
XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay. 

GT 25.  MOVILIDAD ESPACIAL, REGULACIÓN SOCIAL Y 
GOBERNABILIDAD 
Coordinadores:  

Dr. Sergio Caggiano. Investigador Adjunto del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro de 
Investigaciones Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social (CIS – 
IDES). Profesor en la Universidad Nacional de La Plata 
sergio.caggiano@gmail.com 
Dr. Guilherme Mansur Dias. Investigador Asociado en el Centro de Estudos de 
Migraciones Internacionales – Unicamp 
guiboamansur@yahoo.com.br 
 
Comentarista: 
Dra. Bela Feldman-Bianco. Professora Colaboradora do Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Social e Diretora Associada do Centro de Estudos 
de Migrações Internacionais (CEMI), IFCH,UNICAMP 
bfb@uol.com.br 
 

Processos de refúgio e a gestão da memória da dor 
 

Aryadne Bittencourt Waldely1 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

aryadnebittencourt@gmail.com 
 
Resumo: Para ser reconhecido como refugiado, o solicitante de refúgio deve ser 

capaz de demonstrar coerentemente o fundamento do seu temor durante o 

processo de elegibilidade. Solicitantes de refúgio, por definição, são sujeitos que 

passaram por traumas e sua fuga significa, na maioria das vezes, uma escolha 

por sobrevivência e por superação do contexto de violência que lhe atinge de 

diversas maneiras.  
O processo de reconhecimento do status de refugiado, todavia, 

desconsidera que eventos traumáticos não são inseridos em memórias regulares 

e dificilmente são reconstruídos e lembrados em forma de narrativa. Além disso, 
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memórias traumáticas também mudam com o tempo. Assim, a ruptura com o 

histórico de violência não é viável até que se termine o processo de elegibilidade. 

Na medida em que o solicitante deve adequar a narrativa sobre sua 

memória a fim de produzir um discurso eficaz para a racionalidade do processo, 

o governo gere não apenas fluxos migratórios, mas também a própria forma com 

que os refugiados lidam com a memória da dor. A governamentalidade nos 

processos de refúgio atinge a subjetividade desses sujeitos, administrando 

inclusive o sofrimento e os saberes acerca dele. O processo de elegibilidade ao 

refúgio opera, então, dispositivos de gestão da memória da dor. 

Assim sendo, o objetivo geral desta investigação é compreender como 

linguagem e corpo são expressos e geridos na construção de uma narrativa 

consistente sobre a memória do sofrimento (físico e psicológico) e seus 

elementos constitutivos nos processos de solicitação de refúgio no Brasil. 

Palavras-chave: Governamentalidade; Subjetividade; Memória; Refugiados; 

Processo de elegibilidade. 

 

 

Processos de Refúgio e a Gestão da Memória da Dor 
 

Pensem bem se isto é um homem 
Que trabalha no meio do barro, 

Que não conhece paz, 
Que luta por um pedaço de pão, 

Que morre por um sim ou por um não. 
Pensem bem se isto é uma mulher, 

Sem cabelos e sem nome, 
Sem mais força para lembrar, 
Vazios os olhos, frio o ventre, 

Como um sapo no inverno. 
(grifo nosso) 

Primo Levi, 1988, p. 9 
 O Processo e a Memória  

  

Anna2 é uma criança congolesa refugiada que vive no Rio de Janeiro. Um 

dia, ela sorria e contava sobre como era sua vida no Brasil. A assistente social 

com quem conversa, em tom de brincadeira, disse que queria conhecer seu país, 

a República Democrática do Congo. Prontamente, Anna afirmou não era 

recomendável ir para seu país porque “lá é horrível”. Ao começar a relatar a 
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situação do seu cotidiano onde morava, sua mãe lhe tampou a boca, dizendo 

que já pediu para não falar “essas coisas”. Para ela, a memória sobre a violência 

vivenciada e presenciada pela criança não deve ser expressa, mas tolhida. 

Entretanto, não é essa a percepção do processo de elegibilidade, em que se 

deve narrar, com detalhe e consistência, os episódios de violação e ameaça que 

motivaram a fuga. 

Para ser reconhecido como refugiado, o solicitante de refúgio deve ser 

capaz de demonstrar coerentemente o fundamento do seu temor durante o 

processo de elegibilidade. Solicitantes de refúgio, por definição, são sujeitos que 

passaram por traumas e sua fuga significa, na maioria das vezes, uma escolha 

por sobrevivência e por superação do contexto de violência que lhe atinge de 

diversas maneiras.  

Todavia, o processo de reconhecimento do status de refugiado 

desconsidera que eventos traumáticos não são inseridos em memórias regulares 

e dificilmente são reconstruídos e lembrados em forma de narrativa. Além disso, 

memórias traumáticas também mudam com o tempo. Assim, a ruptura com o 

histórico de violência não é viável até que se termine o processo de elegibilidade. 

