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RESUMO 

O presente trabalho versa sobre a importância da manutenção identidade cultural no 

contexto do refúgio, tendo em vista a integração local como solução duradoura para 

os refugiados acolhidos nos municípios do Alto Tiete, mais precisamente no município 

de Mogi das Cruzes, e estudar os conceitos de identidade cultural e refúgio, bem como 

suas expressões legais e doutrinárias. Diariamente, milhares de pessoas ao redor do 

mundo são obrigadas a deixar seus lares, seu país e tudo o que têm em busca de 

proteção e segurança para salvarem suas vidas, e buscam no refúgio uma 

oportunidade de recomeço. Estar em um país de cultura e costumes totalmente 

diferentes dos seus torna o desafio ainda maior, e perceber como esse fenômeno 

ocorre nas comunidades que os acolhem em nossa região é de grande relevância 

para que esse processo seja bem-sucedido e, por isso, o estudo do tema se faz 

necessário. Buscamos, a par da legislação e estatutos que amparam a pesquisa, 

realizar uma análise histórica e multidisciplinar que nos possibilitasse compreender o 

processo de integração local e seu reflexo na manutenção da identidade cultural dos 

refugiados que buscam acolhida no município de Mogi das Cruzes. Realizamos um 

estudo de natureza qualitativa e exploratória, pautado em pesquisa documental e 

revisão bibliográfica. Após comparar as informações e conceitos, as teorias 

compatíveis com o tema foram utilizadas para dar fundamentação ao trabalho. Dentre 

os teóricos estudados destacam-se Hall (2015) e Chueiri e Camara (2010), entre 

outros. Embora não tenhamos uma fonte oficial de dados sobre número de pessoas 

refugiadas na região do Alto Tiete, obtivemos – por meio da imprensa local – a 

informação de que o primeiro grupo de refugiados (de origem palestina) chegou a 

Mogi das Cruzes em 2007 e desde então outros continuam chegando em busca de 

uma oportunidade de recomeço.  

1- INTRODUÇÃO 

Segundo dados da ACNUR – Agencia da ONU para refugiados – 01 em cada 113 

pessoas é solicitante de refúgio, deslocada interna ou refugiada. 

De acordo com o relatório “Tendências Globais” (ACNUR, 2017), em todo o 

mundo, o deslocamento forçado causado por guerras, violência e perseguição, atingiu 

em 2016 o número mais alto já registrado. 

O maior levantamento da organização em matéria de deslocamento revela que ao 

final de 2016 havia cerca de 65,6 milhões de pessoas forçadas a deixar seus locais 



de origem por diferentes tipos de conflitos – mais de 300 mil em relação ao ano 

anterior.  

Esse total representa um vasto número de pessoas que precisam de proteção no 

mundo inteiro. 

O conflito na Síria continua fazendo com que o país seja o local de origem da maior 

parte dos refugiados (5,5 milhões). Entretanto, em 2016 um novo elemento de 

destaque foi o Sudão do Sul, onde a desastrosa ruptura dos esforços de paz contribuiu 

para o êxodo de 739,9 mil pessoas até o final do ano passado. No total, já são 1,4 

milhão de refugiados originários do Sudão do Sul e 1,87 milhão de deslocados internos 

(que permanecem dentro do país). 

No Brasil, de acordo com os dados do Comitê Nacional para 

os Refugiados (CONARE), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2016 

houve aumento de 12% no número total de refugiados reconhecidos no país. 

Até o final de 2016, o Brasil reconheceu um total de 9.552 refugiados de 82 

nacionalidades. Desses, 8.522 foram reconhecidos por vias tradicionais de 

elegibilidade, 713 chegaram ao Brasil por meio de reassentamento e a 317 foram 

estendidos os efeitos da condição de refugiado de algum familiar. 

Os países com maior número de refugiados reconhecidos no Brasil em 2016 foram 

Síria (326), República Democrática do Congo (189), Paquistão (98), Palestina (57) e 

Angola (26).  

Já os pedidos de refúgio caíram 64% em 2016, em comparação com 2015, 

sobretudo em decorrência da diminuição das solicitações de nacionais haitianos. Os 

países com maior número de solicitantes de refúgio no Brasil em 2016 foram 

Venezuela (3.375), Cuba (1.370), Angola (1.353), Haiti (646) e Síria (391). 

