
100  90 

      
112  

   
125  

     
109  

        
71  

Sim 
         
26  

      
31  

       
41  

        
19  

      
6  

       
22  

        
60  

Não informado 
         
2  

      
2  

       
2  

        
2  

      
2  

       
2  

           
2  

Total Geral 
      
133 

   
133 

    
133 

      
133 

   
133 

     
133 

        
133 
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Tabela 13. Por qual motivo não conseguiu revalidar seu diploma no Brasil? 
Geral incluindo não informados 

Resposta M1 M2 M3 M4 M5 M6 Outro 
Não 
Informado 

Não 
                         
335  

           
335  

           
316  

           
366  

           
385  

           
364  

           
157             287  

Sim 
                           
62  

              
62  

              
81  

              
31  

              
12  

              
33  

           
240                 -    

Não 
informado 

                           
90  

              
90  

              
90  

              
90  

              
90 

              
90  

              
90             200  

Total 
                         
487 

           
487  

           
487  

           
487  

           
487  

           
487  

           
487             487  

 
 

Motivos:  

M1 Falta de informação 

M2 Falta de recursos 

M3 Dificuldades com a apresentação de todos os documentos exigidos 

M4 Dificuldades com tradução dos documentos 

M5 Dificuldades com provas de conhecimento específico 

M6 Língua 
 
 
 
 
 

Tabela 14. Fala quais idiomas? 

 Resposta Português Francês Inglês Espanhol Árabe Outro 

Não 38 298 246 408 276 277 

Sim 449 189 241 79 211 210 

Total 487 487 487 487 487 487 

 
 

Tabela 15. Está fazendo ou fez algum curso para aprender o português? 

 Resposta Frequência 

Não 249 

Sim 235 

Não Informado 3 

Total 487 
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Tabela 17. Quantas meninas entre 0 e 5 anos na sua família? 

 Resposta Frequência 

Nenhuma 173 

1 58 

2 10 

Não Informado 246 

Total 487 

 
 

Tabela 18. Quantos meninos entre 0 e 5 anos na sua família? 

 Resposta Frequência 

Nenhum 167 

1 64 

2 11 

Não Informado 245 

Total 487 

 
 

Tabela 19. Crianças entre 0 e 5 anos têm acesso à educação infantil (creche e pré-
escola) 

 Resposta Frequência 

Não 29 

Sim 81 

Não Informado 377 

Total 487 

 
Tabela 20. Por quais motivos não têm acesso à educação infantil (creche e pré-escola)? 

APENAS PARA OS NÃO= 29 

 Resposta M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Outro 

Não 
                           
29  

              
26  

              
29  

              
27  

              
29  

              
29  

              
28  

                
5  

Sim 
                            
-    

                
3  

               
-    

                
2  

                
-  

               
-    

                
1  

              
24  

Total 
                         
29  

           
29 

           
29 

           
29 

           
29 

           
29 

           
29 

           
29 
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Tabela 20. Por quais motivos não têm acesso à educação infantil (creche e pré-escola)? 

 Resposta M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Outro 

Não 
                           
29  

              
26  

              
29  

              
27  

              
29  

              
29  

              
28  

                
5  

Sim 
                            
-    

                
3  

               
-    

                
2      -              

               
-    

                
1  

              
24  

Não 
Informado 

                         
458  

           
458  

           
458  

           
458  

           
458  

           
458  

           
458  

           
458  

Total 
                         
487 

           
487 

           
487  

           
487  

           
487  

           
487  

           
487  

           
487  

 

Motivos:  

M1 Falta de recursos 

M2 Distância 

M3 Falta de Informação 

M4 
Dificuldades para efetuar a 
matrícula 

M5 Falta de documentação 

M6 Língua 

M7 Bullying/Discriminação 
 
 
Tabela 21. Quantas meninas entre 6 e 17 anos 
na sua família? 

Quantidade Frequência 

Nenhuma 163 

1 52 

2 18 

3 ou mais 8 

Não Informado 246 

Total 487 

 
 
Tabela 22. Quantos meninos entre 6 e 17 anos 
na sua família? 

