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Apresentação

Pouco se fala sobre a delicada arte de traduzir e interpretar a fala de pessoas que enfrentam 

situações limites fora de seu lugar. Esta é uma necessidade contemporânea em um mundo em 

que 1% da população teve que fugir da sua terra para não morrer ou sofrer perseguição1. O 

Brasil não ficou de fora desse fenômeno. Nos últimos anos, o país tem recebido um número crescente 

de refugiados, sejam eles árabes, africanos ou de outros vizinhos latino-americanos. Em especial, 

venezuelanos entram pelo Norte.

A legislação brasileira e os órgãos públicos nacionais estão aos poucos despertando para essa realidade, 

mas é preciso ir além e preparar profissionais sem os quais nenhuma estratégia de acolhida terá sucesso: 

intérpretes e mediadores que atuam na interface entre pessoas de culturas diversas e as especificidades 

brasileiras. Este livro chama atenção para aspectos técnicos, legais e éticos dessa atividade, que apenas se 

esboça em nosso país. Mais que isso, aborda aspectos filosóficos e epistemológicos desta profissão que se 

busca regulamentar. 

Não é de hoje que o Memorial da América Latina se preocupa com essa questão. Desde 2019 o nosso 

Centro Brasileiro de Estudos da América Latina (CBEAL) – em parceria com o ACNUR e a Cáritas – 

organiza um curso de português para refugiados. O ensino do português como língua de acolhimento é 

fundamental para que o refugiado possa exercer seus direitos em nosso país. 

Este livro eletrônico, intitulado Tradução humanitária e mediação cultural para migrantes e refugiados, 

é um dos resultados recentes das atividades de pesquisa da Cátedra UNESCO/Memorial para a Integração 

da América Latina, sediada aqui. Em plena pandemia, quando a quarentena dava a tônica, o Memorial 

escolheu vislumbrar o futuro e tomar como guarda-chuva o tema Movimentos da América Latina. A 

partir dele, abordou questões linguísticas e migratórias, tais como interpretação humanitária, tradução 

comunitária, mediação cultural, português como língua de acolhimento para apátridas e refugiados e 

traduções de mulheres na América Latina. 

Na verdade, esses assuntos são preocupações e ocupações antigas do Memorial. Desde a sua criação, 

em 1989, ele se tornou não apenas um centro cultural voltado à divulgação e integração da cultura 

latino-americana, mas também um lugar em que os imigrantes latino-americanos se sentem em 

casa. É no complexo arquitetônico do Memorial, por exemplo, que a comunidade boliviana radicada 

em São Paulo comemora a data nacional de seu país, o 6 de agosto, e reproduz o carnaval de Oruro2. 

1   https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/ Acessado em 26 de abril de 2021.
2   https://memorial.org.br/bolivianos-comemoram-independencia-com-festa-profana-e-religiosa/ Acessado em 26 de abril de 2021.
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Nos dois dias de comemoração, milhares de imigrantes bolivianos participam da festa, a maior parte 

deles constituída de trabalhadores da indústria têxtil. Muitos são indocumentados e produzem em 

condições difíceis, enfurnados em pequenas confecções. Por vezes, o Memorial apoiou o consulado 

geral da Bolívia e cedeu suas instalações para campanhas de registro, documentação, legalização e 

voto de imigrantes desse nosso vizinho andino.  

Este livro é, portanto, mais um passo no caminho da real integração de nossos povos – e também do 

acolhimento de todas as pessoas que, por variadas razões, deixam sua terra e vêm para nosso país em busca 

de vida digna e produtiva.

