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RESUMO 

Esta monografia se propôs a estudar o processo do refúgio na dinâmica da 

integração, tendo como exemplo a experiência do Centro de Recebimento e Atendimento de 

Imigrantes (CRAI) situado no município de São Paulo. Devido intenso aumento do fluxo das 

migrações forçadas ocorridas no mundo e os diversos atores envolvidos no processo 

migratório, o estudo se propôs a entender a realidade da capital do estado de Goiás com 

relação ao atendimento, recebimento e proteção dos refugiados. O estudo parte de uma 

realidade macro que permeia a discussão sobre o refúgio, versando com a multiplicidade de 

atores envolvidos na dinâmica global, o papel do Brasil na proteção dessa população, o 

acolhimento à eles dispensado e a forma como o estado de Goiás tem operado sobre a 

temática, pensando sobre e a importância da implementação de uma política como a estudada.  

 

Palavras-chave: Imigrantes, Refugiados, Políticas Públicas, CRAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ABSTRACT 

This monography aims to study the asylum process into the integration dynamics 

having as example the Reception and Attendance Imigrants Center (CRAI in Portuguese) in 

the city of São Paulo. Due to the intense increase of forced migrations flow occurred around 

the world and the multiple actors involved into the migratory process the study intent to 

understand the reality of the state of Goiás related to the attendance, reception and protection 

of refugees. The study starts from a macro view that surrounds the discussion about refuge 

relating to the multiplicity of actors involved into the global dynamics, Brazil’s role about 

the protection of this population, the reception given to this population and the way the state 

of Goiás have worked around this issue thinking about the implementation importancy of a 

policy such as the studied one.   

 

Keywords: Imigrants, Refugees, Public Policy, CRAI. 
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INTRODUÇÃO 

O momento em que nos deparamos, a nível global, tem sido marcado por conflitos 

extremados acometendo diretamente e mais fortemente a população pertencente a 

determinados países. A escolha por se estudar a temática a ser dissertada ao longo do trabalho 

se justifica pela relevância com que o assunto tem sido abordado por diversos atores. É uma 

pauta que se encontra em bastante discussão por englobar múltiplas questões, sejam elas 

internas aos países, no sentido regional ou em detrimento do contexto global. 

O tema referente ao refúgio, ponto central do trabalho, ganhou dimensão aumentada 

devido à conflitos internos e desastres naturais em diversos locais, que fizeram com que 

grande parte de suas populações partissem em busca de melhores condições de vida e um 

mínimo de seguridade.  

O problema que hoje se intitula “crise dos refugiados” teve sua ampliação 

significativa no ano de 2011 e hoje soma aproximadamente um montante de 68,5 milhões de 

pessoas deslocadas por guerras e conflitos, de acordo com o relatório anual de Tendências 

Globais divulgado pela Agência da ONU para Refugiados no ano de 2018. 

O enquadramento político social e sua configuração dentro dos parâmetros 

constitucionais de pertencimento, fazem dos refugiados uma grande questão nos debates de 

diversas áreas do conhecimento. A impossibilidade de retorno a um país que lhe enquadrava 

e lhe constituía como um alguém passível de cidadania e nacionalidade engloba uma série de 

questionamentos e readequações de múltiplos atores constituintes do universo do processo 

migratório.  

Sendo assim, a pesquisa a ser desenvolvida visa propor uma solução para o 

tratamento e acolhimento de novas pessoas que chegam à Goiânia, pensando em uma 

proposta que humanize e amenize os diversos traumas já sofridos por esses grupos, visando 

também a responsabilidade social que devemos enquanto sociedade acolhedora. 

Pensando no contexto brasileiro e em como se tem trabalhado a temática no país, a 

pesquisa a ser desenvolvida visa responder a alguns questionamentos: Como o primeiro e o 

terceiro setor estão lidando com os indivíduos que aqui chegam? E, qual tem sido a atuação 

de ambos na tentativa de solucionar as necessidades deste grupo?  

Para buscar respostas a esses questionamentos foi estudada a atuação do Centro de 

Referência e Atendimento para Imigrantes do município de São Paulo. O CRAI surgiu no 
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final do ano de 2014 como uma iniciativa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania que convidou o Serviço Franciscano de Solidariedade para estar atuando no Centro 

juntamente à Prefeitura de São Paulo. O Centro tem como público alvo imigrantes e 

refugiados, e busca fomentar políticas públicas que possam atuar na orientação e inserção 

desta comunidade em um contexto social, cultural, produtivo e político do município. 

A pesquisa gira em torno da possibilidade de implementação de semelhante política 

como a do Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes, que se situa no município 

de São Paulo, na realidade de atendimentos aos refugiados que hoje o município de Goiânia 

oferta. Bem como, estudando onde o Brasil se situa e se situou ao longo dos anos no 

tratamento de populações que carecem de refúgio, conhecendo as estruturas que temos de 

atendimento aos refugiados no município de Goiânia e levantando dados que nos possam dar 

clareza da possibilidade de sua aplicação. 

Assim, o objetivo desta monografia é a de compreender a presença dos diferentes 

grupos de refugiados no município de Goiânia e principalmente apresentar um projeto 

humanizador que atuará no recebimento desta população. A realização do estudo se deu por 

meio da análise de diversos materiais produzidos por acadêmicos, órgãos relacionados ao 

tratamento da população migrante e dados produzidos por institutos de pesquisa, ministérios 

e o CRAI. 

Para compreender a realidade dos fluxos de migrações forçadas o trabalho foi 

objetivado em três capítulos. No primeiro capítulo se buscará desenvolver uma crítica do 

resultado do processo migratório como consequência ao entendimento humano diante das 

movimentações e decisões políticas entre Estados, bem como da constituição de uma política 

global de atendimento e proteção à população migrante forçada, e o avanço normativo na 

questão do refúgio, vislumbrando o avanço global e a atuação brasileira. O segundo capítulo 

compreenderá as lutas pela afirmação na nova espacialidade vivida, a constituição de novos 

espaços e a análise do CRAI como política exemplo da integração dos indivíduos inseridos 

no contexto do processo migratório. Por fim, no último capítulo, a relevância se dá pela 

análise dos dados referentes às migrações no estado de Goiás e a forma como os governos 

atuam diante da temática.  
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CAPÍTULO 1 - A ANÁLISE DO ARCABOUÇO TEÓRICO QUE CIRCUNDA O 
UNIVERSO DO REFÚGIO E A PROGRESSÃO NORMATIVA DA TEMÁTICA 

 
Introdução 

O presente capítulo tem por intuito apresentar teorias, conceitos e estudos que 

impactam diretamente o complexo universo do refúgio com o propósito de situar os leitores 

sobre marcos teóricos importantes para o entendimento da temática. O desenvolvimento da 

linha histórica de convenções e protocolos pensados na tipificação e melhora de condições 

desse crescente grupo também será desenvolvido nesse capítulo. Para tanto, este é dividido 

em três partes que buscam em um primeiro momento trazer uma visão macro que permeia a 

discussão sobre refugiados. 

A primeira subdivisão abarca a teoria desenvolvida por Zygmunt Bauman (1999) a 

respeito do advento da globalização e as suas consequências humanas no que tange ao 

completo descolamento das relações sociais e principalmente dos aspectos relacionados à 

espacialidade e temporalidade, bem como sobre a mobilidade, quem pode usufruir e ser 

socialmente aceito e quem deve apenas sofrer as consequências do aprisionamento 

geográfico.  

O segundo tópico apresentará os principais apontamentos que visam a construção 

de uma política global, e consequentemente, uma política global específica para refugiados, 

sua conceitualização, principais atores e dificuldades, fazendo uso do estudo realizado por 

Emily Bauman e Sarah Miller (2012) publicado pelo Centro de Estudos de Refugiados da 

Universidade de Oxford. 

Por último, temos uma exposição a respeito das diversas convenções e protocolos 

que constituem a história normativa dos refugiados ao longo dos anos dentro do direito 

internacional público, um primeiro entendimento sobre quem se enquadrava nesta categoria 

através da conceitualização desse grupo, e diretrizes que devem ser incorporadas 

domesticamente para que países possam abrir possibilidades de ação para acolhimento e 

busca de soluções da migração forçada; além do papel brasileiro nessa primeira parte, 

permeando a legislação que tem como cliente a população do estudo. 

1.1. Globalização 

As diferentes transformações sofridas pela sociedade ao longo dos anos - tendo elas 

caráter de reorganização de sistemas, regimes, culturas, ordenamento global, e muitas outras 
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categorias - nos mostram que cada reestruturação causa diversos efeitos em diferentes níveis 

e contextos. A mais recente forma de compreensão do mundo, das relações sociais, do 

entendimento do outro, da constituição de culturas e da produção de inteligência nos é 

percebida pelo nome de globalização sendo definida por Ianni (1994, p.151) como “a 

intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal 

maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de 

distância e vice-versa; sendo este um importante conceito reunidor de diversas nuances de 

influência sobre o que se constitui mundo na atualidade. 

Desde o ensino básico a globalização é passada e introduzida, no Brasil, como a 

fórmula mágica que permite hoje a conexão e ligação entre os diferentes pólos do mundo, é 

a possibilidade de extensão da existência local ao que está para o adiante, é o ser sem 

fronteiras, a viabilidade do estar globalmente mesmo preso a uma territorialidade. De certa 

forma, a conceitualização básica e romantizada de globalização, que é um primeiro contato 

ao conceito, permeia os muitos significados e perspectivas de enquadramento que a temática 

possui, para além da forma romantizada, e principalmente como núcleo do trabalho a ser 

desenvolvido, a importância que se suga da globalização nesta produção se refere às 

consequências humanas da sua ação, as consequências da supressão das fronteiras diante das 

categorias de tempo e espaço e a reflexão acerca da sua intromissão na atmosfera não apenas 

organizacional e operacional de Estado mas também no sentido do valor agregado ao 

indivíduo enquanto reflexo e partícipe de uma estrutura montada para a segregação e 

denominação de valor (BAUMAN, 1999).  

Como um primeiro ponto para o entendimento da estrutura de funcionamento do 

mundo no presente e como as pessoas se enquadram na estrutura, a teoria de Bauman (1999) 

sobre a globalização e sua discussão acerca da temporalidade, do espaço e da mobilidade 

como principal fator diferenciador de estratos sociais se apresenta como a teoria mais 

adequada.  

Bauman (1999) expõe que a pós modernidade na qual nos encontramos se constitui 

muito pautada na fluidez com a qual as relações sociais, as decisões, as esferas de poder e os 

monopólios de informação e do capital se liquefazem, muito em cima de uma lógica 

econômica que conta com o apoio de meios de comunicação de controle de massas. O que 

vigora é o descolamento, seja ele de natureza social, geográfica e temporal, “a distância é um 



12 
 
produto social; a sua extensão varia dependendo da velocidade com a qual pode ser vencida” 

(BAUMAN, 1999, p. 13) 

O autor nos faz entender que a tão pautada possibilidade do estar em outra 

geolocalização mesmo estando fixado ao seu espaço, através do advento da tecnologia, abriu 

margem para que os fluxos do capital funcionassem na lógica do desprendimento, para que 

a exploração de um território e de sua mão de obra não mais se mantivessem como um 

compromisso entre corporações e territórios. O controle dos fluxos de capital não mais 

permeia o compromisso social, o controle regulado pela presença física; a expansão da 

fluidez faz com que os donos do capital possam expropriar de um território não tendo a eles 

o laço da prestação de contas física, a expropriação é transnacional e virtual. Dessa forma, 

levanta a questão da possibilidade de mobilidade, quem pode se mover dentro da pós 

modernidade e possuir, dentre os demais, a hierarquia mais alta da estratificação social. É 

dentro desse contexto que Bauman (1999) centra os resultados das consequências humanas 

da exploração, sendo esta principalmente motivada pelo ideário econômico, culminando em 

intervenções tanto de instituições privadas quanto por Estados. Desta forma:  

 

A mobilidade adquirida por “pessoas que investem” — aquelas com capital, com 
o dinheiro necessário para investir — significa uma nova desconexão do poder face 
a obrigações, com efeito uma desconexão sem precedentes na sua radical 
incondicionalidade: obrigações com os empregados, mas também com os jovens e 
fracos, com as gerações futuras e com a auto-reprodução das condições gerais de 
vida; em suma, liberdade face ao dever de contribuir para a vida cotidiana e a 
perpetuação da comunidade. Surge uma nova assimetria entre a natureza 
extraterritorial do poder e a contínua territorialidade da “vida como um todo” - 
assimetria que o poder agora desarraigado, capaz de se mudar de repente ou sem 
aviso, é livre para explorar e abandonar às conseqüências dessa exploração. Livrar-
se da responsabilidade pelas conseqüências é o ganho mais cobiçado e ansiado que 
a nova mobilidade propicia ao capital sem amarras locais, que flutua livremente. 
Os custos de se arcar com as conseqüências não precisam agora ser contabilizados 
no cálculo da “eficácia” do investimento. (BAUMAN, 1999, p. 15) 

 

A distância, o descolamento e a supressão do tempo imprimidos por Bauman (1999) 

levantam um outro apontamento quanto à insignificância do instante e do espaço, “foi antes 

de mais nada a disponibilidade de meios de viagens rápidos que desencadeou o processo 

tipicamente moderno de erosão e solapamento das ‘totalidades’ sociais e culturais localmente 

arraigadas;”. No decorrer dos muitos anos, pensando na expropriação anteriormente 

abordada e no contexto ao qual o estudo se orienta, se faz de relevante importância pontuar 

como Estados se encontraram no meio de guerras travadas em nome da prevalência do 
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sentido democratizante que o Ocidente prega, não deixando, algumas nações, de se ancorar 

no seu ímpeto imperialista.  