Quantidade Frequência 

Nenhum 148 

1 71 

2 19 

3 9 

Não Informado 240 

Total 487 

 
  



194 

 

 
Tabela 25. Quantas mulheres entre 18 e 29 
anos na sua família? 

Resposta Frequência 

Nenhuma 131 

1 88 

2 23 

3 ou mais 3 

Não Informado 242 

Total 487 

 
 
 
Tabela 26. Quantos homens entre 18 e 29 
anos na sua família? 

Resposta Frequência 

Nenhum 136 

1 70 

2 23 

3 13 

Não Informado 245 

Total 487 

 
 
Tabela 27. Quantas mulheres entre 30 e 59 
anos na sua família? 

Resposta Frequência 

Nenhuma 84 

1 144 

2 13 

3 2 

Não Informado 244 

Total 487 

 
 
 
Tabela 28. Quantos homens entre 30 e 59 
anos na sua família? 

Resposta Frequência 

Nenhum 99 

1 128 

2 16 

3 ou mais 4 

Não Informado 240 

Total 487 
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Tabela 29. Quantas mulheres com 60 anos ou 
mais na sua família? 

Resposta Frequência 

Nenhuma 205 

1 29 

2 1 

Não Informado 252 

Total 487 

 
 
Tabela 30. Quantos homens com 60 anos ou 
mais na sua família? 

Resposta Frequência 

Nenhum 209 

1 24 

2 2 

Não Informado 252 

Total 487 

 
 
Tabela 31. Alguém na sua família - que não 
você - frequenta universidade no Brasil? 

Resposta Frequência 

Não 241 

Sim 44 

Não Informado 202 

Total 487 

 
 

Tabela 32. Quando chegou ao Brasil? 

Resposta Frequência 

antes de 2000 30 

2000|--2005 16 

2005|--2010 36 

2010|--2015 232 

2015|-- 173 

Total 487 
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Tabela 33. Em qual ano foi reconhecido 
refugiado?  

Resposta Frequência 

antes de 2000 28 

2000|--2005 17 

2005|--2010 30 

2010|--2015 125 

2015|-- 264 

Não Informado 23 

Total 487 

 
 

Tabela 34. País de Residência Anterior 

Resposta Frequência 

República Democrática do Congo 102 

Síria 71 

Angola 56 

Líbano 49 

Jordânia 21 

Egito 19 

Equador 19 

Colômbia 16 

Turquia 12 

Guiné 11 

Mali 9 

Marrocos 7 

Paquistão 7 

Iraque 6 

Outros 82 

Total 487 
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Tabela 35. Solicitou visto para vir ao Brasil? 

Resposta Frequência 

Não 154 

Sim 330 

Não informado 3 

Total 487 

 
 
 
 
Tabela 36. Antes do Brasil solicitou refúgio a 
outros países? 

Resposta Frequência 

Não 423 

Sim 62 

Não informado 2 

Total 487 

 
 

Tabela 37. Tipo de deslocamento 

Resposta Frequência 

Familiar 192 

Grupo de conhecidos/amigos 18 

Individual 275 

Não informado 2 

Total 487 

 
 
Tabela 38. Antes de chegar ao Brasil passou 
por outros países? 

Resposta Frequência 

Não 303 

Sim 161 

Não Informado 23 

Total 487 

 
 

Tabela 39. Quais meios de transporte utilizou, desde a última residência, para chegar ao Brasil? 

Resposta Avião 
Navio/ou outra 
embarcação Ônibus Carro A pé Outro 

Não 
                              
30                  460  

                
473  

                  
474  

                
483  

                
486  

Sim 
                           
457                    27  

                  
14  

                    
13  

                    
4  

                   
-    

Total 
                           
487                  487  

                
487  

                  
487  

                
487  

                
487  
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Tabela 40. Quanto tempo gastou no deslocamento? 

Resposta Frequência 

Menos de 1 dia 247 

1 a 2 dias 175 

3 a 5 dias 23 

5 a 10 dias 4 

Mais de 10 dias 35 

Não informado 3 

Total 487 

 
 
Tabela 41. Qual foi o custo total do deslocamento até chegar ao 
Brasil? 