As declarações dos refugiados são atravessadas por muitos elementos, 

como percepção de espaço e de tempo, entendimento do processo, memória, 

tradução e, ainda, preenchimento do registro formal das declarações – Termo de 

Solicitação – por outra pessoa. Na análise do pedido, porém, dificilmente esses 

fatores aparecem como característica constitutiva do processo. 

A proposta de abordar o tema da gestão da memória da dor em relação 

com os processos de refúgio no Brasil remete, dentre outros fatores, à avaliação 

de credibilidade da narrativa que é realizada pela instância deliberativa do 

Comitê Nacional para Refugiados (CONARE)3 a fim de verificar se uma pessoa 

contempla ou não os requisitos para ser reconhecida na condição de refugiada 

de acordo com a definição adotada pelo governo brasileiro e com normativas 

internacionais. 
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 De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR, 2011, p. 13), “dada a importância que a definição [de refugiado] atribui 

ao elemento subjetivo, uma avaliação da credibilidade das declarações é 

indispensável quando o caso não for suficientemente claro a partir dos fatos já 

registrados”. Em regra, o registro dos fatos não é satisfatório para a 

administração estatal dos casos, de modo que seja recorrente análise sobre a 

veracidade do relato, a coerência lógica, a ordem cronológica, etc. O CONARE, 

que é órgão do governo brasileiro que aprecia e decide em primeira instância os 

pedidos de refúgio, juntamente com o ACNUR, têm enfatizado a prática de 

análise de credibilidade. 

 Nesse sentido, o registro do relato dos solicitantes envolve a capacidade 

de um sujeito em narrar sua história de vida de forma coerente. Mas coerente, 

no processo de elegibilidade, não quer dizer coerente com a condição peculiar 

de ser refugiado, de estar num processo de mudança, de ter sofrido um trauma, 

de ter desejo de criação de outras formas de vida e de lutar por direitos. Ser 

coerente numa análise de um pedido de refúgio é ser convincente com uma 

narrativa de ordem cronológica lógica, reproduzir exatamente os mesmos fatos 

nas diversas entrevistas e no formulário, e mencionar elementos de fácil 

identificação com as possibilidades de definição de refugiado segundo a 

previsão legal. 

 Ou seja, o enquadramento legal de um caso é também um 

enquadramento de uma história de vida e da memória dessa história. Ocorre que 

há limites no enquadramento e limites de sensibilidade do processo de refúgio. 

Como entende Michael Pollak (2012), esses enquadramentos fazem com que os 

indivíduos tendam a controlar suas feridas, tensões e contradições entre a 

imagem oficial do passado e suas lembranças pessoais a fim de, no caso, 

corresponder ao papel esperado de ser refugiado.  

 Muito embora os processos institucionais de gestão dos refugiados 

operem categorias sob auspício do quase mítico instituto do refúgio, os 

processos subjetivos de fuga disputam a construção da memória e sua 

expressão. “O corpo é uma memória”, como diz Pierre Clastres (2013, p. 197), 

seja pelas marcas, pelas lembranças, ou pelos silêncios. 

Não é objetivo desse artigo fazer um estudo criterioso da memória em 

perspectiva histórica ou psicológica. O intuito é mais perceber a relação do 



registro da memória dos solicitantes de refúgio através de suas narrativas e, com 

isso, estender a análise para compreender como o processo de elegibilidade lida 

com essa dimensão de subjetividade dos pedidos de refúgio. 

 
Memória e Subjetividade 

  

 A memória é um impasse. É um impasse de lembranças e de 

esquecimentos sem linearidade tangível. Todos temos histórias e estórias de 

vida. Falar de nós mesmos, por mais que seja uma banalidade forçada em 

alguns processos institucionais, não é uma prática trivial. Juntamente com a 

objetividade dos fatos que nos constituem, nossa subjetividade é atingida 

permanentemente pelo desejo de preservação da vida e de criação de vida. Em 

termos de memória, não há fato deslocado da narrativa sobre o fato. 

 No entanto, exigir uma história coerente do solicitante de refúgio que 

possa ser comprovada, seja internamente de acordo com a consistência do 

relato ou externamente em comparação com informações sobre seu país de 

origem, implica um entendimento de que essas narrativas podem ser objetos (e 

objetificadas) para uma avaliação. A razão de Estado que opera os critérios de 

validação de uma narrativa para fundamento de refúgio faz entender a vida como 

uma história, de modo que seja possível uma compreensão a partir de uma 

sequência coerente de acontecimentos. 