Os exemplos fazem questionar até onde a soberania de um povo, do seu apanhado 

econômico, militar e cultural, é respeitada diante da lógica global. Como resultado dessa luta 

de prevalências vemos nações esvaziadas, a necessidade de resoluções e adequação dessas 

populações e, principalmente, a negativa em se tentar harmonizar e amenizar a consequência 

humana da força global (BAUMAN, 1999).   

 

Em vez de homogeneizar a condição humana, a anulação tecnológica das distâncias 
temporais/espaciais tende a polarizá-la. Ela emancipa certos seres humanos das 
restrições territoriais e torna extraterritoriais certos significados geradores de 
comunidade - ao mesmo tempo que desnuda o território, no qual outras pessoas 
continuam sendo confinadas, do seu significado e da sua capacidade de doar 
identidade. (BAUMAN, 1999, p. 23) 

 

Em suma, o sentido globalizador une na mesma medida em que separa e acima de 

tudo estratifica, a consequência global evidenciada pelo estudo é o da exploração sem 

qualquer tipo de compromisso com o que é físico, cultural e humano, a sua dissidência e 

posterior proibição à mobilidade. Assim como Bauman (1999) ao tratar sobre a mobilidade 

e o entendimento de aceitação à ela atribuído dentro da esfera global, o que se constitui 

enquanto ser aceito e pertencente à sociedade global (turista), ou preso à territorialidade 

forçada e não aceito nas mobilidades ao qual embarca (vagabundo), discorre Jeff Crisp 

(2003). Para Crisp (2003), ao tratar sobre a dificuldade do asilo na medida em que a 

globalização facilitou a fluidez de diversos serviços e bens, dispõe sobre as barreiras impostas 

àqueles que tentam migrar pela busca de melhores condições de vida. Este processo sendo 

constituído como um paradigma da globalização, tendo Estados barrando a mobilidade de 

uns enquanto aceita a de outros. 

 

[...]while globalisation is predicated on the principle of free movement - of goods, 
services, information, capital and highly qualified personnel - it does not admit the 
principle of free movement for people who are poor, relatively unskilled or who 
are escaping from persecution and violence. So, while globalisation has created the 
conditions which prompt and enable people to migrate, it has also prompt the 
world’s more prosperous states to obstruct such movement. In this respect, the 
challenge to asylum has exposed an important contradiction in the process of 
globalisation (CRISP, 2003, p. 9) 

 

A mobilidade segundo Bauman (1999) é, portanto, a moeda mais cara no sistema 

globalizado e apesar do princípio da mobilidade e fluidez que o sistema implica, ela é escassa, 
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bem vista e possuída apenas por aqueles que assim como categoriza Bauman (1999), 

pertencem ao grupo dos turistas na sociedade moderna ou pós moderna. 

 

1.2. Política Global  

A reverberação do globalismo, conceito empenhado por Ianni (2004), que 

compreende um novo ciclo de desenvolvimento intensivo e extensivo do capitalismo, e seus 

reflexos na sociedade global, vem tendo continuadamente reflexos humanos em todo e 

qualquer espaço territorial e extraterritorial possível, assim como mencionado na subdivisão 

anterior, um problema localmente iniciado não é mais vislumbrado ou sentido apenas em 

determinada região. O segmento populacional e indentitário estudado é consequência direta 

a esse apontamento. É o resultado de uma força manipulada intra-territorialmente mas que 

reverbera na comunidade global, seja na sua exposição depreciativa, caricata, pensada e 

produzida minunciosamente, e principalmente, desfalcada de real representação; ou na sua 

materialidade do processo migratório.  

De acordo com o envolvimento global ao qual a temática se aplica é que se faz 

necessário o empenho de uma diversidade de organismos e atores que pensem soluções, 

formas de ação e estruturação para que se possa vislumbrar um possível atenuamento das 

consequências humanas da globalização materializadas no contexto da guerra interna 

causadora do agravamento do processo migratório (BAUMAN; MILLER, 2012). 

A solução, assim como o que causou o problema, tem se mostrado por um processo 

transnacional, onde se transpõe barreiras ou limites territoriais geográficos, definindo áreas 

de atuação, “... led the closer integration among countries of the world, increasing their 

recognition of the challenges and implications that cross national borders demand cross-

border solutions, and continuing efforts to refine the processes for establishing global public 

policy” (BRINKERHOFF, 2002, p. 324) 

Pensando nisso, se faz necessário entender em qual sentido se tem desenvolvido um 

aparato tanto a nível acadêmico quanto a nível operacional que enseja entender e buscar 

soluções ao processo da migração forçada. Tal migração passa pelo sentido do 

reconhecimento, o qual perpassa categorias tanto de identidade quanto da situação de 

refugiado. Por meio de um arcabouço teórico de análise conjuntural produzido sem interesses 

partidários, deve auxiliar na estruturação de políticas para a população em questão. Isso pode 

gerar a materialização da proteção, adequamento, assistência e busca de soluções através de 
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políticas pensadas a nível global, ou até mesmo regional, sendo aderidas por Estados-nação. 

Desta forma, conhecimento acerca do que se constitui enquanto uma política global, e 

portanto a política a qual se pensa a solução ou atenuamento da situação das populações de 

refugiados, e consequentemente a sua tipificação, a uma política de refúgio global se faz 

necessário (BAUMAN; MILLER, 2012).  

Políticas, sejam elas no espectro global, regional ou local, tem o potencial de afetar 

diretamente a vida dessas pessoas, sejam elas políticas de acolhimento, adequação ou até 

mesmo de reconhecimento de suas condições. A delimitação do que se conceitua como uma 

política global como um conjunto de ações empenhadas por diversos atores que visa a 

solução dos problemas enfrentados por esse grupo é importante não apenas no do 

entendimento acerca de produção acadêmica, mas na prática dos Estados e principalmente 

no impacto direto que essas políticas possuem na vida dos refugiados (BAUMAN; MILLER, 

2012). 

Um primeiro entendimento sobre o desenvolvimento de uma política global passa 

pela discussão de formação da área. As Políticas Públicas Globais não se constituem como 

um campo sólido de construção teórica como um fim próprio, muito embora Wolfgang 

Reinicke (1998) cita o crescimento da área através de grupos de estudos, programas de 

algumas universidades e a escolha do campo para atuação profissional. Porém, o campo não 

é definido por si mesmo mas pelas interfaces com diversas disciplinas solidificadas. Isso 

impacta na essência do campo como sendo organizado e ativado em torno dos problemas 

antes mesmo de se ter uma teoria desenvolvida. (BAUMAN; MILLER, 2012). 

Um outro ponto que perpassa a discussão da construção de políticas globais se dá 

pela organização e aplicação da política, sendo esta acessada pela governança de Estados, 

partindo da premissa que “... policies are exclusively the products of governments of a type 

that does not exist at the international level” (SOROOS, 1986, p. 19). 

Retomando a discussão feita por Bauman (1999) acerca da globalização e da 

compressão das categorias de espaço e tempo, as soluções para a degradação humana têm se 

mostrado pela via da transnacionalidade.  O compartilhamento dos problemas não apenas na 

ação interina dos Estados mas no compartilhamento dos esforços e o reconhecimento de 

novas formas de autoridade fora do “traditional sovereign state model” (BAUMAN; 

MILLER, 2012), a essa noção pelo entendimento de que não há apenas um Estado sofrendo 

problemas acerca da migração forçada mas sendo este um problema a nível global. 
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One reason why it appears that these problems have assumed international and 
global proportions is the in which the destinies of nations are becoming intertwined 
in ever more complex ways (SOROOS, 1986, p. 14) 

 

Por fim, acerca da formação do pensamento do que seria uma política global é 

importante o conhecimento de que essas políticas são o produto da comunidade internacional 

como um todo, sendo o oposto de políticas adotadas por pequenos grupos de atores. É a ação 

mediante o entendimento de que diversos países compartilhem do mesmo problema. Nesse 

sentido, um problema transnacional, gerado em um Estado e tomando ramificações, como o 

dos refugiados, mas não necessariamente interajem na solução dele. (BAUMAN; MILLER, 

2012). 

A definição de uma política como sendo global exige primeiramente a necessidade 

de sua diferenciação frente à outras tantas categorias de políticas tais como política pública 

internacional e política social internacional, mesmo que elas estejam na mesma atmosfera. 

(BAUMAN; MILLER, 2012). 

A Política em separado implica na tomada de decisão de determinado curso de ação 

em detrimento de outro que busca um resultado almejado, uma política pública implica visão 

voltada para o Estado, este como sendo o realizador de uma ação, e por fim temos a política 

global como sendo, de acordo com Soroos (1990, p. 318) “...most global policies can be 

categorized either as regulations that define the limits of permissible behavior for national 

governments and those under their jurisdiction or, alternatively, as programs administered by 

internacional agencies” tendo como fundamento um problema que orienta o curso de ação. 

As políticas globais, para além da definição de ação, são por si classificadas como 

globais pela necessidade da união de forças de diversos atores que não só estatais, possuem 

regularidade a participação ativa de outros atores que há muito estão presentes na arena 

global, sendo eles organizações internacionais, sociedade civil e empresas. É certo que a 

ratificação e a institucionalização de uma tomada de decisão de cooperação e de acordo 

passam pela chancela doméstica, a internalização por meio de legislação doméstica. Por essa 

razão, a política global não objetifica desclassificar a importância do Estado e sua soberania. 

O que ela se propõe a discutir é a equiparação de importâncias dos diversos atores envolvidos 

na discussão em torno de políticas globais e suas complexidades. É o significado de redes e 
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dos diferentes pontos de vista, não apenas da esfera governamental, sendo esse encontro 

resultado direto da globalização (BAUMAN; MILLER, 2012). 

Uma política global passa pelo mesmo ciclo que uma política pública:  inserção de 

determinada pauta na agenda, a tomada de decisão por aquela pauta, formulação, 

implementação e avaliação dos esforços e objetivos alcançados. Os desafios encontrados por 

uma são semelhantemente aos encontrados em outra, dando atenção à fase de implementação: 

a união de diversos setores e atores passa nesse campo, necessariamente, por uma politização 

devido os mais diversos interesses conjugados. A arena não é isenta, e por mais que o foco 

seja a tentativa de solução posto por um problema apontado através de uma política, as 

discussões de implementação invariavelmente passam por questões relacionadas à soberania, 

à paz, ao desenvolvimento, à justiça social e ao domínio. Por isso, podem dificultar qualquer 

debate de concretização de tal política. (BAUMAN; MILLER, 2012). 