Resposta Frequência 

Menos de R$ 1.000,00 20 

R$1.000,00  a menos de R$3.000,00 76 

R$3.000,00  a menos de R$5.000,003 142 

R$5.000,00  a menos de R$10.000,00 71 

R$10.000,00 ou mais 61 

Não informado 117 

Total 487 

 
 

Tabela 42. Tinha conhecimento prévio sobre o Brasil 

Resposta Frequência 

Não 226 

Sim 261 

Total 487 

 
 

Tabela 43. Redes ou Instituições utilizadas para empreender o refúgio 

Resposta Frequência 

Amigos 103 

Facilitadores 6 

Instituição religiosa 31 

Organizações não governamentais (ONGs) 44 

Parentes 145 

Outra 41 

Não utilizou 117 

Total 487 
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Tabela 44. Residiu em outras cidades no Brasil antes de se fixar 
aqui? 

Resposta Frequência 

Não 386 

Sim 99 

Não informado 2 

Total 487 

 
 
 

Tabela 45. Conhece os direitos e deveres do refugiado? 

Resposta Frequência 

Não 159 

Parcialmente 160 

Sim 161 

Não informado 7 

Total 487 

 
 

Tabela 46. Possui quais dos seguintes documentos brasileiros? 

Resposta D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Não 37 387 4 74 405 307 425 

Sim 450 100 483 413 82 180 62 

Total 487 487 487 487 487 487 487 

 

Documentos: 

D1 RNE 

D2 Cédula de identidade de estrangeiro (CIE) 

D3 CPF 

D4 Carteira de trabalho 

D5 Passaporte 

D6 NIT/PIS/PASEP 

D7 Outro 
 
 

Tabela 47. Condição na ocupação principal  

Resposta Frequência 

Afazeres domésticos 26 

Aposentado ou pensionista 3 

Desocupado 28 

Estudante 42 

Ocupado 280 

Procurando trabalho 95 

Outra 13 

Total 487 
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Tabela 48. Posição na ocupação  

Resposta Frequência 

Conta-própria 87 

Empregado 169 

Empregador 20 

Outra 4 

Não Informado 207 

Total 487 

 
 
 

Tabela 49. Ramo de atividade  

Resposta Frequência 

Comércio 113 

Construção civil 5 

Indústria 20 

Serviços 120 

Outro 22 

Não Informado 207 

Total 487 

 
 

Tabela 50. Jornada semanal de trabalho  

Resposta Frequência 

Até 20 horas 15 

Mais de 20 até 40 horas 58 

Mais de 40 horas 196 

Não Informado 218 

Total 487 

 
 
 

Tabela 51. Há quanto tempo está no trabalho atual 

Resposta Frequência 

Menos de 1 ano 83 

De 1 a menos de 3 anos 104 

De 3 a menos de 5 anos 54 

5 anos ou mais 39 

Não Informado 207 

Total 487 
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Tabela 52. Quanto tempo gasta para se deslocar até o trabalho? 

Resposta Frequência 

Até 1 hora 203 

Mais de 1 até 2 horas 49 

Mais de 2 horas 6 

Não Informado 229 

Total 487 

 
 
 

Tabela 53. Como conseguiu seu trabalho atual? 

Resposta Frequência 

Pela internet 9 

Por um familiar 37 

Por um/a amigo/a compatriota 114 

Por um/a amigo/a refugiado/a ou solicitante 18 

Por uma Organização da Sociedade Civil 31 

Outra Forma 278 

Total 487 

 
 

Tabela 54. Utiliza sua profissão/ofício na sua ocupação atual? 

Resposta Frequência 

Não 315 

Sim 147 

Não Informado 25 

Total 487 

 
 

Tabela 55. Qual a fonte de recursos para a abertura do empreendimento? 

Resposta F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Não 428 425 469 464 468 483 482 156 

Sim 59 62 18 23 19 4 5 331 

Total 487 487 487 487 487 487 487 487 

Fonte de Recursos: 
F
1 

Poupança/Economias 
(Savings) 

F
2 Renda oriunda do trabalho 
F
3 Empréstimo (Família) 
F
4 Empréstimo (Amigos/as) 
F
5 Empréstimo (Bancário) 
F
6 

Renda oriunda da venda de 
bens 

F
7 Doação 
F
8 Outro 
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Tabela 56. Contribui para previdência social  

Resposta Frequência 

Não 312 

Sim 166 

Não informado 9 

Total 487 

 
 

Tabela 57. Fez ou faz algum curso de capacitação? 