 A ideia de que a vida é um todo coerente e é organizada como uma 

história em que é possível seguir uma ordem cronológica é problematizada por 

Pierre Bourdieu (2006, p. 185), para quem “tratar a vida como uma história [...] 

talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica”. Ele é crítico à tentativa de 

compreender a vida por uma noção de unicidade suficiente por si só de 

acontecimentos sucessivos. Lidar com a vida como uma unidade é uma força 

totalizante. É uma expressão de subjetivação das relações de poder. 

 Paul Ricouer (2000) explica que a lembrança é o momento objetivo da 

memória e que se constitui num cruzamento entre uma esfera semântica e uma 

esfera pragmática.4 A esfera semântica se refere a cognição. O eixo pragmático 
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é aquele do uso e da apreensão da memória. De todo modo, vale considerar que 

a memória não é um todo conciso ao qual temos acesso direto. 

 Há uma pretensão de fidelidade da memória ao passado que coloca um 

status de veracidade a ser confrontado com uma veracidade da história. 

Normalmente, as práticas relativas à memória trabalham com uma noção sobre 

“o quê” aconteceu sem ponderar o “quem” e o “como” (Ricouer, 2000). Ou seja, 

a proposta é construir uma noção de memória que não se prenda somente aos 

“fatos” do passado, mas que também valorize a subjetividade das pessoas 

envolvidas na produção desses fatos e nas reinterpretações dos mesmos. A 

produção da memória é um processo dinâmico sujeito às condições de 

articulação cognitiva com o que aconteceu e às possibilidades de expressão do 

presente.  

 As afirmações sobre o passado são narrativas que não extinguem a 

relação do sujeito com suas experiências de dor e sofrimento, com a nostalgia, 

com um desejo sobre o futuro. Por isso, omissões, incoerências espaço-

temporais e adição de elementos não são necessariamente propositais ou 

direcionados, pois o acesso à memória é também uma produção contingente de 

sentidos. Ou melhor, o tempo é uma continuação da existência (Spinoza, livro II 

de Ética, apud Ricouer, 2000, p. 5-6). 

Ao mesmo tempo em que ativamos a memória entramos em contato com 

elementos subjetivos de imaginação. Devido a esse curto-circuito, a memória 

não deixa de ser um reduto da imaginação. A memória, ao contrário do que 

conforma o sistema de elegibilidade brasileiro, não é uma função específica de 

acesso ao passado tampouco é idêntica à lembrança. A memória é, antes, uma 

experiência viva que constrói imagens da lembrança, é uma imagem-lembrança. 

Nesse sentido, Ricouer (2000, p. 7) afirma que “a ameaça permanente da 

confusão entre rememoração e imaginação, resultante do devir-imagem da 

lembrança, afeta a ambição de fidelidade na qual se resume a função veritativa 

da memória”.5 
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fidélité en laquelle se résume la fonction véritative de la mémoire” (Ricouer, 2000, p. 7). 



Nos casos de solicitações de refúgio no Brasil, a prova material, a 

despeito de ser um diferencial favorável, não é obrigatória. A maioria dos pedidos 

não são acompanhados de registros ou fotos que comprovem a história 

declarada pelo solicitante. Assim, o principal recurso de acesso ao passado é a 

narrativa do solicitante à qual são imputadas expectativas de fidelidade e 

veracidade. 

 Para além da dimensão da memória que remete a um passado, a uma 

lembrança, há também uma dimensão da memória que é produzida no presente, 

a memória-hábito. Essa prática mnemônica congrega elementos do presente na 

memória do que ocorreu no passado. O caráter narrativo da memória se 

incorpora na constituição da identidade dos sujeitos (Ricouer, 2000). Relatar, 

então, os motivos da fuga – ou “os motivos de saída do país de origem”6 – não 

está dissociado do próprio ímpeto da fuga, de desejos de esquecimento e de 

estratégias de mudança. 

 A memória-hábito também é construída para fins de identificação de local 

e data. Isto é, a transição da memória corporal para a memória sobre lugares e 

datas não é imediata e tampouco um registro meramente do passado. Ambos 

são temas centrais para análise de credibilidade das narrativas dos solicitantes 

e são também problemáticas da memória. Até que ponto a localização do espaço 

geográfico e do tempo cronológico podem ter conhecimento objetivo? Para 

Ricouer (2000, p. 50), o esforço da memória é em grande parte um esforço de 

datação e, nisso, de ordenação das lembranças sobre os acontecimentos. 

 Mas não apenas de lembrança são produzidas essas narrativas. A 

memória é composta pelo que se lembra e pelo que se esquece. A experiência 

da maioria dos refugiados está atravessada por um contexto de violência em que 

predomina a sensação de insegurança, de medo e de desconfiança. Com isso, 

o silêncio também é uma forma de resistir e de desterritorializar a existência. O 

silencio não é sinônimo de um vazio de sentido ou de uma omissão. “Alguma 

coisa existe na ausência” (Clastres, 2013, p. 41).  