O contexto de criação dessa política global e, necessariamente, uma política global 

para refugiados, nasce nessa arena global como resultado direto do processo globalizador. A 

ágora global se constitui enquanto “a social and political space… where authority is more 

diffuse, decision making dispersed and sovereignty muddled” (STONE, 2008, p. 21). Nesse 

espaço onde uma autoridade central não existe, ou seja, a anarquia do sistema internacional, 

todas as relações são pautadas pela cooperação e construção de pontes, citando Kofi Annan 

(BAUMAN; MILLER, 2012): 

[...] if we are to get the best out of globalisation and avoid the worst, we must learn 
to govern better, and now to govern better together… We must form coalitions for 
change, often with partners well beyond the precincts of officialdom… Mobilising 
the skills and other resources of diverse actors, therefore, may involve forming 
loose and temporary global policy networks that cut across national, institutional 
and disciplinary lines. (BAUMAN; MILLER, 2012, p. 18) 

 A forma como as lideranças políticas se movimenta e toma decisões, dificulta a 

importância da consciência quanto ao envolvimento dos mais diversos atores em uma política 

pública global que traça paralelo com o humanitarismo.  A ágora política e o pedido por mais 

cooperação entre Estados levanta o questionamento do quanto esse envolvimento, de fato, se 

traduz em uma preocupação com o escoamento de populações de refugiados ou se essa 

atuação é apenas uma forma de equilíbrio e controle entre nações, sendo estas ações 

amplamente divulgadas e incentivadas por uma organização que para uns é o espaço de 

centralização de poder sob o novo humanitarismo (BARNETT, 2001), e para outros é apenas 
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um dinossauro lutando por relevância enquanto estados o empurram para a periferia (BETTS, 

2010). 

  

1.3. As Decisões Globais sobre o Refúgio e a Atuação Brasileira 

A matéria do refúgio permeia a humanidade. A conceitualização das diversas formas 

de solicitação de refúgio assim se faz devido as diversas possibilidades de enquadramento e 

situações que requerem o abrigo, sejam elas por razões políticas, culturais, de gênero, sociais, 

religiosas, culturais ou ambientais. São por esses diversos motivos que milhões de pessoas já 

tiveram que se deslocar dos seus países almejando proteção internacional.  

Tomando a historicidade da matéria em questão e estudo levantado pelo Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados - ACNUR (2010), a existência do termo 

como tal só ganha efetiva notoriedade e proteção da comunidade internacional no século XX, 

com a Liga das Nações. O cenário de múltiplas guerras tais como as duas Grandes Guerras 

implicaram no mundo deslocamentos massivos que demandaram da comunidade 

internacional um posicionamento que pudesse enfrentar o problema jurídico dos refugiados, 

sua necessidade de assentamento, proteção ou repatriação.  

Foram várias as convenções, assembleias e agências necessárias para que hoje se 

tenha uma estrutura a nível institucional robusta em termos de direito internacional. Um dos 

primeiros instrumentos jurídicos internacionais relativos aos refugiados se deu no ano de 

1933 com a Convenção de Genebra, resultado do surgimento do nacional-socialismo na 

Alemanha. (SAADEH; EGUCHI, 1998), seguido de uma tentativa urgente à minimização do 

imenso fluxo migratório decorrente da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1943, ainda em 

contexto de Guerra. Foi constituída a Administração das Nações Unidas de Socorro e 

Reabilitação (UNRRA), com o intúito de auxiliar pessoas que fugiam das agressões aplicadas 

pelos países do Eixo. Nesse mesmo ano, foi realizada a Conferência de Bermudas, onde se 

teve uma definição embrionária, a ser desenvolvida na Convenção de Genebra em 1951, do 

que seria esse agrupamento denominado por refugiados, sendo esta “todas as pessoas de 

qualquer procedência que, como resultado de acontecimentos na Europa, tiveram que 

abandonar seus países de residência por terem em perigo suas vidas ou liberdade, devido a 

sua raça, religião ou crenças políticas”. (BARRETO, 2010) 

Retomando a linha histórica, no ano de 1946 a Assembleia Geral das Nações Unidas 

(AGNU) firmou princípios essenciais à condição de refugiado: “o problema do refúgio tem 
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alcance e caráter internacional; um órgão internacional deve ocupar-se do futuro dos 

refugiados e pessoas deslocadas; e a tarefa principal consiste em estimular o pronto retorno 

dos refugiados a seus países e ajudá-los por todos os meios possíveis.”. Foi nesta assembleia 

que uma nova norma foi adotada à área do refúgio, o non-refoulement, que fundamenta a não 

obrigatoriedade de retorno ao seu país de origem por meio de uma coerção do Estado onde 

se está caso haja receio no panorama de retorno por parte do refugiado. Em 1947, um ano 

depois, foi criada a Organização Internacional de Refugiados (OIR), agência especializada 

das Nações Unidas que assumiu grande parte das funções encabeçadas pela UNRRA, tendo 

como desdobramento a criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR) em dezembro de 1950 (BARRETO, 2010), “com um mandato inicial de três anos 

para reassentar refugiados europeus que estavam sem lar após a Segunda Guerra Mundial.” 

(ACNUR, HISTÓRICO) 

No ano de 1951, se teve a ampliação normativa de proteção dos refugiados na 

firmação de um conceito definido sobre quais pessoas se enquadrariam nesse grupo e a 

necessidade de se pôr em pauta a viabilidade da busca de soluções para esses casos, muito 

embora a conceitualização contivesse limitações com relação a espacialidade e 

temporalidade ao determinar nesse dispositivo um grupo muito específico em decorrência do 

ocorrido na Europa, foi um grande avanço pro entendimento da temática e certamente a 

possibilidade de vindouros estudos e diagnósticos que possibilitariam essa viabilidade da 

busca de soluções. Desta forma, na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, mais 

conhecida como Convenção de 1951 das Nações Unidas, é tratado como refugiado:  

 

toda pessoa que, como resultado de acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro 
de 1951 e devido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, por pertencer a determinado grupo social e por suas 
opiniões políticas, se encontre fora do país de sua nacionalidade e não possa ou, 
por causa dos ditos temores, não queira recorrer à proteção de tal país; ou que, 
carecendo de nacionalidade e estando, em consequência de tais acontecimentos, 
fora do país onde tivera sua residência habitual, não possa ou por temor fundado 
não queira regressar a ele. (ESTATUTO DOS REFUGIADOS, 1951) 
 

Diante das limitações apresentadas na Convenção de 1951, em virtude da 

geolocalização e da temporalidade por ela empregadas, foi convocado através de resoluções 

das Nações Unidas o protocolo de 1967 que se propôs a sanar esses principais gargalos que 

o Estatuto de 1951 teve, principalmente ao se perceber novas situações de refúgio que se 
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encontravam à margem da conceitualização dando assim o caráter atemporal e universal do 

conceito.  

Até 1951, o debate à volta da questão se encontrava no eixo eurocêntrico, mesmo 

em virtude dos acontecimentos ocorridos na Europa o tratamento dado à fluxos migratórios 

forçados dissertavam a respeito de populações específicas, muito embora outros locais assim 

como a África, o Oriente Médio e a América Latina passavam por momentos intensos de 

saída de suas populações. Em detrimento da necessidade de amplitude de conceitos e 

compreensão acerca do fenômeno da migração forçada como algo global e mais adequado 

ao que temos como dado que em 1984 foi adotada a Declaração de Cartagena, reconhecendo 

a condição de refugiado como 

 
[…] também como refugiados as pessoas que tenham saído de seus países porque 
sua vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência 
generalizada, agressão estrangeira, conflitos internos, violação massiva dos direitos 
humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem 
pública. (DECLARAÇÃO DE CARTAGENA, 1984) 

 

As variadas convenções internacionais que pontuam questões concernentes aos 

Direitos Humanos tiveram em sua maioria o posicionamento brasileiro favorável e ensejador 

de soluções de conflitos.  

No que concerne aos Direitos Humanos e às discussões sobre o abrigamento, o país 

se mostra avançado ao pontuar em sua constituinte de 1988, artigo 4º, que suas relações 

internacionais são regidas pelos princípios da “prevalência dos direitos humanos e da 

concessão do asilo político”, do ponto de vista normativo, ter um dispositivo que implica tal 

afirmação fortalece a posição e atuação relevantes do país no tocante à temática, é o caráter 

intrínseco da garantia da proteção aos refugiados nas políticas de Estado. (BARRETO, 2010) 

Nove anos após a Convenção de 1951, em 1960, o Brasil aderiu à Conveção relativa 

ao Estatuto dos Refugiados, ratificando a adesão através do Decreto 50.215, publicado no 

Diário Oficial da União em 30 de janeiro de 1961. Com relação à adesão do Brasil ao 

Protocolo de 1967, esta foi feita apenas no ano de 1972, quando se firmou a derrubada da 

reserva temporal, sendo mantidas, entretanto, as reservas geográficas. (SAADEH; EGUCHI, 

1998) 

 Mesmo durante um regime autoritário o país manifestava o acolhimento, sendo este 

concentrado na Igreja Católica através da Cáritas Arquidiocesana. Com o período de 
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redemocratização instaurado no país a presença do ACNUR foi aceita no ano de 1982. O 

fluxo de recebimento de refugiados se intensificou devido os diversos regimes autoritários 

instalados na América Latina. Com a intensificação desse fluxo o ACNUR abriu diálogo com 

o governo brasileiro para que fosse revisto o ponto de recebimento especificado na 

Convenção de 1951 com relação à reserva geográfica. (BARRETO, 2010) 

Somente no ano de 1989, através do decreto de nº 98.602 o país suspendeu a 

restrição de recebimento vinculado à reserva geográfica, aderindo à Declaração de Cartagena 

e expandindo a possibilidade de recebimento para pessoas advindas de lugares que 

independiam da Europa. (BARRETO, 2010) 

Tanto a Convenção de 1951 quanto o Protocolo de 1967 não continham em seus 

escritos o caráter descritivo ou impositivo da concessão de refúgio pelos Estados que os 

assinaram. Apenas pediam que os Estados tivessem políticas generosas com relação aos 

refugiados mantendo o espírito da ata da Conferência de Plenipotenciário das Nações Unidas 

sobre o Estatuto dos Refugiados e dos Apátridas que  

 

Expressa-se a esperança de que a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados 
tenha, ademais de seu alcance contratual, um valor de exemplo e incitação a todos 
os Estados a outorgar, na medida do possível, às pessoas que se encontrem em seu 
território como refugiados e que não estejam protegidas pelas disposições da 
Convenção, o trato previsto por esta Convenção. (CONFERÊNCIA DE 
PLENIPOTENCIÁRIO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1951) 

 

Nesse sentido, o Brasil se mostrou atuante à tentativa de acolhimento, adequação e 

busca de soluções em detrimento dessa população, enfrentando hoje, entretanto, dificuldades 

na estruturação e implementação de políticas que abarquem verdadeiramente os refugiados e 

demais imigrantes internacionais que careçam de proteção. 

Já no período de restabelecimento de um regime democrático, em 1991, o Ministério 

da Justiça editou uma portaria interministerial (Nº 394 de 1991) com o intuito de estruturar a 

dinâmica processual da solicitação e concessão do refúgio. Neste primeiro momento de 

ajuste, o pedido era aferido apenas pelo ACNUR e encaminhado ao governo brasileiro para 

reconhecimento formal. A proteção se dava apenas no reconhecimento jurídico - essas 

pessoas não recebiam nenhum acolhimento ou acompanhamento de adequação. Mediante a 

percepção de insuficiência de assistência à realidade laboral, de saúde física e mental dessas 

pessoas que o governo chamou para o centro das discussões a Cáritas Arquidiocesana já 
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tendo trabalhos desenvolvidos nesse ambiente, juntamente ao Ministério de Relações 

Exteriores, Saúde, Trabalho e Educação (BARRETO, 2010).  

No ano de 1997, foi editada a lei nº 9474 que contempla reconhecimento, direitos e 

deveres dos refugiados, bem como a criação do Comitê Nacional para os Refugiados 

(CONARE), responsável por decidir quanto aos pedidos de refúgio e ditar diretrizes de 

políticas públicas. A riqueza da concepção do CONARE se dá pela junção entre Nações 

Unidas, governo e sociedade civil, haja vista a sua formação nas decisões. Assim, sendo 

compostas pelo governo na forma do CONARE, além do ACNUR (com direito a voz, mas 

não voto) e da sociedade civil por meio da Cáritas, é instaurada a oportunidade de se ter 

múltiplas visões na tomada de decisão sobre a concessão de refúgio.  

Essa tríplice união dá ao Brasil o reconhecimento, pelas Nações Unidas, de ter uma 

das legislações mais robustas e modernas do mundo ao englobar a Convenção de 1951 e o 

Protocolo de 1967, “é a ideia da transnacionalidade dos direitos humanos.” (BARRETO, 

2010, p. 20), além da relevante atuação do país no ensejo de fortalecimento do assunto 

migratório na América Latina, tendo como exemplo a aprovação do Plano de Ação para 

Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados em América Latina no ano de 2004. 

