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RESUMO 

          Trata-se de um projeto que busca identificar a forma como um jornal de 

grande circulação no país tem tratado e transmitido aos seus leitores a temática do 

refúgio. Tendo em vista que, atualmente, grande parte da informação sobre temas 

importantes se faz por meio da grande mídia, quando as notícias publicadas em 

suas versões digitais são veiculadas nas redes sociais, onde podem ser lidas, 

compartilhadas e discutidas em questão de segundos por grande parte da 

população brasileira, este trabalho visa analisar de que maneira o tema refúgio e 

refugiados aparecem nas reportagens e se o conteúdo veiculado está em acordo 

com a proteção dos Direitos Humanos e Direito Internacional dos Refugiados. 

INTRODUÇÃO 

Em junho de 2016, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR) divulgou relatório apontando que até o final de 2015 existiam em todo o 

mundo aproximadamente 65,3 milhões de pessoas deslocadas por guerras e 

conflitos (UNHCR, 2016). Este número, que chocou a comunidade internacional, 

deveu-se, em grande parte à Crise Síria.  

Em poucos anos, centenas de milhares de pessoas foram forçadas a 

abandonar suas casas e seus países e a aventurarem-se sozinhas ou com famílias 

por mar ou por terra em arriscadas jornadas rumo à expectativa de uma vida segura. 

À incerteza sobre a travessia soma-se a incerteza sobre se encontrarão acolhida no 

país de destino ou se, no mínimo, serão tratados pelos governos e pelas populações 

destes paises com a dignidade e o respeito que hoje não conseguem encontrar em 

seus próprios lares.  

O medo e a desinformação, potencializados por discursos de ódio ao 

diferente e abordagens estigmatizantes e tendenciosas por parte da mídia em 

muitos dos países que recebem estas pessoas, tem inflamado os ânimos das 

populações locais, colocando-as contra os refugiados e, assim, aprofundando a 

situação de vulnerabilidade destas pessoas.  

No Brasil, segundo dados divulgados pelo Comitê Nacional para os 

Refugiados (CONARE), vivem atualmente 8.800 refugiados de 79 nacionalidades, 

2.200 deles sírios que buscaram asilo fugindo dos conflitos. Nos últimos cinco anos 

a solicitação de refúgio aumentou 2.867,9% e a expectativa é que estes números só 

aumentem. Em face desta realidade faz-se necessário observar atentamente como 



os principais veículos de formação de opinião em nosso país tem levado à 

população a questão do refúgio. Em uma busca rápida na versão digital do Jornal 

“Folha de São Paulo” pelo termo “refugiado” é possível encontrar, entre 2011 e 

2016, 5284 reportagens sobre o tema, mas a grande questão é: estas reportagens 

têm sido hábeis em apresentar a temática do refugio aos brasileiros? 

OBJETIVOS 

Analisar de que maneira a grande mídia tem tratado o tema refúgio/refugiados 

com vistas a identificar como a opinião pública pode estar sendo formada pelos 

meios de comunicação sobre a questão dos refugiados no Brasil. 

METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa utilizada será a análise em matérias jornalísticas 

em um jornal de grande circulação em todo o território nacional. Para isso, será feita 

a pesquisa por meio do sítio eletrônico do jornal “A Folha de São Paulo”, escolhido 

em razão de ser o jornal de maior tiragem do Brasil (FOLHA, 2016). Será feita 

usando os descritores Refúgio e Refugiados, em dois períodos distintos: 1º de 

Janeiro a 31 de dezembro de 2010 e 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016. O 

primeiro por ser o ano em que o Conselho Nacional para Refugiados começou a 

consolidar dados sobre o refugio no Brasil e o segundo para conferir atualidade à 

pesquisa. A pesquisa será feita com o uso dos descritores no recurso de busca do 

site do jornal, sendo necessária a tabulação das reportagens e descartes das 

reportagens que não contemplem o conceito de refúgio e refugiados na perspectiva 

do Direito Internacional dos Refugiados. É fundamental ressaltar que não será 

descartada a necessidade de ser realizada a pesquisa normativa e bibliográfica 

sobre o tema, para dar subsídio à análise das reportagens.   

DESENVOLVIMENTO 

Tendo em vista que os temas referentes ao refúgio e aos refugiados tornam-

se de conhecimento da população em geral por meio das notícias da grande mídia, 

amplamente reproduzidas e compartilhadas nas redes sociais, o presente trabalho 

desenvolver-se-á apresentando a sistemática internacional de proteção dos Direitos 

dos Refugiados, esclarecendo questões conceituais e normativas sobre o tema, para 

que seja possível, por meio da análise de notícias jornalísticas, identificar elementos 

de coerência ou incoerência das mesmas com o sistemas mencionados.  



Fundamental se faz que, junto à pesquisa normativa e a pesquisa em 

matérias jornalísticas, seja feita pesquisa bibliográfica para que seja levada em 

consideração a construção doutrinária não somente sobre o tema, mas também 

sobre o sistema de proteção dos direitos humanos e também sobre o papel da mídia 

na formação de opinião, para que com isso, a pesquisa proposta possa mostrar-se 

coerente.  

Deste modo, o desenvolvimento da pesquisa abordará o sistema normativo, a 

pesquisa bibliográfica em bases de dados indexadas e em revistas nacionais e 

internacionais especializadas na temática, a tabulação da pesquisa em matérias 

jornalísticas, e a análise dos dados.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

O presente projeto iniciou em agosto de 2016, não havendo ainda resultados 

preliminares a serem apresentados. 
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