Resposta Frequência 

Não 308 

Sim 179 

Total 487 

 
 

Tabela 58. Possui alguma habilidade em: 

Resposta H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

Não  434 408 380 467 427 430 284 296 

Sim 53 79 107 20 60 57 203 191 

Total 487 487 487 487 487 487 487 487 

Habilidade: 

H1 Artesanato 

H2 Pintura/desenho 

H3 Música 

H4 Artes cênica 

H5 Fotografia 

H6 Escreve/compõe 

H7 Gastronomia 

H8 Outra 
 
 

Tabela 59. Estaria disposta(o) a empreender 

Resposta Frequência 

Não 101 

Sim 386 

Total 487 
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Tabela 60. Quais fatores poderiam dificultar ou dificultam o empreendimento? (Dentre os 
que responderam “Sim” na Tabela 59) 

Resposta F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Não  314 337 84 292 364 310 314 

Sim 72 49 302 94 22 76 72 

Total 386 386 386 386 386 386 386 

Fatores:  

F1 Idioma 

F2 Fato de ser estrangeiro 

F3 Falta de recursos financeiros 

F4 Falta de apoio técnico  

F5 Indefinição sobre qual empreendimento 

F6 
Desconhecimento sobre como abrir um 
empreendimento 

F7 Outro 
 
 

Tabela 61. Quais fatores dificultam a obtenção de um emprego no Brasil? 

Resposta F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Não  339 388 394 452 260 433 469 434 336 

Sim 148 99 93 35 227 54 18 53 151 

Total 487 487 487 487 487 487 487 487 487 

 

Fatores:  

F1 Idioma 

F2 Fato de ser estrangeiro 

F3 Falta de recursos financeiros para procurar emprego 

F4 Deficiência na formação escolar 

F5 Situação do Mercado de Trabalho 

F6 Falta de documentação 

F7 Não tem com quem deixar filhos/as para buscar um emprego 

F8 Preconceito Racial 

F9 Outro 
 
 

Tabela 62. Qual espécie de domicílio no qual reside? 

Resposta Frequência 

Coletivo 105 

Particular 382 

Total 487 
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Tabela 63. Condição da residência 

Resposta Frequência 

Alugada 346 

Cedida 6 

Própria 26 

Outra 4 

Não Informado 105 

Total 487 

 
 

Tabela 64. Quantas pessoas vivem na residência? 

Resposta Frequência 

1|--3 131 

3|--5 159 

5|--7 62 

7|-- 29 

Não Informado 106 

Total 487 

 
 
 

Tabela 65. Quantos cômodos têm na residência? 

Resposta Frequência 

1|--3 81 

3|--5 168 

5|--7 98 

7|-- 35 

Não Informado 105 

Total 487 

 
 

Tabela 66. Quantos servem de dormitório? 

Resposta Frequência 

1|--3 316 

3|--5 57 

5|--7 7 

7|-- 1 

Não Informado 106 

Total 487 
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Tabela 67. A residência possui 

Resposta C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Não 388 417 2 6 11 6 18 6 22 

Sim 99 70 485 481 476 481 469 481 465 

Total 487 487 487 487 487 487 487 487 487 

 
Características: 

C1 Telefone fixo 

C2 Automóvel 

C3 Luz elétrica 

C4 Rede de abastecimento de água 

C5 
Rede de abastecimento de 
esgoto 

C6 Coleta de lixo 

C7 Pavimentação na rua 

C8 Iluminação pública 

C9 Serviço de transporte público 
 
 

Tabela 68. Qual a renda domiciliar mensal? 

Resposta Frequência 

Menos de R$1.000,00 95 

R$1.000,00  a menos de R$3.000,00 219 

R$3.000,00  a menos de R$5.000,00 66 

R$5.000,00  a menos de R$10.000,00 12 

R$10.000,00 ou mais 3 

Não informado 92 

Total 487 

 
 

Tabela 69. Quantas pessoas do domicílio compõem essa renda? 