 

Conclusão 

O discorrido nesse primeiro capítulo buscou passar uma visão mais geral de nuances 

que versam e afetam diretamente grupos populacionais, sejam elas no campo sistêmico ou 

no campo normativo. Essas visões circularam em torno de sistemas que afetam toda uma 

população, mas agravam negativamente situações de um grupo específico, de produções que 

buscam satisfazer o campo global, além das medidas que de fato hoje se consolidam e 

compõem o grupo de políticas que possuem como alvo os refugiados. 

Ao discutir globalização, trouxemos as reflexões de Bauman (1999) acerca do 

capitalismo, a forma como as categorias de tempo e espaço foram suprimidas diante da ordem 

da exploração capital. Destacamos a maneira pela qual a sociedade se organizou dentro da 

hierarquia social, tomando a moeda da mobilidade como a maior validação de pertencimento, 

ou não, à determinado agrupamento. Bauman (1999) possibilitou através da sua obra a visão 

global do sistema em que vivemos, a percepção da não separação entre sistema econômico e 

político da vida social, particularmente de como a tomada de decisões desvinculada ao 

aspecto humano afetam diretamente toda uma população.  
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Alinhado a isso, destacamos o universo de constituição de uma política global e as 

transformações normativas que o campo do refúgio desenvolveu ao longo das últimas 

décadas, pontuando a importância e a responsabilidade do Brasil ao se posicionar favorável 

à amplicação de recebimento dessa população, especialmente na sua atuação regional. 

Os apontamentos feitos nesse capítulo são importantes para que seja entendida a 

conjuntura que nos é dada.  A compreensão deve ser pautada a partir de como os fluxos 

migratórios tiveram sua dimensão ampliada não por causas naturais, mas por decisões 

tomadas, culminando, diretamente, nessa ampliação e em como a sociedade global tem 

reagido - ou se omitido - diante dessa questão.  

O seguinte capítulo explorará a continuidade de um sistema disciplinatório na 

integração de populações advindas de fluxos migratórios forçados, a complexidade da 

inserção dessas pessoas, a ressignificação dos espaços como resultado do choque entre o que 

se está estabelecido e a constituição do novo por meio do choque entre ambas as posições; 

bem como um importante agente atuante da agenda de integração, sendo este o  Centro de 

Recebimento e Atendimento de Imigrantes (CRAI).  
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CAPÍTULO 2 - O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO NO CRAI EM SÃO PAULO 

 

Introdução 

O processo de fluxo migratório possui como fundamental etapa a integração ao meio 

social de um novo país, sua inserção na cultura, na vida laboral, na linguagem e em todos os 

outros aspectos que constituem o convívio social. A importância deste capítulo se faz pela 

discussão da abrangência dos diversos conflitos de reafirmação no processo da inserção 

social.  

Dentre eles, os diálogos frente ao governo e a sua política de controle, a afirmação 

necessária frente à nova sociedade, a constituição de um espaço de luta por visibilidade que 

visa a reformulação de conceitos e direitos através do enfrentamento de posições e conceitos 

sólidos, bem como a apresentação de uma proposta que busca amenizar as dificuldades 

imputadas ao curso da migração.  

Diante da luta por espaço e visibilidade social destacamos como importante agente 

integrador do processo migratório, situado no município de São Paulo, o Centro de 

Recebimento e Atendimento de Imigrantes - CRAI. 

O CRAI se constitui como relevante agente ao se prontificar como uma instituição 

que não somente toma como público alvo os imigrantes mas se encarrega de fomentar a ponte 

de diálogo relativa a mudança de perspectivas concernentes à temática do refúgio através de 

ações voltadas ao poder público e à sociedade civil. A escolha do CRAI se deu pela relevância 

de atuação no município e pelo dinamismo na constituição de ação ao unir Estado e 

Sociedade Civil. Sendo assim, esta parte do trabalho versará sobre o processo de 

acolhimento, integração e uma possibilidade de agenda e ação a esse processo de inserção. 

 

2.1. O Processo de Integração Frente à Dinâmica Democrática 

Os reflexos da chegada de imigrantes a um país é continuadamente uma problemática: 

o encontro de um ser com “o outro”. Sendo este outro alguém que está para além da fronteira 

do reconhecimento identitário próprio e do conforto em se saber quem esse outro é, ronda o 

universo das migrações. Edward Said (2007), teórico pós colonialista, em seu livro 

Orientalismo nos explica justamente esse entendimento sobre o outro e principalmente a sua 

tipificação, antes mesmo da barreira geográfica da migração é estabelecida a barreira 
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identitária que se certifica em estabelecer quem é o outro a partir de uma visão própria, é o 

outro que se faz outro enquanto eu me estabeleço e o diferencio de mim. 

O entendimento sobre os refugiados nos marcadores étnicos, culturais e econômicos, 

e como a sociedade os tem concebido embasam a importância que o CRAI tem no papel que 

se propõe a desempenhar enquanto agente integrador. O processo integrador do refugiado 

em uma cultura possui muita complexidade por assumir interseccionalidades, constituindo 

caráter agravante nesse movimento de tentativa de inserção que naturalmente compõe o ciclo 

da vivência do refúgio, sendo este o do processo de deslocamento à integração em um novo 

território, e possível retorno ao seu destino de origem. 

A teoria da interseccionalidade proposta por Piscitelli (2008) pressupõe que existem 

no mundo diversas categorias analíticas e classificatórias, sendo essas, ao qual a teoria se 

propõe, como passíveis de agravar o entendimento, inserção, leitura e vivência de 

determinada pessoa na vida social. Isso quer dizer que a interseccionalidade se traduz como 

o encontro de marcadores sociais tais como gênero, raça, religião, sexualidade e outros, como 

fatores de viabilidade de dificuldade na vivência social, dependendo das diversas 

possibilidades que esses marcadores sociais teriam ao se combinarem diante de uma lógica 

de dominação e hierarquização. Os refugiados que se encontram diretamente no centro dessa 

vivência interseccional, são pessoas pertencentes desde a sua conceitualização aos diversos 

marcadores dificultantes do cotidiano da vida social.  

A pesquisa desenvolvida pelo European Social Survey, analisada pelo Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa no ano de 2016, é uma clara resposta de como a 

interseccionalidade agrava ainda mais o processo já difícil da vida do refugiado em alguns 

locais da Europa, sendo este ainda o principal destino de uma tentativa de migração. A 

referida pesquisa se propôs a comparar a abertura dos europeus aos refugiados através de 

questionários aplicados nos anos de 2002/2003 e 2014/2015, uma das perguntas pertinentes 

à pesquisa abordou pontos como religião e etnia, demonstrando que em alguns países, ao 

carregar esses endereços sociais a abertura ao acolhimento não se mostrava tão favorável. 

O processo de saída de um conjunto cultural, formador e de pertencimento é um 

acontecimento que notadamente demonstra desgastes humanos. No caso dos refugiados são 

profundos os traumas sendo acumulados ao longo de uma jornada pela tentativa de 

reconstrução da vida e da dignidade humana. A reconstrução de laços sociais, do sentimento 

de pertencimento, do reconhecimento enquanto alguém que está inserido dentro de uma 
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lógica cultural, econômica e social. Dentro desse ciclo que sonda a vida do refugiado, desde 

a sua saída de um escopo de total afronta aos direitos humanos até à reconstrução e 

estabilidade de um novo ciclo de vida. Sendo que neste retorno ao país de origem ou 

assentamento em um novo país, tem-se como um fator central o cuidado à recepção e 

integração dessas pessoas que ao longo da sua jornada carregam as diversas perturbações 

comuns à dinâmica do refúgio. 

Falar da integração de refugiados é pensar a implementação de diversas políticas 

públicas de proteção social e da execução do pilar humanista que a normativa brasileira 

voltada aos refugiados carrega, mas principalmente pautar a concepção pela qual  esse 

agrupamento de clientes de uma política precisam conjuntamente serem reconhecidos como 

os melhores avaliadores dessas políticas e proponentes de adequações (MOREIRA, 2014) 

A progressão da integração dentro de um novo país, tomando em conta no estudo a 

análise de referencial de refugiados urbanos, pode ser concebido por meio de duas vertentes: 

(i) assimilação e disciplinarização, e (ii) atuação, visando a estrutura dada de uma cidade 

como a possibilidade de readequação do espaço, de contestação e formação de um novo 

espaço combinando as três propostas. Como parte fundamental da compreensão da estrutura 

que abarca a gestão da pauta do refúgio, os atores e suas ações se mostram primordiais no 

entendimento de soluções do que se aponta frente à temática (MOREIRA, 2014). 

A democracia enquanto corrente teórica, e se situando no lócus do agente estado, 

prevê como pilar a possibilidade de participação e diálogo entre diversos grupos sobre 

inúmeras temáticas, resultando assim no aprimoramento estrutural das vivências, a gestão 

compartilhada do espaço (BRESSER-PEREIRA, 2005). Muito embora essa concepção de 

melhora das sociedades devido participação popular vigore, se apresentam na atualidade 

Estados democráticos essencialmente pautados em um papel disciplinador. Wacquant 

(2013), em seus estudos relativos à constituição da política social dos Estados Unidos, 

analisou a fundamental importância, nos tempos de hoje, da escolha da política de contenção 

social. Este policiamento e aprisionamento, como uma política de ordem social, é o resultado 

de uma escolha e não uma consequência. A política de encarceramento, sequela do 

policiamento, é o desenrolar da criminalização e hierarquização social, a segunda via para 

uma política de enquadramento social.  

Esse papel fundamental adotado por Estados democráticos recai diretamente sobre o 

debate da integração dos refugiados nos contextos urbanos, para André Zuzarte e Carolina 
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Moulin (2018, p. 222), “a democracia existe assim como mecanismo de produção de um 

consenso mínimo sobre as fronteiras que separam aqueles que fazem parte e que ‘contam’ 

em relação aos demais”. As tecnologias inseridas no contexto de monitoramento vão além 

da manobra de policiamento, bem como da burocratização ao qual são submetidos os 

refugiados. 

Todo o processo de solicitação, tramitação e aquisição da documentação necessária é 

feito nas cidades, e da estrutura de acesso à serviços básicos necessários como educação, 

saúde, inserção no mercado de trabalho e consequentemente econômica; a discussão que 

envolve a inserção e o contingenciamento são alinhadas simultaneamente ao debate do 

simbólico, “preconceitos raciais, étnicos, nacionais, de gênero que se materializam na 

interação com esses grupos” (MOULIN; ZUZARTE, 2018, p. 223).  

Tomando dados do estudo realizado pelo ACNUR (2018) em 2017, 58% dos 

refugiados no mundo vivem em áreas urbanas, fazendo desse espaço urbano um grande lócus 

de possibilidade de alteração dado a sua visibilidade, o choque entre as estruturas já 

consolidadas de cultura, normatização, estrutura econômica e demais nuances que compõem 

esse espaço de movimentação, tornam o espaço urbano uma grande arena de desconstrução 

e reconstrução; um espaço favorável à possibilidades de mudança.  

A construção do simbólico, a arena imaginária de consolidação do outro é composta 

pelas mais variadas facetas, no caso dos refugiados uma tecnologia em especial se faz muito 

presente ao se pensar a abertura da esfera burocrática e de fronteiras ao recebimento dessa 

população, essa composição e tecnologia usada é o medo (BAUMAN, 1999), o medo pelo 

imaginário do que esse outro representa, a geolocalização a qual essas pessoas muitas vezes 

estão fugindo, a ameaça ao que se é dado enquanto formação cultural e corriqueiramente o 

discurso de uma ameaça a nível produtivo e de mercado (SAID, 1990). 

Bauman (1999) salienta o uso do medo como ferramenta de separação. A 

caracterização recorrente e muito discutida entre os teóricos pós colonialistas da concepção 

do outro gera indissociavelmente o marcador da diferenciação. A fronteira da constituição 

do eu e do que o outro como algo muito distante de mim significa. Essa fronteira de 

diferenciação tem como resultado no ideário o medo do diferente e naturalmente o 

distanciamento e a isolação. Como o comportamento isolador que é naturalmente replicado 

dentro das cidades e circunscrito ao entendimento do doméstico, se porta diante do que é um 

outsider? (ELIAS; SCOTSON, 2000). 
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 A formação cultural da sociedade, principalmente através da concepção do medo - 

medo ao que se passa, ao redor e ao que se apresenta como não natural ou diferente daquilo 

que o meu enquadramento social está acostumado - se torna uma grande ameaça ao 

entendimento que se tem enquanto o que permeia “a minha nação” uma nação que muitas 

vezes eu não me identifico mas que passa a ser exaltada quando o que é temido, quando 

àquela alteridade não é reconhecida, passa a ser uma afronta ao que me é entendível enquanto 

espaço geográfico e formação cultural, ao que pode me atingir dentro dos limites interiores. 