Apesar da diminuição no número de solicitações de refúgio em 2016, houve um 

aumento expressivo de solicitações de venezuelanos (307%) em relação a 2015. De 

acordo com o relatório, apenas em 2016, 3.375 venezuelanos solicitaram refúgio no 

Brasil, cerca de 33% das solicitações registradas no país naquele ano. Em 2015 foram 

contabilizados 829 pedidos de refúgio de nacionais venezuelanos. 

Diante destes dados, notamos que há um imenso número de pessoas que chegam 

ao nosso país em busca de preservação da própria vida, de segurança, de 

oportunidade de um recomeço.  



O Brasil, ao aprovar a nova Lei de Migração – Lei 13.445 de 24 de maio de 2017 

assumiu um papel de vanguarda ao garantir acesso igualitário e livre do migrante a 

serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência 

jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social, 

mostrando-se ser um país de portas abertas. 

Como resgatar a identidade cultural e o sentimento de pertencimento a um grupo, 

que faz com que o indivíduo se sinta uma pessoa em sua plenitude? 

O debate a respeito do tema se faz necessário tendo em vista a relevância da 

questão do refúgio não só no Brasil, como no mundo e o impacto que tal situação 

causa nesses indivíduos e na sociedade que os acolhe. 

A Universidade, como local de disseminação do conhecimento tem um papel 

fundamental neste contexto, ao permitir que a ciência se coloque a serviço da 

comunidade, que é sua função por excelência. 

 

2- OBJETIVOS 

Mapear, nas cidades do Alto Tiete, as comunidades que recebem pessoas em 

situação de refúgio e observar como elas lidam com as questões da identidade 

cultural. 

Promover o diálogo entre refugiados e comunidade na busca pela harmonia e troca 

de experiências. 

Debater, aprimorar e encaminhar as demandas relativas à integração social dos 

refugiados da região do Alto Tietê; 

Estabelecer a percepção nos membros da comunidade que o multiculturalismo traz 

mais benefícios do que problemas, já que todos podem ser beneficiar com a troca de 

experiências e habilidades. 

Revisar a bibliografia sobre direitos dos refugiados. 

Revisar a bibliografia sobre conceitos de identidade cultural. 

 

3- METODOLOGIA 

 

 3.1- METODO DE ABORDAGEM 

 

Dialética – contraposição de ideias 



 

 3-2  TECNICAS DE PESQUISA 

 

Revisão Bibliográfica 

 

4- DESENVOLVIMENTO 

 

Chueiri e Camara (2010, p. 171) ensinam que “a ausência de uma casa ou a 

pluralidade de casas provoca um desencontro consigo mesmo e com a sua história”. 

E questionam: “se todos nós precisamos nos reconhecer não só em uma história 

pessoal, mas também na história de ‘nosso povo’, como ter uma identidade quando 

não se tem um lugar no mundo? ”  

A identidade cultural é um sistema de representação das relações entre 

pessoas e grupos, que envolve o compartilhamento de patrimônios comuns como a 

língua, a religião, as artes, o trabalho, os esportes, as festas, entre outros, e que 

justamente, nos oferece a oportunidade de convívio em sociedade. 

Na condição de refugiado, o indivíduo se vê obrigado a enfrentar adversidades 

e uma delas diz respeito à manutenção de sua identidade cultural, o sentimento de 

pertencimento capaz de fazê-lo reconhecer a si mesmo. Segundo Hall (2015, p.53): 

“Pode ser tentador pensar na identidade, na era da globalização, 

como estando destinada a acabar num lugar ou noutro; ou 

retornando a suas “raízes” ou desaparecendo através da 

assimilação e da homogeneização. 

Mas esse pode ser um falso dilema: 

Pois há uma outra possibilidade: a da tradução. Esse conceito 

descreve aquelas formações de identidade que atravessam e 

intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que 

foram dispersadas para sempre de sua terra natal. Essas pessoas 

retêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas 

tradições, mas sem a ilusão de um retorno ao passado. Elas são 

obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, sem 

simplesmente serem assimiladas por elas e sem perder 



completamente suas identidades. Elas carregam os traços das 

culturas, das tradições, das linguagens e das histórias particulares 

pelas quais foram marcadas. ” 

O desafio tanto do refugiado quanto da comunidade que o acolhe é tornar essa 

tradução possível, investindo na diversidade cultural como forma de integração local 

e construção social. 