Resposta Frequência 

Nenhuma 17 

1|--3 300 

3|--5 53 

5|--7 10 

7|-- 2 

Não Informado 105 

Total 487 
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Tabela 70. Quantas pessoas são sustentadas por essa renda? 

Resposta Frequência 

Nenhuma 15 

1|--3 169 

3|--5 195 

5|--7 73 

7|-- 35 

Total 487 

 
 
 

Tabela 71. Qual é o gasto mensal com a residência? 

Resposta Frequência 

Menos de R$100,00 9 

R$100, a menos de R$300,00 8 

R$300 a menos de R$500,00 28 

R$500,00  a menos de R$1.000,00 135 

R$1.000,00  a menos de R$2.000,00 124 

R$2.000,00  ou mais 43 

Não Informado 140 

Total 487 

 
 
Tabela 72. Qual é o gasto mensal com alimentação na 
residência? 

Resposta Frequência 

Menos de R$100,00 8 

R$100, a menos de R$300,00 45 

R$300 a menos de R$500,00 114 

R$500,00  a menos de R$1.000,00 121 

R$1.000,00  a menos de R$2.000,00 37 

R$2.000,00  ou mais 10 

Não Informado 152 

Total 487 

 
 

Tabela 73. Qual é o gasto mensal com educação na residência? 

Resposta Frequência 

Menos de R$100,00 221 

R$100, a menos de R$300,00 28 

R$300 a menos de R$500,00 14 

R$500,00  a menos de R$1.000,00 22 

R$1.000,00  a menos de R$2.000,00 9 

Não Informado 183 

Total 487 
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Tabela 74. Qual é o gasto mensal com atividades de lazer na 
residência? 

Resposta Frequência 

Menos de R$100,00 215 

R$100, a menos de R$300,00 64 

R$300 a menos de R$500,00 20 

R$500,00  a menos de R$1.000,00 6 

R$1.000,00  a menos de R$2.000,00 5 

R$2.000,00  ou mais 1 

Não Informado 176 

Total 487 

 
 

Tabela 75. Qual é o gasto mensal com saúde na residência? 

Resposta Frequência 

Menos de R$100,00 239 

R$100, a menos de R$300,00 50 

R$300 a menos de R$500,00 16 

R$500,00  a menos de R$1.000,00 13 

R$1.000,00  a menos de R$2.000,00 2 

Não Informado 167 

Total 487 

 
 
Tabela 76. Qual é o gasto mensal com pagamento de 
dívidas/empréstimos na residência? 

Resposta Frequência 

Menos de R$100,00 198 

R$100, a menos de R$300,00 22 

R$300 a menos de R$500,00 7 

R$500,00  a menos de R$1.000,00 15 

R$1.000,00  a menos de R$2.000,00 10 

R$2.000,00  ou mais 8 

Não Informado 227 

Total 487 
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Tabela 77. A renda é suficiente para cobrir os gastos da residência? 

Resposta Frequência 

Não 314 

Sim  154 

Não informado 19 

Total 487 

 
 

Tabela 78. O que você e sua família fazem para complementar 
a renda quando os gastos são maiores que a renda mensal? 

Resposta C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Não 405 408 380 470 298 293 

Sim 82 79 107 17 189 194 

Total 487 487 487 487 487 487 

Complementos: 

C1 Compra/Paga à crédito 

C2 Solicita empréstimo 

C3 Reduz seus gastos de alimentação 

C4 Vende ou aluga algum bem 

C5 
Algum dos membros da família/domicílio trabalham mais 
horas 

C6 Outro 
 
 

Tabela 79. Tem acesso a quais dos seguintes serviços financeiros? 

Resposta S1 S2 S3 S4 S5 

Não 99 345 478 451 391 

Sim 388 142 9 36 96 

Total 487 487 487 487 487 

Serviços: 

S1 Conta Bancária 

S2 Crédito 

S3 Micro-crédito 

S4 Seguro 

S5 
Nenhum dos serviços 
anteriores 

 
 
 

Tabela 80. Mantém contato com familiares, amigos ou alguma instituição no país de origem? 