Como defende Bauman (1999, p. 45): “os medos contemporâneos, os “medos urbanos” 

típicos, ao contrário daqueles que outrora levaram à construção de cidades, concentram-se 

no “inimigo interior””.  

A discussão então que passa a ter com relevância à contestação cultural da integração 

dos refugiados perpassa a lógica do quanto esses indivíduos afrontam o que é “meu” dentro 

da circunscrição do cotidiano doméstico, a lógica da dificuldade em se lidar com o que se 

traduz como diferente. 

 

Em vez da união, o evitamento e a separação tornaram-se as principais estratégias 
de sobrevivência nas megalópoles contemporâneas. Não há mais a questão de amar 
ou odiar o seu vizinho. Manter os vizinhos ao alcance da mão resolve o dilema e 
torna a opção desnecessária; isso afasta situações em que a opção entre o amor e o 
ódio se faz necessária. (BAUMAN, 1999, p. 45) 

 

Leandro Karnal (2016), professor filósofo, durante entrevista em plataforma, ao 

comentar sobre solidão nas redes, sintetizou similarmente à Bauman (1999) o uso do medo 

como ferramenta de isolamento “o ódio é uma marca da existência humana, porque o ódio 

nasce do preconceito, o preconceito nasce do medo e o medo é uma estrutura do 

comportamento humano (…), tenho medo da mudança, tenho medo da diferença”. A 

reconfiguração do espaço urbano e do desenvolvimento histórico da humanidade tem como 

primor o encontro das diferenças, a recorrência do entendimento da configuração social tendo 

como pano de fundo a convergência de povos apesar da difusão do medo e do que o outro se 

constitui. 

O desafio posto à integração e inserção na análise do refúgio, primordialmente 

urbano, tem como base um dos atores fundamentais exercendo assim um poder de polícia e 

disciplina, transformando o campo de atuação política em uma arena de controle, se 

utilizando também do poder do simbólico. 
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Embora a visão da espacialidade política de atuação do Estado, tendo como escopo o 

meio urbano, ser pautada em grande parte no campo teórico como de proposta de 

cerceamento e controle, é necessário destacar o potencial que esses espaços possuem como 

local de transformação, relevância e emancipação, um lugar de “possibilidades de 

apropriação e transformação… em completo desacordo e desafio à ordem hegemônica” 

(MOULIN; ZUZARTE, 2018, p. 226). 

A tomada do espaço público e a sua centralidade trazem notoriedade a reivindicações 

desses grupos minoritários que se encontram no limbo na tentativa de reafirmação da sua 

cidadania ou até mesmo na luta do ganho de um título de pertencimento. Spivak (2010), ao 

tratar do pós colonialismo traz luz ao protagonismo da fala de subalternos, a noção da 

importância da fala para a mudança de estruturas consolidadas e da formação de um novo 

paradigma, tendo como complemento às diversas visões e vivências que se encontram dentro 

de uma mesma sociedade a importância da representação não por uma elite dominante e já 

estabelecida mas sim pela elevação da sua qualidade de ser integrante do sistema democrático 

representativo, e por assim dizer, ator necessário na tomada de decisões partindo da auto 

representação. 

A luta pela representatividade, tomando a posição adotada pelo Estado e a 

transformação do espaço por meio da ação de grupos, se constituem dentro do terceiro espaço 

apontado por Homi Bhabha (1998). O terceiro espaço é um lócus de hibridização e 

ressignificação pautado na linguagem. Ao pesquisar o colonialismo e os reflexos do contato 

entre o colonizador e o colonizado, o teórico destaca os conflitos gerados devido a luta pela 

homogeneização e hierarquização objetivado pelos discursos. As vias de entendimento 

perpassam o objeto de enunciação, a enunciação e a ambivalência de entendimentos; o 

terceiro espaço é constituído assim como reformulação dos símbolos, dos discursos, das 

posições e do poder atribuído.  

Pensando nesse ponto de mediação, da reinterpretação, da luta por significado e 

relevância é que se encontram esses novos cidadãos em diversas sociedades. No ano de 2007 

o Brasil recebeu um grupo de refugiados palestinos fruto de um acordo entre governos, tendo 

a participação do ACNUR e da sociedade civil após o fechamento do campo onde moravam 

na Jordânia. O reassentamento desse grupo de refugiados foi fortemente contestado pelos 

mesmos ao não receberem a assistência prometida no firmamento das negociações, o fruto 

dessa negligência por parte do governo brasileiro e da organização internacional em questão 
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foi a mobilização e protestos por parte dos refugiados em Brasília (MOULIN, 2011).  Como 

expõe Genova (2015, p. 48): 

 
confrontam (e afrontam) regimes políticos baseados na suposta “impossibilidade” 
de que, oficialmente, os não-cidadãos, sem direitos, possam assumir a bandeira da 
quase-cidadania, outorgando-se a autorização de falar, reconfigurando o espaço do 
público e reivindicando direitos 

 

Ao se posicionarem frente ao maior símbolo de poder na capital federal esse grupo 

lançou mão da qualidade da exposição para a apropriação do espaço e reconfiguração dos 

discursos de poder; é a síntese do terceiro espaço, a luta pela quebra da rigidez dos discursos, 

o direito de se ter voz e a produção de novos sentidos; recuperando então a essência 

democrática da participação e possibilidade de mudanças, no sentido de fazer valer a 

existência no conjunto da sociedade ao se ativar a cidadania (MOULIN; ZUZARTE, 2018). 

Muito embora o campo do refúgio se constitui em larga escala pela prevalência de 

teorias centradas no poder coercitivo do Estado, a visão de ressignificação e articulação de 

novos espaços de poder são uma possibilidade de caminho frente ao encontro desses diversos 

atores que versam sobre o universo do refúgio.A possibilidade de reconstrução dessas 

categorizações se mostra como um importante fator sobre a luta do entendimento dessas 

populações que disputam sua visibilidade e atendimento de demandas. 

 

2.2. Centro de Recebimento e Atendimento de Imigrantes - CRAI 

O desenvolvimento teórico realizado até o momento teve como objetivo 

compreender o que envolve a esfera do refúgio para então estudar uma proposta de tentativa 

de integração e disseminação de conhecimento acerca da migração, incluindo o refúgio. O 

objetivo desta análise é, através do caso da estrutura do Centro de Recebimento e 

Atendimento de Imigrantes, em São Paulo, propor algo semelhante ao município de Goiânia, 

tendo em conta a dinâmica social e a posição de elevado fluxo migratório ao qual o mesmo 

se encontra, sendo este ponto a ser explorado no capítulo 3. 

Em 1970, o Brasil e diversos outros países da América do Sul viviam regimes 

autoritários, fazendo com que o fluxo de migrações entre países se intensificasse. No caso do 

Brasil, trabalhos humanitários desempenhando a função de acolhimento e proteção de 

migrantes começaram a tomar dimensão com o papel fundamental adotado pela Igreja 
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Católica através da Cáritas Arquiodicesana do Rio de Janeiro e de São Paulo, conforme 

previamente mencionado. 

O exemplo da atuação da Igreja Católica em um momento de exceção no país, 

objetiva o papel que a Igreja de modo geral desempenha visando o seu entendimento sobre a 

solidariedade. Essa movimentação compõe o dinamismo do qual a igreja dispõe, se atentando 

muitas vezes à temáticas sociais e chegando à espaços onde o Estado ainda não atua ou 

escolhe não atuar (BARRETO, 2010) 

O Estado brasileiro sofreu ao longo das últimas décadas readequações pertinentes à 

sua esfera de atuação e a sua relação frente aos demais setores que compõem a sociedade. As 

organizações sociais, importantes atores que em sua maior parte eram vinculadas à questões 

religiosas, nos anos 1970 e 1980 apresentavam à conjuntura um posicionamento confrontador 

frente ao estabelecido autoritário. O seu maior objetivo era a luta democrática e o 

asseguramento da efetividade de direitos sociais. Desta forma, as diversas organizações, e 

suas temáticas correlacionadas, se firmaram pela tentativa do estabelecimento de um Estado 

garantidor das liberdades e dos direitos. Com a consolidação da Constituição de 1988 e as 

diversas reformas administrativas que o Estado brasileiro acumulou, adota-se uma nova 

postura, relacionamento e atribuições dos diversos setores, principalmente entre primeiro e 

terceiro setores. 

Atualmente, passada a luta pela redemocratização, se tem no país um terceiro setor 

diversificado, carregando diversas bandeiras, “buscando o respeito e reconhecimento de 

interesses que ainda não possuem a tutela jurídica ou, muitas vezes, embora positivados, não 

são prestados de maneira adequada pelo Estado.” (THIESENA, 2009, p. 108). Se situando 

diante da realidade neoliberal onde há a transferência de responsabilidades do primeiro setor 

ao terceiro setor diante do compartilhamento de responsabilidade e da chamada gestão 

participativa. O terceiro setor se faz relevante ator social na dinâmica da administração 

brasileira, propiciando igualmente o diálogo frente à formação de novos conceitos em 

consonância ao terceiro espaço teorizado por Bhabha (1998). 

A lógica implantada mediante o compartilhamento de responsabilidades entre 

setores da sociedade atua como resposta à reforma administrativa a qual o Estado brasileiro 

passou, sendo ele posto como não capaz de abarcar todas as demandas pautadas pela 

sociedade, necessitando assim do compartilhamento de diversos entes da sua 

responsabilidade de garantia de direitos. De acordo com Santos (2000, p. 109)  
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o Estado abandona o papel executor ou prestador direto de serviços, mantendo-se, 
entretanto, no papel de regulador e provedor ou promotor destes, principalmente 
dos serviços sociais, como educação e saúde, que são essenciais para o 
desenvolvimento, na medida em que envolvem investimento em capital humano. 
Como promotor desses serviços o Estado continuará a subsidiá-los, buscando, ao 
mesmo tempo, o controle social direto e a participação da sociedade (SANTOS, 
2000, p. 109). 

 

Se torna importante ressaltar então a postura adotada pelo Estado, na órbita 

neoliberal, o seu caráter hierarquizante citado anteriormente por Bauman (1999) e Spivak 

(2010), o Estado enquanto organismo situado dentro da lógica de atendimento aos diversos 

interesses e tendo como prerrogativa a sua impossibilidade de ofertas universalizantes:  

 

Por um lado, tem de atender com serviços de qualidade à população com 
capacidade de adquirir os serviços no mercado, segundo suas possibilidades 
econômicas, numa atividade claramente lucrativa. Por outro lado, deve intervir, por 
meio do Estado ou de entidades filantrópicas, nas demandas pontuais da população 
carente, com precários serviços momentâneos. Altera-se a dimensão de seguridade 
social como direito do cidadão, a universalidade da prestação do serviço, de 
qualidade homogênea para toda a população, o caráter não-contratualista das 
políticas sociais e assistenciais. (MONTAÑO, 2003, p. 196) 

 

A atuação do terceiro setor viu a sua dimensão ampliada pela reestruturação do 

Estado, e suas diversas funções, elementarmente pelo apanhado legislativo que se conjugou 

ao longo dos anos. Para além da transferência de gestão passada para as organizações sociais, 

se faz importante ressaltar a relação possível que se estabeleceu pelo diálogo entre os dois 

setores, as responsabilidades de provimento do bem estar social de uma população está 

incumbida da prevalência da operação do Estado, entretanto, as organizações sociais se 

apresentam como um importante ator na cooperação com o ente na resolução de conflitos. 

(THIESENA, 2009) 

Muito embora a gestão dos diversos problemas da sociedade deva estar nas mãos do 

Estado, a proximidade das diversas organizações, no caso do presente estudo a Igreja, com a 

localização reflete em uma melhor formulação e implementação de uma política em 

detrimento da sua adjacência. As organizações sociais se apresentam na dinâmica 

gerencialista do Estado democrático como um sinônimo a burocratas do nível da rua 

(LOTTA, 2012), compartilhando com o Estado o seu conhecido do ambiente ao qual está 

familiarizado, fornecendo a este a inteligência da capacidade de uma política com melhor 

desenho e pensamento para a localidade. 
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O CRAI, dentro da postura adotada pelo Estado brasileiro, resultado da 

normatização a qual o terceiro setor sofreu no Brasil, tem então, dentro desse apanhado 

normativo, permissão para institucionalmente orquestrar serviços solidários e humanitários 

à gestão e responsabilidade funcional do Estado (THIESENA, 2009). Desta forma, o CRAI 

funciona frente à gestão participativa entre o primeiro e o terceiro setor da realização de 

políticas públicas e efetivação de direitos sociais; sendo assim os principais atores envolvidos 

são a Prefeitura de São Paulo e o Serviço Franciscano de Solidariedade (SEFRAS). 