                                                        
6 O Termo de Solicitação de Refúgio vigente no momento da redação deste texto é aquele 
aprovado pela Resolução Normativa do CONARE nº 18, aprovada em 2014, em que a última 
pergunta é a espinha dorsal do registro da narrativa, qual seja “Por que você saiu do seu país de 
origem?”. 



Nesse sentido, Veena Das (2008, p. 417) afirma que “as história secretas 

da sociedade se encontram não nas narrativas, mas sim no dano causado pelos 

acontecimentos políticos nos corpos e nas almas dos homens e das mulheres”. 

A fuga em si já é uma expressão sobre o que se quer dizer. 

Nas lembranças existem silêncios, coisas ditas e não ditas. A fronteira 

entre esses não-ditos e o esquecimento, ainda que um inconsciente reprimido, 

está em deslocamento contínuo. Há um limiar cinzento entre o dizível e o 

indizível, o confessável e o inconfessável, o suportável e o insuportável, 

convincente e não convincente (Pollak, 1989): 
 

O problema que se coloca a longo prazo para as memórias clandestinas e 
inaudíveis é o de sua transmissão intacta até o dia em que elas possam 
aproveitar uma ocasião para invadir o espaço público e passar do "não-dito" 
à contestação e à reivindicação; o problema de toda memória oficial é o de 
sua credibilidade, de sua aceitação e também de sua organização (Pollak, 
1989, p. 9) [grifo nosso]. 

    

A despeito da problemática de ponderar a credibilidade de uma narrativa 

mnemônica, sobretudo em contexto de violência e instabilidade, a avaliação de 

credibilidade tem sido o leitmotiv do processo de elegibilidade sob os critérios de 

determinação da condição de refugiado estabelecidos pelo ACNUR e adotados 

pelo governo brasileiro. Tudo isso partindo do pressuposto de que coerência e 

continuidade podem ser admitidas dispositivos de uma memória crível e de uma 

noção de identidade assegurados. Contudo, os processos de construção da 

memória são indissociáveis da organização social da vida (Pollak, 1989). 

De modo geral, a questão da credibilidade, que permeia o registro de 

narrativas, afeta e é afetada pela dificuldade de organização da memória. O 

enquadramento da memória através de preenchimento de formulário entrevistas 

orais visa condensar uma história social individual (Pollak, 1989). Essa narrativa 

em forma de registro está suscetível de ser apresentada de maneira diversa a 

depender do contexto no qual ela é relata e da expectativa quanto aos efeitos 

políticos – do ponto de vista do governo – e de direitos – do ponto de vista do 

solicitante de refúgio –. A memória é uma interpretação que muda de acordo com 

as circunstâncias e sua expressão é também depende da opressão vivenciada 

e da tensão sentida.  



Como sugere Sandra Arenas Grisales (2012, p. 176), o silêncio tende a 

ser o recurso utilizado por muitos para sobreviver. É uma maneira de ação 

política tática para lidar com a guerra. A autora (Grisales, 2012) estuda os 

artefatos de memória das vítimas do conflito armado colombiano e apresenta o 

uso político do sofrimento que atravessa essas pessoas. O sentido político se 

faz presente nas expressões e nos silêncios da memória. 

Não é diferente no caso da governamentalidade que fundamenta o 

sistema de reconhecimento e proteção dos refugiados. O que seria o processo 

de construção da condição de refugiado em termos de elegibilidade senão um 

uso político do sofrimento que ocorre via um manejo (e um filtro) de noções 

humanitárias e securitizatórias? 

Há uma relação com o sofrimento que os sujeitos constroem 

subjetivamente e perante o Estado. Nela, o potencial político do silêncio leva a 

uma aceitação de outras formas de narrativa e do reconhecimento da 

diversidade de expressão da memória, das maneiras de falar sem falar e de atuar 

para fins de reconstrução do cotidiano. A violência pode ser pensada com outra 

perspectiva. Sem negar o sofrimento, os sujeitos criam estratégias para 

estabelecerem formas alternativas de vida que permitam preservar os vínculos 

e as identidades e manter vivo o desejo.  

 Certa vez, um jovem refugiado da República Democrática do Congo 

compartilhou comigo que os africanos gostam muito de dançar e cantar porque 

ajuda a esquecer. “É bom esquecer, ajuda muito”, disse ele. Ou seja, o esforço 

por esquecimento é um desejo constante nesses sujeitos. Geralmente, os 

refugiados não se sentem confortáveis em contar sua história. Nas entrevistas 

para compor o processo de elegibilidade, frequentemente eles têm dificuldade 

de detalhar os episódios de violência. De fato, há um desconhecimento sobre a 

importância e as armadilhas do processo, mas também vigora a força do desejo. 

Parte da fuga talvez seja também pela memória ou da memória. O desejo fura a 

racionalidade e os refugiados não conseguem escapar disso.    