Resposta Frequência 

Não 26 

Sim 461 

Total  487 
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Tabela 81. Mantém contato com familiares, amigos ou 

alguma instituição no país de origem? Especifique! 

Resposta Familiares Amigos Instituição Outro 

Não 5 192 432 456 

Sim 457 270 30 5 

Total 461 461 461 461 

 
 

Tabela 82. Recebe ou envia ajuda financeira para o país de origem? 

Resposta Frequência 

Envia 169 

Envia  e Recebe 15 

Recebe 59 

Não Informado 244 

Total 487 

 
 

Tabela 83. Qual o valor enviado?  

Resposta Frequência 

Menos de R$500,00 123 

R$500,00  a menos de R$1.000,00 46 
R$1.000,00  a menos de 
R$2.000,00 11 

R$2.000,00  ou mais 4 

Total 184 

 

Tabela 84. Quem recebe a ajuda financeira enviada? 

Resposta Amigos Parentes Instituição Outro 

Não 175 11 184 175 

Sim 9 173 - 9 

Total 184 184 184 184 

 
 

Tabela 85. Qual o principal uso da ajuda financeira enviada? 

Resposta Frequência 

Gastos com consumo da família (alimentação/moradia/roupas/etc.) 146 

Gastos com estudos de membros da família 8 

Pagamentos de dívidas 7 

Outro 23 

Total 184 
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Tabela 86. Quem envia a ajuda financeira recebida? 

Resposta Frequência 

Amigos 1 

Amigos e Parentes 1 

Parentes 13 

Não Informado 59 

Total 74 

 
 

Tabela 87. Qual o valor recebido?  

Resposta Frequência 

Menos de R$500,00 34 

R$500,00  a menos de R$1.000,00 21 

R$1.000,00  a menos de R$2.000,00 10 

R$2.000,00  ou mais 9 

Total 74 

 
 

Tabela 88. Qual o principal uso da ajuda financeira recebida? 

Resposta Frequência 

Gastos com consumo da família (alimentação/moradia/roupas/etc.) 67 

Gastos com estudos de membros da família 1 

Pagamentos de dívidas 2 

Outro 4 

Total 74 

 
 
 
 
Tabela 89. Ainda possui dívidas decorrentes do seu 
deslocamento para o refúgio? 

Resposta Frequência 

Não 432 

Sim 43 

Não Informado 12 

Total 487 

 
 

Tabela 90. Qual o valor da dívida?  

Resposta Frequência 

Menos de R$1.000,00 5 

R$1.000,00  a menos de R$3.000,00 8 

R$3.000,00  a menos de R$5.000,00 10 

R$5.000,00  ou mais 16 

Não Informado 4 

Total 43 

 
  



211 

 

Tabela 91. É associada(o)/participa em alguma entidade? 

Resposta Frequência 

Não 341 

Sim 136 

Não Informado 10 

Total 487 

 
 

Tabela 92. De quais entidades participa ou é associado? 

Resposta E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Não 80 133 130 135 130 55 

Sim 56 3 6 1 6 81 

Total 136 136 136 136 136 136 

Entidades: 

E1 
Associação de 
migrantes/refugiados 

E2 Associação de moradores 

E3 Associação profissional/acadêmica 

E4 Sindicato 

E5 Grupo folclórico 

E6 Outra 
 
 
 

Tabela 93. Gostaria de votar nas eleições no Brasil? 

Resposta Frequência 

Não 92 

Sim 382 

Não informado 13 

Total 487 

 
 
Tabela 94. Gostaria de ser votada(o) nas eleições 
no Brasil? 

Resposta Frequência 

Não 187 

Sim 280 

Não informado 20 

Total 487 

 
 

Tabela 95. Gostaria de obter a nacionalidade brasileira? 

Resposta Frequência 

Não 18 

Sim 466 

Não informado 3 

Total 487 
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Tabela 96. Quais serviços públicos utiliza? 

Resposta S1 S2 S3 S4 S5 

Não 43 286 393 416 456 

Sim 444 201 94 71 31 

Total 487 487 487 487 487 

Serviços:  

S1 Saúde 

S2 Educação 

S3 Serviço social 

S4 
Previdência 
social 

S5 Outro 
 
 
 
Tabela 97. Tem acesso a algum programa de assistência 
social/transferência de renda? 