O CRAI foi inaugurado em agosto de 2014 devido o grande número de imigrantes 

haitianos que a cidade de São Paulo estava recebendo. Foi inicialmente denominado por 

Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes, sendo aberto no governo de Fernando 

Haddad e prestando assistência imediata a 100 imigrantes que se encontravam em condição 

de elevada vulnerabilidade em um abrigo provisório que possuía capacidade para 100 

pessoas, mas que no momento abrigava 300. O projeto é fruto de uma política construída 

para essa população de imigrantes no município de São Paulo, política transversal que reunia 

todas as secretarias da prefeitura de São Paulo, juntamente ao Serviço Franciscano de 

Solidariedade, possibilitando o atendimento integral dos imigrantes e visando com o 

atendimento a melhor inserção cultural e produtiva dessa população (SECRETARIA DE 

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DA PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014). 

A construção da política intenciona a sua efetivação por meio da análise e avaliação 

dos próprios migrantes a partir da escuta e aprendizado das especificidades de cada área, ela 

é a consolidação de uma política bottom-up 1 tomando as diversas visões dos clientes da 

referida proposta. 

O processo de implementação da política passou por dois momentos, primeiro teve-

se a inauguração do espaço de acolhida diante a superlotação de outro abrigo que recebia 

esses migrantes, e posteriormente, em novembro de 2014, abriu-se o espaço de referência, 

prestando assim: 

i. Apoio Geral: atendimento que busca entender a situação do migrante, sua 

regularização migratória, documentação e informações sobre serviços públicos 

ofertados pelo município, bem como o auxílio no agendamento de atendimento em 

órgãos públicos. 

                                                
1 Uma política bottom-up (LIPSKI, 1980) compreende o campo da implementação, sendo este um campo 
interativo. Vislumbra-se a formulação pela base devido maior proximidade e conhecimento da realidade em 
que se empreende implantar uma determinada política, pensando-se primordialmente na sua eficácia.   
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ii. Apoio Jurídico: atendimento e orientação jurídica pertinentes a questão migratória. 

iii. Apoio Psicológico: atendimento psicológico tendo atenção especial aos solicitantes 

de refúgio e imigrantes em situações mais vulneráveis. 

iv. Cursos e Oficinas: cursos e oficinas voltados para qualificação profissional de 

imigrantes, de profissionais que estejam em contato com a temática e demais 

interessados. (ADUS, 2014) 

O CRAI integra o espaço de compartilhamento de responsabilidades, uma nova 

ótica de implementação de uma política pública visando primordialmente a avaliação da 

mesma pelos seus principais clientes, o Centro é uma iniciativa da Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos, tendo como parceiros a Secretaria Nacional de Justiça e a Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, sendo o Sefras a instituição responsável 

pela administração das atividades; de acordo com o Frei José Francisco dos Santos em 

entrevista concedida ao Instituto ADUS (2014), coordenador geral do Sefras à época, “nós 

atuamos na área social, mas nunca tivemos a pretensão de ocupar o espaço do Estado. Temos 

a compreensão de que as organizações sociais estão aqui para ajudar, dar a sua contribuição. 

Mas reconhecemos que o trabalho social é uma obrigação do Estado”. 

Desta forma, o CRAI busca ofertar o atendimento especializado promovendo o 

acesso à direitos e a inclusão política, social, cultural e econômica de imigrantes, pessoas em 

situação de refúgio, apátridas, pessoas em trânsito ou residentes, independentemente do seu 

histórico migratório, nacionalidade, faixa etária, sexo, escolaridade e renda; como forma de 

ampliação de conhecimento e disseminação de boas práticas de inserção social da população 

alvo do centro, há também oferta de atendimento à “servidores públicos, profissionais que 

atuam com a temática da imigração e imigrantes para as ações de formação na temática 

migratória e de educação em direitos humanos; Secretarias do Poder Público e organizações 

da sociedade civil interessadas em realizar parceria para a inclusão de imigrantes no mercado 

de trabalho.” (BANCO DE PRÁTICAS ODS, 2018). 

Este Centro foi a primeira iniciativa pública municipal que se atentou à necessidade 

de instrução da população sobre as questões migratórias, em especial os que viriam a 

trabalhar com os imigrantes, e acolhimento ao elevado fluxo migratório que o Brasil vem 

recebendo. O CRAI surgiu como resposta à meta de número 65 do Programa de Metas 2013-

2016 da gestão Fernando Haddad, governo municipal à época. A meta previa a criação e 

implantação de uma política municipal para migrantes e combate à xenofobia.  
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Desde a sua abertura no ano de 2014 à maio de 20182, o CRAI havia realizado 

16.991 atendimentos de imigrantes de cerca de 85 nacionalidades (BANCO DE PRÁTICAS 

ODS, 2018). Criado para ser um equipamento público municipal de referência na atenção 

especializada à população imigrante da cidade de São Paulo, teve sua consolidação normativa 

apenas no ano de 2016 através da Lei Nº 16.478, sendo esta instituída pela Decreto 57.533. 

A lei se firmou em cima de quatro objetivos principais, sendo estes: 

1. Garantir ao Imigrante o Acesso à Direitos Sociais e aos Serviços Públicos; 

2. Promover o Respeito à Diversidade e à Interculturalidade; 

3. Impedir Violações de Direitos; 

4. Fomentar a participação social e desenvolver ações coordenadas com a 

sociedade civil; (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO) 

De acordo com informações da gestão atual do CRAI (2019), do ano de inauguração, 

2014, até o presente momento, os atendimentos têm aumentado, sejam eles atendimentos 

gerais, atendimentos específicos como de serviço sociais, empregabilidade, jurídico ou 

psicológico; atendimentos institucionais e formação de servidores. 

Como mostra o gráfico 1, em 2014 o total de atendimentos foi de 257, tendo em 

mente que o Centro iniciou suas atividades de recebimento em novembro. O montante de 

atendimentos por ano foi de 3.010 em 2016, para 4.480 em 2017, e 5438 em 2018. Tendo 

como maior concentração de atendimentos os atendimentos gerais, buscando compreender a 

situação do migrante e sua regularização migratória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 A escolha do período de 2014 à maio de 2018 se deu pela disponilização de dados pelo CRAI  
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Gráfico 1 - Atendimentos CRAI - 2014 à 2018 

 
Fonte: Centro de Atendimento e Recebimento de Imigrantes – CRAI 

 

Assim como nos dados compartilhados pelo CRAI, referente aos anos de 2014 a 

2018, em 2019 a maior parte dos atendimentos se concentra nos atendimentos gerais, 

conforme demonstrado no Gráfico 2 abaixo. 

 

Gráfico 2 - Atendimentos CRAI (Fevereiro a Abril de 2019) 

 

Fonte: Centro de Atendimento e Recebimento de Imigrantes – CRAI 
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Ainda de acordo com os dados do primeiro atendimento dos imigrantes que 

buscaram orientações no CRAI entre fevereiro e abril de 2019, foi possível identificar alguns 

dos principais problemas dos imigrantes ao entrarem em contato com o Centro, bem como 

seu perfil em termos de gênero, raça e principais nacionalidades.  

A principal demanda dos imigrantes estrangeiros é a regularização da situação 

migratória descrita na tabela 1, haja vista que a maior parte destes está no processo de 

solicitação de refúgio, seguidos por aqueles que estão indocumentados ou em situação 

irregular, como mostra a tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 1 - Principais demandas apresentadas ao CRAI – 2019 (fev-abr) 

Demandas 

  fev-19 mar-19 abr-19 total 

Vaga em centro de acolhida 32 46 52 130 

Programas Habitacionais 2 0 1 3 

Reinserção no Mercado de Trabalho 6 3 7 16 

Agendamento CTPS 5 3 18 26 

Reinserção Educacional 0 0 0 0 

Cursos Profissionalizantes 3 1 0 4 

Curso de Idiomas 11 7 4 22 

Programa de Transferência de Renda 2 0 1 3 

Validação de Diploma 0 0 2 2 

Regularização Migratória 162 223 302 687 

Outros documentos 9 0 2 11 

Questões Trabalhistas Diversas 3 4 16 23 

Outros  16 19 20 55 

Passaporte Criança Brasileira Filha de 
Imigrantes 

3 1 0 4 

Currículo 0 0 2 2 

TOTAL 254 307 427 988 

Fonte e Elaboração: Centro de Atendimento e Recebimento de Imigrantes – CRAI 

 
Tabela 2 - Situação Migratória dos Imigrantes Estrangeiros que se apresentaram ao 

CRAI – 2019 (fev-abr) 

Situação Migratória 

  fev-19 mar-19 abr-19 total 

Visto de Turismo 13 20 13 46 

Solicitante de Refúgio 95 149 285 529 
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Visto/RNM Estudante 0 1 1 2 

Visto/RNM Permanente 36 31 33 100 

Indocumentado/Irregular 75 60 48 183 

Refugiado 2 11 4 17 

Visto/RNE Temporário 7 19 16 42 

Outros 9 7 5 21 

TOTAL 237 298 405 940 

Fonte e Elaboração: Centro de Atendimento e Recebimento de Imigrantes – CRAI 

 

A maior parte dos atendimentos possui como clientela o gênero masculino, 682 de 

940 atendimentos até abril de 2019, tendo estes a maior concentração entre 19 e 39 anos. A 

maior concentração da população feminina também se encontra na faixa etária de maior 

atendimento apresentada pelos homens.  

 

Gráfico 3 - Representação por gênero/idade nos atendimentos do CRAI (fev-abr 2019) 

 

Fonte: Centro de Atendimento e Recebimento de Imigrantes – CRAI 

 

Em relação aos países de origem a maior busca foi feita por angolanos, 256 

atendimentos de fevereiro a abril de 2019, seguidos por haitianos, 96 atendimentos, 

venezuelanos, 93, congoleses, 63 e togoleses, 30. O Centro recebe imigrantes internacionais 

das mais diversas nacionalidades, entretanto, as apresentadas anteriormente se destacaram na 

quantidade de atendimentos, conforme demonstrado no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Principais países de origem no CRAI - (Fevereiro a Abril de 2019) 

 

Fonte: Centro de Atendimento e Recebimento de Imigrantes – CRAI 

 

A proposta do desenvolvimento não apenas fomenta a melhora da integração e 

assistência à recém-chegados ao país, o CRAI se importa com a formação de redes de 

compreensão, busca de melhora do aspecto referente à temática no escopo nacional e a 

relevância do debate em torno da área; as dificuldades enfrentadas por imigrantes, desde a 

tentativa do asseguramento da sua permanência à não aceitação desse protocolo por meio de 

instituições de caráter público transparecem o isolamento da busca por soluções e debates da 

área.  

 

Conclusão 

As experiências do refúgio em meio urbano manifestam os dilemas ao demasiado 

cerceamento do Estado democrático e da urgente necessidade de constituição de novos 

espaços que reflitam o caráter intrínseco ao processo migratório da constituição de novos 

saberes frente a demandas de uma nova parcela da população. Pensando assim em políticas 

que englobem as demandas dos clientes das políticas de migração dentro de suas 

particularidades. 

O Centro de Recebimento e Atendimento a Imigrantes, o foco pelo qual o estudo 

tem sido desenvolvido, integra esse espaço da elevação da voz da população imigrante não 

256

40

63

96

30

93

0 50 100 150 200 250 300

VENEZUELA

TOGO

REP. DO HAITI

REP. DEM. DO CONGO

BOLIVIA

ANGOLA



40 
 
apenas no acolhimento e atendimento dessas pessoas, mas através da avaliação por essa 

população do que tem sido constituído como uma política para eles mesmos. Diante das 

diversas lacunas, ou do exacerbado controle, o CRAI aponta como proposta inovadora, um 

ator que desponta na construção de novos espaços de saber.  