 

 

 

 
Subjetividade, Gestão  



  
Tive uma conversa com um refugiado colombiano, de idade avançada e 

que está fora do país há um tempo significativo. Ele se refere diversas vezes nos 

seus relatos ao seu país de uma forma nostálgica e dizia “meu país é muito 

bonito”, “tem muita variedade no meu país”, e me explicava que “tem muita coisa 

ruim, mas também tem muita coisa boa no meu país”.  

Inevitavelmente, a mesma memória sobre o local em que vivia remete a 

lembranças de violência, que dão sensação de insegurança, e a lembranças de 

identidade cultural com seu meio social, que propiciam um sentimento de 

pertencimento. Com isso, a memória sobre seu país de origem, que serve como 

imaginário de pano de fundo para organizar sua memória acerca das suas 

motivações para fuga, não é necessariamente constituída apenas pelos 

episódios de violência. O enquadramento do processo de elegibilidade, porém, 

não adequa essas possibilidades de nuances entre trauma e nostalgia, que não 

deixam de ser expressas nas narrativas. Nesse aspecto, parece haver uma 

disputa em como o refugiado, na figura de solicitante de refúgio, constrói sua 

condição a partir da sua memória e em como o arcabouço político-institucional 

determina sua condição de refugiado – ou de não refugiado – a partir da 

interpretação do registro do seu relato. 

Na dinâmica formal das análises do pedido de refúgio, o governo 

conjuntamente com o ACNUR desenvolvem uma política de devido processo 

que se baseia na possibilidade de tornar mais objetivo o processo de 

elegibilidade. O que ocorre, então, é uma transposição das narrativas dos 

solicitantes em forma de registro documental, que serve como insumo para o 

debate decisório. 

Há diversos registros da história do solicitante no processo de 

elegibilidade no Brasil. Esquematicamente, podemos distinguir três formas de 

registro da narrativa do solicitante de refúgio: narrativa direta do solicitante, 

narrativa indireta do solicitante e narrativa sobre o solicitante. A única maneira 

potencial de registro da narrativa direta do solicitante é através do preenchimento 

do Termo de Solicitação de refúgio, quando ele próprio o faz. Contudo, muitas 

vezes, não é o solicitante que preenche esse termo, de modo que o auxílio de 

uma pessoa intermediária interfira na narrativa, tornando-a indireta.  



 O registro da narrativa indireta do solicitante ocorre quando há um 

interlocutor que registra a história de forma supostamente fidedigna. Em alguns 

locais, como na cidade do Rio de Janeiro, o Departamento de Polícia Federal 

(DPF) realiza uma oitiva, denominada Termo de Declarações, para efetivar o 

pedido de refúgio. Além disso, geralmente os pareceres da sociedade civil e do 

governo são antecedidos por um registro da entrevista realizada com o 

solicitante sob forma de síntese. 

 Há também narrativas sobre as narrativas dos solicitantes. Os pareceres 

construídos pela sociedade civil e pelo governo são análises fundamentadas 

sobre a narrativa dos solicitantes e são complementados por pesquisas sobre o 

país de origem e por normativas que corroborem a sugestão para deferimento 

ou indeferimento do pedido. 

 O registro dessas narrativas é também um registro sobre a história do 

solicitante. Há vários registros dessa história no processo de elegibilidade, sendo 

a decisão acerca do deferimento ou indeferimento do pedido de reconhecimento 

de status, o registro oficial da história do solicitante. O que ocorre é um esforço 

de objetivar, de tornar um registro objetivo, as expressões subjetivas dos 

solicitantes.  

 A apresentação pública das narrativas, ou do “discurso sobre si” como diz 

Bourdieu (2006, p. 188-189), implica uma espécie de registro oficial de uma 

representação privada da própria vida. Essa oficialização da narrativa provoca 

coações e censuras para o próprio solicitante tanto em termos de efeito veritativo 

para seu processo de elegibilidade quanto para sua subjetividade, uma vez que 

a pessoa fica presa e condicionada pela narrativa a fim de que seu 

comportamento não contradiga sua fala. 

Não há fixação possível de sentido objetivo a um discurso. O que há é tão 

somente a interpretação subjetiva (Mata, 2012). No momento que o solicitante 

preenche um formulário e conta sua história, não há uma expressão genuína ou 

verdade da sua história. Há, antes, uma mistura de elementos de memória, 

esquecimento, desejo, medo, receio e até mesmo, por vezes, mentira. Os atos 

de fala, como toda relação política, também são constituídos por estratégias 

produzidas nas disputas, que no caso dos solicitantes de refúgio, são disputas 

pelo reconhecimento da condição de refugiado, pelo direito de ficar regularmente 

no território nacional, pela possibilidade de outra forma de vida, e não deixam de 



ser disputas por noções de fundado temor, de violência, de verdade. É simplista 

estabelecer um jogo de bem ou mal em que ou o solicitante falou verdade ou 

falou mentira. Problematizando a moralidade que permeia as mais diversas 

relações humanas, Friedrich Nietzsche propõe alguns questionamentos:  
Sob que condições o homem inventou para si os juízos de valor ‘bom’ e 
‘mau’? e que valor têm eles? Obstruíram ou promoveram até agora o 
crescimento do homem? São indício de miséria, empobrecimento, 
degeneração da vida? Ou, ao contrário, revela-se neles a plenitude, a força, 
a vontade da vida, sua coragem, sua certeza, seu futuro? (Nietzsche, 2009, 
p. 9). 