Resposta Frequência 

Não 398 

Sim 86 

Não informado 3 

Total 487 

 
 
Tabela 98. Tem acesso a qual programa de assistência 
social/transferência de renda? 

Resposta Frequência 

Benefício da prestação continuada (BPC) 2 

Bolsa família 72 

Outro 12 

Total 86 

 
 
Tabela 99. Em seu tempo livre você exerce alguma atividade de 
lazer fora de casa? 

Resposta Frequência 

Não 200 

Sim 269 

Não informado 18 

Total 487 

 
 

Tabela 100. Possui Religião?  

Resposta Frequência 

Não 35 

Sim 448 

Não informado 4 

Total 487 
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Tabela 101. Qual religião?  

Resposta Frequência 

Católica 80 

Evangélica 123 

Hinduísmo 7 

Islâmica 179 

Protestante 19 

Outra 40 

Total 448 

 
 
Tabela 102. Frequenta e/ou participa de 
atividades ligadas à sua religião pelo menos 
uma vez por semana? 

Resposta Frequência 

Não 139 

Sim 306 

Não Informado 42 

Total 487 

 
 

Tabela 103. Tem amigos brasileiros? 

Resposta Frequência 

Não 44 

Sim 443 

Total 487 

 
 

Tabela 104. Participa de atividades sociais com brasileiros? 

Resposta Frequência 

Não 114 

Sim 373 

Total 487 

 
 

Tabela 105. Possui relacionamento afetivo com brasileira (o)? 

Resposta Frequência 

Não 384 

Sim 99 

Não informado 4 

Total 487 

 
 

Tabela 106. Qual tipo de relacionamento possui? 

Resposta Frequência 

Casada(o)/união estável 25 

Noiva(o)/ namorado (a) 62 

Outro 12 

Total 99 
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Tabela 107. Acessa músicas, filmes ou algum outro aspecto da 
cultura do seu país através da internet? 

Resposta Frequência 

Não 62 

Sim 425 

Total 487 

 
 

Tabela 108. Já viajou a turismo ou outro motivo pelo Brasil? 

Resposta Frequência 

Não 211 

Sim 276 

Total 487 

 
 
 

Tabela 109. Em relação à cultura brasileira, você conhece: 

Resposta Música Telenovelas Filmes Livros Teatro Outro 

Não 57 204 223 318 353 400 

Sim 430 283 264 169 134 87 

Total 487 487 487 487 487 487 

 
 

Tabela 110. Em relação às notícias no Brasil, você tem conhecimento através de: 

Resposta Televisão Internet Imprensa escrita Rádio Outro 

Não 160 149 383 409 460 

Sim 327 338 104 78 27 

Total 487 487 487 487 487 

 
 
 

Tabela 111. Sofreu algum tipo de discriminação? 

Resposta Frequência 

Não 287 

Sim 200 

Total 487 

 

Tabela 112. Qual tipo de discriminação? 

Resposta D1 D2 D3 D4 

Não 53 96 195 175 

Sim 147 104 5 25 

Total 200 200 200 200 

Discriminação: 

D1 Por ser estrangeiro (xenofobia) 

D2 Racismo 

D3 Discriminação por Orientação Sexual/Identidade de Gênero 

D4 Outra 
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Tabela 113. Quem praticou a discriminação? 

Resposta P1 P2 P3 P4 P5 

Não 20 171 165 191 186 

Sim 179 28 34 8 13 

Não Informado 1 1 1 1 1 

Total 200 200 200 200 200 

Praticante: 

P1 Cidadã(ão) brasileira(o) 

P2 Autoridade policial 

P3 Servidor público 

P4 Estrangeiro 

P5 Outro 
 
 
Tabela 114. Uma vez conhecendo a realidade brasileira 
viria e pediria refúgio no Brasil? 

Resposta Frequência 

Não 101 

Sim 355 

Não Informado 31 

Total 487 

 
 

Tabela 115. Pretende ficar definitivamente no Brasil? 

Resposta Frequência 

Não 70 

Sim 374 

Não Informado 43 

Total 487 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