O terceiro e último capítulo do estudo abarcará a situação social do município de 

Goiânia frente aos processos migratórios de imigrantes, a forma como o poder público tem 

se portado diante do crescimento dessa população, dados referentes a esse grupo, a 

constituição de redes não apenas no município de Goiânia mas em municípios vizinhos, os 

diversos atores que tem atuado no recebimento e na oferta de apoio aos imigrantes e a 

possibilidade de uma iniciativa como a do CRAI em São Paulo no município de Goiânia. O 

intuito do estudo é não apenas levantar dados e teorias acerca do refúgio no Brasil, mas 

propor uma solução diante das consequências humanas do processo globalizador.  
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CAPÍTULO 3 - A DINÂMICA DO MERCADO FORMAL DE TRABALHO DOS 
IMIGRANTES INTERNACIONAIS NO ESTADO DE GOIÁS E O RECEBIMENTO 

DE REFUGIADOS NO BRASIL 

 

Introdução 

O presente capítulo se apresenta como o espaço de análise do município de Goiânia 

sobre o recebimento de imigrantes, suas nacionalidades e elementarmente sobre a inserção 

no mercado de trabalho formal. O fator de inserção no setor produtivo, e consequentemente 

no mercado consumidor, expressa sua importância como elemento na constituição da 

integração à nova espacialidade vivida.  

Este último capítulo tentará, portanto, apresentar a realidade demográfica do 

município de Goiás tendo assim o intuito de justificar o ganho funcional de uma instituição, 

no que se refere à uma política de assistência social, à população de imigrantes estrangeiros, 

particularmente os refugiados, na implementação de uma política como o CRAI. 

 

3.1. O Escopo das Migrações no Estado de Goiás 

O presente trabalho teve início devido percepções pessoais da vivência urbana no 

município de Goiânia. Ao frequentar o bairro central da cidade entre os anos de 2018 e 2019, 

um local onde o mercado de rua informal é altamente explorado, é notável a presença de 

imigrantes estrangeiros em diversas avenidas, fazendo deste mercado informal a 

possibilidade de sobrevivência em uma cidade onde o acolhimento da população à estes 

imigrantes não é notável, muito embora o estado carregue o caráter acolhedor nos seus traços 

culturais, e o governo municipal não tenha uma política efetiva, ou mesmo pesquisas 

quantitativas que tenham como público alvo essa população. 

As migrações entre nações constituem uma das principais e mais constantes linhas 

de relações entre Estados. Como abordado anteriormente, a base de formação de muitos 

Estados se fez por meio da migração. O estado de Goiás ocupa atualmente no Brasil um 

espaço de intenso fluxo de migrantes, tendo sido apontado como um dos principais de acordo 

com o Censo de 2010, o histórico do estado é, portanto, de recebimento de imigrantes 

nacionais de diversos estados, de imigrantes internacionais, e de migração dos que moravam 

no estado mas que decidiram optar por novos lugares. 
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Segundo dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, de 2010, Goiás possuía como marcador populacional mais de 27% de 

brasileiros nascidos em outros estados dentro de sua composição populacional total. Tendo 

também como marcador relevante ao presente estudo, cerca de oito mil pessoas de outras 

nacionalidades, formando 0,1% da população goiana um total de 8.278 pessoas, como mostra 

tabela a seguir.  

 

Tabela 3 - População residente não nascida em Goiás, por Região de Nascimento – 

Goiás - 2010 

Região Total % % Universo 

Nordeste 676.064 41,8 11,3 

Sudeste 419.240 25,9 7 

Centro-Oeste - exceto Goiás 294.460 18,2 4,9 

Norte 171.593 10,6 2,9 

Sul 49.474 3,1 0,8 

País estrangeiro 8.278 0,5 0,1 

Fonte: Censo Demográfico 2010 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais 
 

A composição exposta pelo estudo do Instituto Mauro Borges (2014), utilizado 

também como base para o apontamento passado, identifica os residentes estrangeiros que 

hoje moram em Goiás como bastante diversificados, advindos de todos os continentes. 

Curiosamente, o censo de 2010 demonstra que a maior parte dos residentes estrangeiros tem 

como origem a Europa, compondo 45% do total de imigrantes internacionais; a América do 

Sul (exceto o Brasil) e as Américas Central e do Norte vêm logo em seguida com 20,9 % e 

18,4% respectivamente.  
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Gráfico 5 - Percentual dos não nascidos no Brasil por continente de nascimento – Goiás 

- 2010 

 

Fonte: Censo Demográfico 2010 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais 
 

Ao se discriminar as nacionalidades formadoras dos blocos apontados no gráfico 1, 

o resultado é de fato peculiar, das 4 primeiras nacionalidades 3 são do continente europeu, 

sendo os países Portugal, Espanha e Itália, e o quarto componente os Estados Unidos.  

 

Gráfico 6 - Percentual dos não nascidos no Brasil por país de nascimento – Goiás – 2010 
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Fonte: Censo Demografico 2010 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais 
 

É importante pontuar que o censo a ser realizado no próximo ano poderá trazer 

diferentes cenários à constituição do percentual de não nascidos no Brasil, não somente no 

estado de Goiás mas em todo o território brasileiro. Podemos considerar dois indicadores 

nessa possível mudança, primeiro sendo uma intensificação das nacionalidades já 

identificadas pelas estatísticas, tomando como embasamento a teoria das redes (TRUZZI, 

2008), onde o aumento de um grupo populacional constituído por meio da migração é 

formado por uma “corrente transmissora de informações que alimentavam os 

deslocamentos.” (TRUZZI, 2008, p. 201). Ou seja, informações passadas por uma pessoa 

próxima, ou não tão próxima, sobre o local ao qual se pretende emigrar materializando a 

decisão do processo migratório; a rede social apresenta-se não apenas como a linha do fluxo 

de informações mas o possível acolhimento no local de destino, suavizando o desgaste do 

processo migratório.  

Outro ponto caracterizado por profundas transformações que múltiplos países 

passaram ao longo dos últimos anos, mudanças políticas, econômicas e ambientais que 

puseram toda uma população em situação de vulnerabilidade, resultando na emergência do 

processo migratório como meio de sobrevivência. 

3.2. A Migração e o Mercado Formal de Trabalho 

Os dois principais estudos elaborados pelo Instituto Mauro Borges (2014, 2018) , e 

bases para a dissertação deste terceiro capítulo, nos mostra a realidade goiana na perspectiva 

do mercado formal de trabalho não tendo, entretanto, diferenciações e dados pertinentes à 

classificação migratória sobre o que se entende por um migrante regular, irregular ou 

refugiado, o que seria de grande valia para a relevância do estudo; e da dimensão de 

imigrantes também no mercado informal, dado que sua inserção produtiva se dá muitas vezes 

nesse mercado em um primeiro momento, ou permanentemente. 

Os dados referenciados são, portanto, apenas de pessoas documentadas, podendo 

elas serem migrantes regulares ou refugiados. A verdadeira dimensão do que o estado abarca 

de imigrantes estrangeiros pode ser completamente difusa à apresentada, pensando no caráter 

significativo que Goiás recebe, não tendo, entretanto, dados quantitativos a esse respeito. 
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Essa questão se apresenta pela dificuldade de proximidade à esses grupo não documentados 

diante da constituição do caráter repressivo e de contenção do Estado no que se refere ao 

imaginário simbólico do tratamento dessa população.  

No estudo sobre imigrantes estrangeiros no mercado formal de trabalho do Instituto 

Mauro Borges (2018), demonstrou-se a quantidade desses imigrantes, sua diferenciação por 

gênero, faixa etária, média salarial e grau de instrução. A base de dados foi obtida por meio 

da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho (Rais/MTb), dos anos 

de 2014, 2015 e 2016. 

O mercado de trabalho goiano tinha em sua formação a quantidade de 1.365 

trabalhadores estrangeiros com vínculo empregatício no ano de 2014, seguindo-se de 1.746 

em 2015 e 1.520 em 2016, tendo um recuo de 12,5%. Dentro desse enquadramento os homens 

se mostraram mais numerosos que as mulheres. Apenas no ano de 2016 as mulheres se 

apresentaram como pouco mais de 20% do total de trabalhadores, como mostra o Gráfico 1 

a seguir. 

 

Gráfico 7 - Distribuição percentual dos vínculos empregatícios dos estrangeiros no 

mercado de trabalho formal de acordo com o gênero e ano – Goiás – 2014 a 2016 

 

Fonte: Rais/MTb 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais 
 

Se no ano de 2012 a maior parte dos imigrantes estrangeiros tinha como origem a 

Europa e a América do Norte, nota-se que no sentido de postos laborais formais há uma 
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mudança na origem e nacionalidades desses agrupamentos, a América Latina passou a ter 

domínio da espacialidade tendo crescido 57,59% em 2016, seguidos por Europa e Ásia, 

conforme demonstrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 4 - Distribuição percentual dos vínculos empregatícios dos estrangeiros no 

mercado de trabalho formal por região de origem e ano – Goiás – 2014 a 2016 

Região 2014 2015 2016 

América Latina 44,62 56,41 57,59 

Europa 24,91 19,64 18,91 

Ásia 8,79 6,93 10,27 

África 3,52 3,32 4,45 

América do Norte 3,81 2,86 2,81 

Outros 14,36 10,82 5,96 

Fonte: Rais/MTb 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais 
 

Retomando o entendimento sobre a possível mudança na constituição dos 

imigrantes no estado devido mudanças internas em diversos países, temos justamente essa 

transformação no aspecto das nacionalidades nos dados de 2014 a 2016, a nacionalidade 

haitiana, a partir do ano de 2014, intensificou sua presença em Goiás e apresentou elevação 

nos anos de 2015 e 2016. Eles compunham 16,85% em 2014 e se tornaram 30,17% em 2016, 

sendo acompanhados em 2014 e 2015 de nacionalidades determinantes em 2012, Portugal e 

Espanha, sofrendo uma mudança em 2016 pela presença de pessoas vindas de Bangladesh. 

 

Tabela 5 - Distribuição percentual dos vínculos empregatícios dos estrangeiros no 

mercado de trabalho formal por país de origem e ano – Goiás – 2014 a 2016 

2014   2015   2016   
País  % País % País % 

Haiti 16,85 Haiti 30,47 Haiti 30,17 

Portugal 12,6 Portugal 10,82 Portugal 8,7 

Espanha 5,05 Espanha 9,39 Bangladesh 7,07 

Bangladesh 4,76 Bangladesh 6,3 Espanha 3,8 

Chile 3,81 Bolívia 4,35 Bolívia 3,6 

Outros 54,93 Outros 38,67 Outros 46,66 

Fonte: Rais/MTb 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais 
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Com relação à distribuição territorial dos estrangeiros, a Região Metropolitana de 

Goiânia dispara sobre a concentração desse agrupamento, apresentando constante 

crescimento. No ano de 2014 representava 58,02% dos trabalhadores estrangeiros em Goiás, 

61,97% em 2015 e 64,46 em 2016. Juntamente aos municípios de Aparecida de Goiânia e 

Anápolis, essa região possuía em 2016 mais de 72% do total de trabalhadores, como aponta 

o gráfico 9. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos vínculos empregatícios dos estrangeiros no mercado de 

trabalho formal por região de plenejamento onde trabalha e ano – Goiás – 2014 a 2016 

Região de Planejamento 2014 2015 2016 

Centro Goiano 20,37 19,53 15,84 

Entorno do DF 4,84 4,07 4,38 

Região Metropolitana de Goiânia 58,02 61,97 64,46 

Nordeste Goiano 0,51 0,29 0,59 

Noroeste Goiano 0,29 0,46 0,26 

Norte Goiano 0,66 0,8 0,98 

Oeste Goiano 1,47 1,43 1,31 

Sudeste Goiano 4,98 1,95 2,09 

Sudoeste Goiano 5,27 5,15 5,56 

Sul Goiano 3,59 4,35 4,52 

Fonte: Rais/MTb 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais 
 

Tabela 7 - Distribuição percentual dos vínculos empregatícios dos estrangeiros no 

mercado de trabalho formal por município onde trabalha e ano – Goiás – 2014 a 2016 

2014 2015 2016 
Município % Município % Município % 

Goiânia 46,96 Goiânia 44,1 Goiânia 46,01 

Anápolis 19,12 Anápolis 18,21 Anápolis 14,14 

Ap. de Goiânia 8,13 Ap. de Goiânia 12,2 Ap. de Goiânia 12,76 

Rio Verde 2,86 Rio Verde 2,69 Mineiros 1,96 

Formosa 1,39 Hidrolândia 2,18 Rio Verde 1,7 

Outros 21,54 Outros 20,62 Outros 23,43 

Fonte: Rais/MTb 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais 
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Os dados relacionados à presença concentrada de estrangeiros entre a Região 

Metropolitana de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis são fundamentais para uma 

possível consolidação de um Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes. Os dados 

apresentados abarcam indivíduos que passaram pelo processo de consolidação de uma 

cidadania, o processo de aquisição da documentação necessária para a garantia da 

permanência no país. Como mencionado anteriormente, os dados não discriminam a 

quantidade efetiva de refugiados em Goiás já inseridos na categoria laboral formal, a 

quantidade que se encontra na informalidade e o número total de imigrantes e refugiados que 

se situam no estado. 