 

Para além do bem e do mal, os recuos nas falas dos solicitantes, as 

omissões, os silêncios, as imprecisões não são expressões de passividade. Pelo 

contrário, saber quando silenciar e ser sensível ao limite do desejo de expressão 

é ação política de resistência aos dispositivos de poder sobre a liberdade dos 

sentimentos, da forma de lidar com os pesadelos e de fazer avançar os sonhos. 

Em termos biopolíticos, as indicações que se propõem a ser objetivas do 

modelo de parecer utilizado não deixam de indicar também uma biopolítica que 

limita as possibilidades dos sujeitos de construírem estratégias diferenciadas. Os 

pedidos de refúgio são expressões de histórias de vida e solicitações de 

reconhecimento. As dinâmicas do sistema de elegibilidade fazem com que os 

pedidos se adequem ou não às possibilidades produzidas pela 

governamentalidade vigente. É uma tentativa de simplificar as eventuais 

complexidades das narrativas, de modo que o Estado não construa uma 

resposta para uma demanda, mas direcione as demandas de acordo com suas 

possibilidades de resposta. 

Na estrutura do processo brasileiro de elegibilidade, há muitas disputas 

pelas noções de violência, violação a direitos humanos, tortura, temor, e, 

portanto, da condição de refugiado. No caso de uma solicitante de refúgio 

camaronesa que alega ter sofrido violência doméstica por dez anos, houve 

divergência de entendimento entre representantes do governo e da sociedade 

civil. Segundo Pauline,7 ela sofreu violência do seu padrasto por mais de dez 

anos. Os costumes de sua etnia determinam que o homem da família é o senhor 

do patrimônio e do mando.  

                                                        
7 Nome fictício utilizado para preservar o sigilo do caso e a proteção do refugiado. 



O parecer de elegibilidade do Ministério da Justiça apresenta como 

questão mais premente o lapso temporal narrado pela solicitante. O 

posicionamento foi o de que, com exceção de uma ameaça explícita mencionada 

e de uma agressão, a solicitante não logrou comprovar que tenha havido 

violência durante os mais de dez anos, pois não mencionou outros fatos em seu 

relato. Os argumentos do parecer indicam a percepção de que ela mencionaria 

outros episódios de violência se os mesmos tivesse ocorrido. Portanto, a 

indicação é de indeferimento do pedido de refúgio. 

Para a representação da sociedade civil, como atesta seu parecer, a 

solicitante deve ser reconhecida como refugiada.  A tradição de sua etnia e a 

conjuntura das relações sociais no seu país lhe impõem em situação de extrema 

vulnerabilidade, colocando-a na categoria de perseguição por pertencimento a 

grupo social específico, previsto no artigo I da lei brasileira de refúgio (Lei 

9.474/1997). Em contestação ao argumento do governo, suscita o 

questionamento sobre como uma pessoa que viveu violência por dez anos pode 

lembrar os detalhes – as marcas – que aconteceram. 

Os moldes do processo de elegibilidade moldam também dispositivos de 

saber-poder sobre a condição material e subjetiva dos refugiados. É um biopoder 

que faz gestão dos refugiados de acordo com parâmetros internacionais de 

administração dessas pessoas. Todo ato é um ato político. O suposto ato 

declaratório que confere status de refugiado a uma pessoa não determina, de 

fato, a condição de refúgio. A retórica jurídica classifica essa decisão de governo 

como um ato declaratório justamente por apenas reconhecer oficialmente uma 

situação que já existia. De todo modo, o processo marca a trajetória dos 

refugiados, recorrendo a conhecimentos outros para designar o direito ou não de 

um sujeito migrar. 

O ACNUR tem papel estratégico nesse biopoder. Essa agência 

internacional tem mandato de atuação para uma população determinada – de 

refugiados – e atua sobre esse grupo de pessoas, intervindo também na 

informação sobre elas (Navia, 2014). Assim, por meio da produção de 

informação sobre refúgio e sobre os processos de “determinação da condição 

de refugiado”, na categoria utilizada institucionalmente, é feita uma gestão de 

conhecimento e de poder sobre os refugiados.  