Uma integração social bem-sucedida se dá através dos esforços mútuos do 

refugiado e da comunidade que o recebe e passa, obrigatoriamente, pelo respeito às 

diferenças e à liberdade de manifestações culturais. 

O multiculturalismo deve ser entendido como algo benéfico. As pessoas na 

condição de refúgio podem, por exemplo, dar uma grande contribuição como força de 

trabalho, auxiliando no crescimento econômico do país que as recebem e nas áreas 

menos povoadas fomentar o crescimento local. 

Mas para tanto, é preciso que haja o reconhecimento de que a integração tem 

maior chance de obter sucesso em um ambiente em que os recém-chegados possam 

manter sua cultura, religião, integridade étnica e sua identidade cultural enquanto ao 

mesmo tempo sejam encorajados a participar e tenham acesso à cultura da sociedade 

que os receber (ACNUR, 2002 p.31). 

Neste processo de integração uma das mais importantes barreiras a ser 

derrubada é a do idioma. A comunicação aproxima as pessoas e possibilita o acesso 

a serviços essencias, como saúde e educação. Para viabilizar essa comunicação é 

importante que sejam implantados planos de ação que possibilitem o aprendizado da 

língua local. 

A integração social e cultural é o elemento que trará ao refugiado o sentimento 

de inserção, de aceitação e que possibilitará sua colaboração no crescimento da 

comunidade que o acolheu. 

Os dados do refúgio na região do Alto Tietê ainda estão na informalidade e, 

com exceção do Município de Mogi das Cruzes, onde temos a possibilidade de ao 

menos tentar quantificar os dados, nos demais municípios, as informações são ainda 

mais esparsas. 



Em 2007 o município de Mogi das Cruzes recebeu 57 palestinos. Segundo 

matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo: 

“Eles amam o Brasil, mas ainda não se sentem cidadãos. Onze 

meses após chegarem ao País, os 57 refugiados palestinos que 

atualmente moram em Mogi das Cruzes, Região Metropolitana de 

São Paulo, reclamam de falta de documentos e dificuldade em 

conseguir trabalho e trazer ao País parentes que estão no 

exterior. Mas, aos poucos, vão se adaptando. ” (O Estado de São 

Paulo, A nova vida dos refugiados palestinos em São Paulo, 

10/08/2008) 

A barreira do idioma é uma das maiores dificuldades encontradas pelos 

refugiados que escolheram Mogi das Cruzes para se estabelecer. O fato de já haver 

uma comunidade estabelecida facilita o acesso ao aprendizado da língua portuguesa 

e ao mercado de trabalho, mas os desafios ainda são grandes. 

Embora não tenhamos dados oficiais sobre o refúgio em nossa região, 

pudemos verificar que estamos  dando pequenos passos no caminho da integração 

cultural e inserção dos refugiados aqui recebidos em nossa comunidade. 

Uma solução duradoura é aquela que termina o ciclo de deslocamento forçado 

e permite que as pessoas refugiadas tenham uma vida normal em um lugar seguro. 

Os países signatários da Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, dentre 

eles o Brasil, têm a responsabilidade de encontrar soluções duradouras para os 

refugiados.  

Existem três tipos de soluções duradouras: a integração local; a 

repatriação voluntária; e o reassentamento. Não existe uma 

hierarquia entre as soluções duradouras, elas são de natureza 

complementar e, se aplicadas de maneira conjunta, podem levar 

a uma estratégia integral e viável para resolver a situação dos 

refugiados. A integração local é um processo complexo e gradual 

que ocorre quando o refugiado tem acesso a mecanismos de 

inserção cultural, social, econômica, comunitária, laboral, jurídica 

e educacional, que possibilitem a sua autossuficiência e efetivo 



gozo dos seus direitos fundamentais no país de refúgio. (ACNUR, 

2014) 

O Brasil, ao aprovar a nova Lei de Migração – Lei 13.445 de 24 de maio de 

2017 assumiu um papel de vanguarda ao garantir acesso igualitário e livre do migrante 

a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência 

jurídica integral publica, trabalho, moradia, serviços bancários e seguridade social, 

mostrando-se ser um país de portas abertas. 