O governo estadual apresenta uma tímida e lenta atuação frente à esses novos 

denominadores da população goiana, muito embora a sua presença seja cada vez mais notada.  

 

3.3. Políticas do Governo Estadual e Municipal 

No ano de 2016 foi instituído, via Decreto 8.691 (SECRETARIA DO ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, o Comitê Intersetorial de Política Estadual para Migração 

no Estado de Goiás (CIPEMIGRA), o Comitê foi classificado como um órgão de deliberação 

coletiva, operando no âmbito da Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, 

da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho e sendo composto por 

representantes de sete secretarias do Governo, Gabinete de Gestão de Assuntos 

Internacionais, Procuradoria-Geral do Estado, Conselho Estadual de Direitos Humanos, 

Defensorias, Ministérios Públicos, Polícias, Comissões da Assembleia Legislativa do Estado 

de Goiás, Universidades, Organizações Religiosas, Federações, Organizações Não 

Governamentais e o Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. 

Ao todo, existiam 29 entidades na sua composição que possuíam como finalidade 

“elaborar proposta de política estadual para a população de refugiados, imigrantes e 

apátridas, definindo objetivos, diretrizes e princípios, com vista ao atendimento de 

necessidades específicas” (SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL).  

O foco do comitê era o mapeamento da imigração do Estado como base para a 

formulação de políticas públicas e a criação de um banco de dados que contemplasse a 

realidade de Goiás face ao adensamento da população de imigrantes estrangeiros. 
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Se consolidado o Comitê seria uma grande frente ao entendimento da realidade da 

condição social desses indivíduos, da ausência de assistência da população de imigrantes e 

da efetividade da diretriz constitucional nacional da garantia de direitos desses indivíduos. 

Um comitê que certamente se tornaria exemplo de política para outros Estados. Entretanto 

houve apenas a eleição de sua Mesa Diretora e agendamento de reunião a ser realizada no 

dia 25 de julho de 2017. (SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL).  

A nível municipal, foco de uma possível implementação do CRAI, a única política 

que cita migrantes e imigrantes é a Casa de Acolhida Cidadã cujo objetivo é abrigar 

temporariamente pessoas em situação de vulnerabilidade, situação de rua e em trânsito. Essa 

menção é feita somente pelo site de apresentação da Casa no portal da Prefeitura de Goiânia, 

não seguindo o enquadramento em site próprio da Casa. 

A criação do Comitê Intersetorial no ano de 2016 demonstra o diagnóstico inicial 

do governo sobre a carência de tratamento da temática por parte do Estado, um órgão robusto 

que poderia contribuir imensamente para a melhora da qualidade de vida dos imigrantes 

estrangeiros por meio de políticas efetivas baseadas em estudos estatísticos pertinentes à 

realidade do estado no recebimento dessa população.  

 

3.4. O Refúgio em Números 

A cada ano o Brasil tem aumentado o número de solicitações de refúgio. De acordo 

com o Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres, em entrevista concedida ao 

TED em dezembro de 2015, a maior parte dos refugiados estão hoje em países em 

desenvolvimento, sendo exemplos a Turquia, possuindo 2,9 milhões de refugiados, o 

Paquistão com 1,4 milhões e o Líbano com 1 milhão (ACNUR, 2016). Mesmo diante de 

dificuldades econômicas apresentadas por esses países o recebimento é mais facilmente 

aceito que em países desenvolvidos, fazendo com que em alguns casos a população de 

refugiados seja superior à população originária de um determinado local, como é o caso do 

Líbano (SECRETÁRIO GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

Em 2017 o Brasil tinha acumulado 10.145 refugiados reconhecidos, possuindo 

0,045% do total global, e 86.007 solicitações de reconhecimento em trâmite, comparados à 

2,8 milhões de solicitações de refúgio em trâmite no mundo. Os números apresentados pelo 

Brasil simbolizam muito pouco diante da dimensão do problema enfrentado no mundo, 
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segundo relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ao final de 

2016, cerca de 65,6 milhões de pessoas foram forçadas a migrar e deixar seu local de origem 

por diversos conflitos em seus territórios. 

A legislação brasileira reforça a humanização dessas diversas pessoas e a 

emergência em se tratar essa questão, entretanto, os números apontam um comportamento 

ainda tímido no recebimento desse grupo, levando em conta apenas o teor quantitativo e não 

a forma como se tem recebido e assistido.  

Em 2017, o Comitê Nacional para Refugiados, órgão de deliberação responsável 

por receber e analisar os pedidos de refúgio no Brasil, reconheceu 587 refugiados de diversos 

países, tendo como principal solicitante pessoas de nacionalidade síria (CONARE), a 

população síria é a que possui o maior número acumulado de refugiados reconhecidos no 

Brasil em 2017, com 39% do total (CONARE), bem como no mundo, 31% (ACNUR, 2016). 

 

Gráfico 8 - Reconhecimento de solicitações de refúgio no Brasil em 2017 de acordo com 
a nacionalidade 

 

Fonte: Comitê Nacional para os Refugiados 
Elaboração: Secretaria Nacional de Justiça/Ministério da Justiça 
 

O número de solicitações de refúgio no país é muito superior ao que se apresenta de 

reconhecimento, a Síria foi o país que mais recebeu aprovação à solicitações de 

reconhecimento, 310 em 823 solicitações, aprovações de pouco mais de um terço do que foi 

solicitado. Os venezuelanos foram os que mais solicitaram refúgio em 2017 e nem sequer 
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constam nos gráficos apresentados pelo CONARE como países com maior número de aceites 

da concessão do refúgio.  

 

Gráfico 9 - Solicitações de refúgio no Brasil em 2017 de acordo com a nacionalidade 

 

Fonte: Polícia Federal  
Elaboração: Secretaria Nacional de Justiça/Ministério da Justiça 
 

Regionalmente, o Estado de Goiás possuía em 2017, 108 solicitações de refúgio, 

pensando no aumento da possível presença de venezuelanos no país, a intensificação da 

população haitiana que se apresenta na cidade e os contextos de enquadramento de toda uma 

família na concessão da garantia do refúgio, a numerosidade de pessoas na cidade sob essa 

chancela se apresenta como um desafio de quantificação desse agrupamento de indivíduos 

que por parte do governo estadual e municipal, presumivelmente, se encontram à margem de 

qualquer política social com o intuito de receber apropriadamente essa comunidade.  

 

Conclusão 

Aferir quantitativamente é um recurso necessário ao entendimento prévio para a 

tomada de decisão da formulação e implementação de uma política pública. No Estado de 

Goiás, nota-se a inexistência de aparatos governamentais, a nível estadual e municipal, na 

inserção de grupos sociais que constitucionalmente estão resguardados de assistência e 

inserção sociais.  
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Desta forma, o estudo de diversos grupos constituintes dos fluxos migratórios se 

apresenta como um grande dilema frente à academia e ao Estado, fundamentalmente pela 

ausência de dados relativos à existência dessa população de imigrantes estrangeiros no 

território goiano. Esta é uma das principais justificativas do Estado para a sua ausência de 

ação, a não apresentação de políticas públicas que abarquem a assistência e integração desses 

indivíduos.  

Notadamente o número de solicitações de refúgio que o Brasil tem recebido aumenta 

com o passar dos anos, e através da concessão é necessário que se pense formas de 

recebimento para a verdade inserção desses indivíduos no seio produtivo e consumidor da 

sociedade brasileira.  

A estruturação de um Comitê como o proposto pelo governo estadual para tratar 

justamente da questão da imigração e do refúgio é uma das ferramentas que corroboraria para 

o sensível entendimento da realidade à qual essas pessoas vivem na sociedade goiana e 

goianiense, haja visto que no núcleo produtivo elas se apresentam primordialmente na Região 

Metropolitana de Goiânia.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As causas geradoras de fluxos migratórios forçados podem ser diversas, passando 

por razões geopolíticas, econômicas, religiosas, ambientais e diversos outros entroncamentos 

pertencentes à essas linhas mais gerais, no entando, sendo a esmagadora parcela por resultado 

de ações coordenadas por homens. 

O estudo passou de uma visão geral e sociológica das razões pelas quais as 

migrações forçadas acontecem, reforçando a tônica da responsabilidade humana de processos 

que guiam as relações entre Estados e, consequentemente, as ações dessas relações imputadas 

à toda uma população. E buscou através desse primeiro apontamento, de uma forma ampla, 

pautar a essência da discussão que permeia o universo do refúgio, sendo esta a categorização 

simbolíca da aceitabilidade que se transmuta na efetividade do recebimento desses diversos 

migrantes. Sendo esta categorização englobada por Bauman (1999) ao versar sobre a 

mobilidade e o que ela significa diante da sua posição social.  

Tida a discussão em torno do simbólico é preciso entender como é discutida a 

realidade dos refugiados pelos diversos atores envolvidos na tematíca, podendo estes se 
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esquivar da sua responsabilidade na resoluação de um conflito global, ou sendo este um ator 

que busca estudar, compreender o fenômeno e propor soluções ao que se passa.  

De toda forma, ao se pensar sobre o recebimento dos diversos deslocados a dinâmica 

atual reforça a centralidade do Estado na resolução desses confllitos, sendo esta centralidade 

passível de mudança, haja vista os diversos atores envolvidos na problemática. E exatamente 

pelo envolvimento de múltiplos participantes no entendimento e na melhora da execução do 

tratamento da situação de refúgio, é que se reforça a importância de uma política global 

podendo nortear e melhor adequar a proteção e recebimento desses indivíduos protegidos 

pelo direito internacional, este não necessariamente sendo posto em prática. 

O trabalho se propôs a estudar o Centro de Recebimento e Atendimento de 

Imigrantes em São Paulo, ator envolvido particularmente na integração à um novo espaço 

social a ser vivido no processo migratório, sendo o CRAI um caso de implementação de uma 

política pensada e executada entre o Estado e uma organização não governamental. A escolha 

pelo CRAI se fez através da leitura da espacialidade vivida no município de Goiânia no que 

concerne à constante atividade da Igreja no recebimento e assistência a essa população, e 

também pela ausência do Estado.  

Através do que foi desenvolvido no estudo, é possível vislumbrar no estado de Goiás 

e majoritariamente na Região Metropolitana, a crescente presença de imigrantes estrangeiros 

no estado e a ausência dos governos tanto em prestar qualquer tipo de assistência e proteção 

à essas pessoas, como em não querer saber quem são e quantos são. 

O Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para Migração no Estado de Goiás 

sumariza a carência de atendimento as populações migrantes no estado e também o grande 

espaço que há para se pensar uma política que possa vir a auxiliar os diversos agrupamentos 

que de várias maneiras estão hoje no estado. O objetivo central do estudo se constituiu 

inicialmente no entendimento da realidade goianiense para se justificar a implementação de 

iniciativa similar ao CRAI. O que podemos perceber é que o lócus definido pela realidade 

goianiense foi dimensionado ao estado ao se perceber a falta de dados quantitativos que nos 

pudessem fazer ver de forma aproximada a quantidade de imigrantes estrangeiros, 

especialmente refugiados, no município de Goiânia. 

A ausência de dados como fator estruturante de política como o CRAI prejudica 

toda a estrutura da dinâmica da existência dessas populações fruto da migração forçada, 
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sendo a ausência de dados fator de justificativa por parte dos governos para a concretização 

de políticas.  

O Brasil foi reconhecido pela ONU como um país ativo na luta pela melhora da 

qualidade de vida dos diversos refugiados, sendo a sua legislação um fator de diferenciação. 

Entretanto, o que podemos perceber é que no âmbito federal a dinâmica do recebimento é 

dificultada.  

Como demonstrado por nosso estudo, são múltiplos os atores partícipes na estrutura 

de discussão e implementação de políticas, e no que tange o estado de Goiás e o município 

de Goiânia, o Estado não tem sido o principal ator na resolução dos conflitos enfrentados 

pelos refugiados, apresenta tímida ação e deixa para a Sociedade Civil o protagonismo do 

acolhimento à esse agrupamento. 
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