Essa forma de política tenta racionalizar os problemas colocados pela 

prática governamental pelos fenômenos próprios de um conjunto de sujeitos 

(Foucault, 1997). É a biopolítica em sua excelência. As demandas dos 

refugiados, que são apresentadas pelos governos como “problema dos 

refugiados” ou “crise de refugiados” não estão dissociadas da racionalidade 

política de construção de relações de saber-poder sobre os corpos, seus 

movimentos, as mentes e seus sentimentos. 

 
 
 
Gestão da Dor  
 

Pode a experiência de dor de um indivíduo ser comunicada a outro 

indivíduo? Ou melhor, o conhecimento de objetos da subjetividade como a dor 

e, eu acrescento, o temor pode ser comunicável (Das, 2008)? Como compartilhar 

o sentido e a dimensão de uma dor ou de um temor? A violência descabida desse 

compartilhamento imposto intervém nas estratégias individuais de lidar com a 

memória, com o sofrimento e o desejo. 

Um exemplo. Um grupo de refugiados sírios recém-chegados ao Rio de 

Janeiro se apresentou na Cáritas-RJ para fazer os procedimentos iniciais 

necessários para a efetivação do pedido de refúgio. Eu os convidei para tirar 

uma foto, que é procedimento padrão para o registro de todos os solicitantes de 

refúgio. Um dos refugiados sírios se mostrou bastante resistente para tirar foto. 

Ele só falava árabe e se expressava com gestos que pareciam querer dizer que 

ele não gostaria que ficasse registrada sua expressão de cansaço e desgaste. 

Ele apontava para a barba, para o cabelo, para o rosto, como quem estivesse 

indicando sua situação não desejável de registro. 

O registro da foto de um refugiado recém-chegado é simbólico quanto à 

violência dos procedimentos institucionais em fazer registrar um sofrimento que 

a pessoa quer esquecer ou quer ressignificar. A gestão sobre as migrações é a 

gestão sobre os migrantes. O processo de elegibilidade determina a condição de 

ser refugiado nos corpos das pessoas. A narrativa adequada para o processo é 

aquela de sofrimento, assim como o registro de um olhar específico de dor.  



Outro exemplo. Um refugiado congolês comentou sua percepção sobre o 

sentido de tortura. Ele se encontra no Brasil há um tempo e auxilia como 

intérprete a solicitantes de refúgio na tradução de dialetos da República 

Democrática do Congo para o português. Robert8 compartilha que sua noção 

sobre o que é tortura mudou desde que chegou ao Brasil. “Muitas pessoas que 

foram torturadas agradecem ao torturador”, diz ele, “e na hora de falar sobre a 

tortura nas entrevistas não dizem nada”. Ele continua: “tortura é a menor coisa 

que pode acontecer com eles. E os que são mortos?”. 
 A experiência individual com a violência diferencia enormemente 

dependendo do contexto. Enquanto que para um entrevistador do governo no 

Brasil pode ser pouco crível que uma pessoa tenha sido torturada apenas por ter 

manifestado publicamente sua opinião política; para uma pessoa que presenciou 

a morte muitos conhecidos, a noção de tortura fica desestabilizada e o desejo 

pela vida faz da fuga da preocupação proeminente. O fato de uma pessoa ter 

passado por tortura e não ter sido morta pode ficar registrado como uma postura 

benéfica do torturador e, ainda, uma percepção de que relatar seu sofrimento é 

descabido diante do sofrimento que outras pessoas de seu conhecimento já 

passaram. Nesse sentido, ao relatar uma prisão indevida em países como a 

República Democrática do Congo pode parecer dispensável para o solicitante 

dizer que sofreu tortura, uma vez que essa é a normalidade da prática punitiva. 

Nesses casos, como relatado por Robert, o registro imediato na memória é ter 

conseguido sair vivo da tortura e não a tortura em si. 

Estabelecer uma noção de tortura remete à inflição de sofrimento 

desmedido, mas o entendimento do que seja um sofrimento além da normalidade 

de ser suportado depende também das condições de vida e das estratégias de 

criação de vida. No momento de analisar a ameaça a vida, segurança ou 

liberdade, a percepção diferenciada dos atores envolvidos no processo decisório 

faz com que noções como tortura estejam em disputa.  A depender da análise 

do caso, a credibilidade sobre uma narrativa de tortura pode ser mais 

convincente ou não. 

Os conceitos não têm estabilidade semântica (Figueira, 2008). As 

estruturas conceituais de disciplina (e das instituições) levam a uma 

                                                        
8 Nome fictício utilizado para preservar o sigilo do caso e a proteção do refugiado. 



transformação do sofrimento em que não prepondera a voz do sujeito que se 

relacionou com o sofrimento. A dor é um meio de criação da memória. Para 

alguns contextos, como na modulação da figura do refugiado, a dor é uma 

condição necessária para a existência na sociedade, através dela é que se pode 

distinguir o sagrado do profano (Das, 2008). Para os refugiados, é preciso ter 

experiências de dor para pertencer à comunidade moral vislumbrada pelo 

instituto do refúgio e pelo processo de elegibilidade. 