Embora a nova lei seja um grande avanço no acesso do migrante aos serviços 

públicos, as políticas públicas que garantem esse acesso ainda caminham 

lentamente. O apoio e mobilização da sociedade civil são imprescindíveis nesse 

processo. Segundo o ACNUR:  

Em diversos estados do Brasil, autoridades locais e a sociedade 

civil atuam em comitês estaduais para facilitar o acesso de 

solicitantes de refúgio, refugiados, migrantes e apátridas às 

políticas públicas estaduais e municipais. Já foram estabelecidos 

comitês em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do 

Sul, Amazonas, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Neles, 

diversas secretarias e organizações da sociedade civil discutem 

demandas específicas dessas populações e articulam soluções 

viáveis que garantam uma melhor integração social, econômica e 

cultural. (ACNUR, 2018) 

 Somente com a mobilização de governo, ONGs, e sociedade civil para 

promover o acesso do refugiado às políticas públicas poderão propiciar sua integração 

local e ao mesmo tempo o crescimento e desenvolvimento da comunidade que o 

recebe. 

 Esse é um trabalho que depende de todos nós e a Universidade, como espaço 

de formação cidadã tem um papel muito importante neste cenário, ao fomentar a 

transformação – através do conhecimento – da realidade de muitas pessoas que 

chegam ao nosso país com apenas um desejo: ter um lugar para chamar de lar. 

 

RESULTADOS 



 

Os resultados demonstram que as principais barreiras que os refugiados encontram 

são: o idioma, o apoio material inicial e a recolocação profissional, além do 

xenofobismo e discriminação.  O processo de integração é complexo e possui 

dimensões culturais, sociais, legais e econômicas. No tocante à dimensão cultural, 

foco do nosso estudo, destacamos que para se sentir parte de uma nova comunidade 

o indivíduo precisa ter seus valores, sua crença e seus costumes respeitados, 

preservando-lhe sua identidade e dignidade humana. Aqui na região do Alto Tietê, os 

refugiados encontraram seu principal apoio em uma organização do terceiro setor, a 

qual se desdobra em busca de parcerias afim de prover, minimamente, esse 

acolhimento inicial, promovendo algum auxílio material inicial, oportunidade de 

aprendizado da língua portuguesa, orientação para matricula em escolas e 

documentação básica. Concluímos que são necessárias políticas públicas locais para 

acolhimento dos refugiados possibilitando que essas pessoas vislumbrem um futuro 

onde tenham segurança, dignidade e a esperança de um lugar para chamar de seu, 

despertando novamente o sentimento de pertencimento, não deixando de lado suas 

origens e sua cultura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como pudemos constatar ao longo deste trabalho, a questão do refúgio não é um 

tema novo. Desde os primórdios o homem se desloca em busca de locais mais 

seguros para se estabelecer. 

 Com a Segunda Guerra Mundial e o período imediatamente após, surgiram aos 

maiores deslocamentos da história moderna e com eles a necessidade de se 

encontrar soluções para essa questão. 

 Todo o esforço realizado neste sentido culminou na legislação atual e nos 

mecanismos de defesa e proteção do refugiado que temos hoje. 

 Entre as alternativas encontradas como solução duradoura está a integração 

local, uma alternativa de solução duradoura e a oportunidade de recomeço para as 



pessoas que não tem a oportunidade de retorno à pátria de origem. Esse processo, 

no entanto, é complexo e possui dimensões culturais, sociais, legais e econômicas. 

 A dimensão cultural, foco do nosso estudo, é uma das mais importantes, pois 

para se sentir parte de uma nova comunidade, o indivíduo precisa sentir que sua 

crença e seus costumes são ali respeitados, e saber que tem a oportunidade de se 

adaptar aos costumes locais gera o sentimento e o desejo de contribuir com a mesma. 

E a chamada tradução – o poder de se adaptar a uma nova cultura sem, no 

entanto, perder a identidade -é o grande desafio aqui verificado.  

Na região do Alto Tietê, os refugiados buscaram apoio e acolhimento na 

comunidade islâmica, que, devido aos laços culturais e maior familiaridade, oferecem 

um facilitador para a adaptação ao novo país. Com auxilio no aprendizado da língua 

e inserção no mercado de trabalho essas famílias encontraram no Brasil a 

oportunidade de recomeçar e escrever uma nova história para si e seus familiares.  
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