 A direção da memória criada a partir da dor não é o passado, mas o futuro. 

A construção da memória em contextos de violência é constituída por uma 

proximidade da realidade ameaçadora do que ocorreu e também por atos 

subjetivos de sonhos que representam o que poderia ter acontecido (Das, 2008). 

Ou seja, a dimensão do temor vivido por uma pessoa deve ser considerada pelos 

sonhos (e pesadelos) oriundos da subjetividade e não de uma vã expectativa de 

objetividade sobre o que passou. 

A relação entre as estruturas institucionais de uma sociedade e a 

experiência fenomenológica do sofrimento (refletida em sonhos, memórias e 

outas linguagens do corpo) indica como o mundo interior tem uma história (Das, 

2008). Em contra-movimento, as dinâmicas da classificação de um migrante em 

refugiado tendem a negligenciar a experiência individual da dor em prol da 

adequação de todas as histórias na categoria de fundado temor. É a modulação 

em detrimento da criação excedente.   

 Quando falamos de gestão da dor em processos de refúgio, é preciso 

considerar que o que se expressa sobre a dor sentida e a dor temida tem um 

teor individual, mas, ao mesmo tempo, é supraindividual, nos termos de Reinhart 

Koselleck (2006). Não se pode atribuir apenas ao solicitante a responsabilidade 

de  sua fala e, muito menos, do registro de sua fala. As histórias são construídas 

nas relações, assim como os relatos, os depoimentos e as falas em entrevistas. 

Relações essas de disputa de poder pelo lugar de fala.  

 Portanto, não há covalência necessária entre o entendimento subjetivo da 

dor e a noção de dor que se espera, condiciona e determina. As instituições se 

movimento tanto para a produção do sofrimento quanto para a criação de uma 

comunidade moral capaz de lidar com ele (Das, 2008). Essa é a força motriz de 

produção de refugiados e dos processos para construção dos mecanismos de 

gestão sobre o refúgio. 



 
 A Dor do Processo  

 

 O processo de elegibilidade é a extensão da fronteira política que delimita 

os Estados. O processo é um dispositivo de poder que impõe uma fronteira entre 

os indivíduos dentro do Estado. É também um rito de reconhecimento. Um rito 

de passagem. É uma transposição de barreiras, compostas por elementos 

sociais, psicológicos, políticos, que requer uma desenvoltura bem sucedida de 

articulação com enquadramento do perfil de refugiado de acordo com a definição 

brasileira e, sobretudo, com a construção contingente da condição de refugiado.  

 São muitas as contradições inerentes à condição de migrante (Sayad, 

2006). Os refugiados precisam da dor, de se lembrar da dor, ao mesmo tempo 

em que desejam se livrar dela. Pois o sofrimento é uma etapa necessária para 

pertencer à comunidade cuja forma de produção de vida começa pela fuga. Ser 

um refugiado reconhecido por um processo de elegibilidade implica se relacionar 

com a memória e disputar  a expressão de sentidos construídos na subjetividade.  

 O processo de elegibilidade é, por um lado, a expressão e o exercício de 

uma razão de governo sobre esses corpos que pleiteiam o reconhecimento do 

refúgio. Por outro lado, o processo é, antes, uma estratégia de luta dos 

refugiados. É por meio do processo que os refugiados são geridos e é também 

por ele que os refugiados resistem. O processo é, então, uma relação de 

constante disputa. 

 A princípio, os pedidos de refúgio são casos individuais. Todavia, os 

processos são compartilhados. Através de registro, padronizações, abertura de 

precedentes, relações em comunidade refugiados compartilham estratégias. A 

economia de poder não pode ser individual, ela é coletiva e relacional em sua 

essência. Frente a essas relações de poder, há inevitavelmente resistência. “Ela 

existe tanto mais quanto ela esteja ali onde está o poder; ela é, portanto, como 

ele, múltipla e integrável a estratégias globais” (Foucault, 2012, p. 244). O acesso 

a outras formas de vida pelo refúgio é busca por construção de direitos que 

ocorre na própria fuga. Os direitos humanos, que viabilizam o discurso de 

proteção aos refugiados, são processos de luta e resistência (Herrera Flores, 

2009). 



O processo é uma luta e há lutas no processo. Para os refugiados, o 

aparato institucional de refúgio é uma luta por reconhecimento de um modo de 

existência. O que faz a resistência pela fuga é a construção de processos de 

luta. A dor não se afasta da memória nem do futuro, mas a potência dos sujeitos 

se encontra na sua capacidade de tensionar as fronteiras e de criar alternativas 

de vida excedente. 
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