Jorge Damião 

Presidente da Fundação Memorial da América Latina
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Mi casa, su casa...
Luciana Latarini Ginezi*

Esta publicação surge do curso Tradução Humanitária e Mediação Cultural para Migrantes e 

Refugiados, que foi oferecido no âmbito da Cátedra UNESCO/Memorial para a Integração da 

América Latina.Trata-se de um programa de estudos coordenado pelo Memorial, articulado 

à USP, à Unicamp e à Unesp, que faz parte da Rede UNITWIN (University Education Twinning and 

Networking Scheme). Seu objetivo é fomentar a pesquisa, o ensino e a extensão em assuntos relevantes 

à integração da nossa região. Também chamada de Cátedra UNESCO/Memorial, ela desenvolve linhas 

de pesquisas sobre o tema Movimentos da América Latina em seu projeto bienal (2020-21).

O minicurso Tradução Humanitária e Mediação Cultural para Migrantes e Refugiados foi um 

desdobramento do trabalho realizado por Aryadne Bittencourt Waldel, uma das pesquisadoras-

bolsistas da Cátedra Memorial no ano de 2020, intitulado “Promotores comunitários: mediação 

cultural como instrumento de proteção e integração de pessoas refugiadas no Brasil”. A pesquisadora-

bolsista, também doutoranda da UFRJ, sua orientadora na Cátedra, profa. Dra. Luciana Carvalho 

(FFLCH/USP) e a coordenação da Cátedra, à qual respondo atualmente, desenhamos esse minicurso 

virtual com o objetivo de oferecer aos pesquisadores e estudantes de áreas diversas – e à sociedade 

civil interessada – acesso a informações gerais sobre migrantes, refugiados e solicitantes de refúgio 

no que se refere à garantia de seus direitos, com especial ênfase aos direitos linguísticos. 

Os deslocamentos forçados de pessoas e grupos são um tema bastante atual e constante no noticiário 

nacional e internacional. Mesmo assim, o sucesso de público do minicurso foi surpreendente: foram 

mais de 1.200 inscritos e cerca de 500 participantes online em cada um dos cinco encontros1 gravados 

e transmitidos ao vivo pelo YouTube. Isso nos incentivou a convidar os palestrantes a produzirem 

um material escrito, gratuito, que auxiliasse a disseminar as questões linguísticas envolvidas nos 

deslocamentos forçados –  tópico de tamanha relevância não só nas fronteiras, mas no estado de São 

Paulo, terceira unidade da federação com o maior número de solicitações de refúgio do país analisadas 

pelo Conare em 2019, atrás apenas de Roraima (1ª) e Amazonas (2ª)2. 

Surpresa maior foi constatar que nosso público provinha de todas as regiões, do Norte ao Sul do país, 

incluindo profissionais de Direito, de Letras, de Tradução e Interpretação, professores das mais diversas 

*  Diretora do Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos (CBEAL) do Memorial da América Latina, responde atualmente pela 
coordenação da Cátedra UNESCO/Memorial para a Integração da América Latina. 
1  Os cinco encontros do curso estão disponíveis  no canal do YouTube do Memorial da América Latina, gratuitamente: https://www.
youtube.com/watch?v=BTxN8iQX5Ik.
2  COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS, Refúgio em números – 5ª edição. Observatório de das Migrações Internacionais – 
2020. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/dados-sobre-refugio-no-brasil/. Acesso em: 12 mai.2021.



10

áreas, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, gestores públicos, dentre outros, demonstrando 

que o interesse pelo tópico é ainda mais relevante do que imaginávamos. 

Como veremos nos textos aqui publicados, é consenso que a língua portuguesa constitui uma barreira 

para refugiados ou solicitantes de refúgio que chegam ao nosso território: dentre as pessoas de 129 

países que solicitaram refúgio no Brasil em 2019, há falantes de espanhol, warao, francês, bengali, 

creole, árabe, chinês e inglês, por exemplo. Por mais que tenhamos uma (pequena) oferta de cursos de 

português para essa população, a barreira linguística se coloca desde o momento em que o estrangeiro 

atravessa a fronteira, ao preencher documentos para solicitar seu refúgio, quando se comunica com os 

oficiais do Conare na entrevista de elegibilidade ao status de refugiado, até o acesso ao serviço público 

brasileiro, que só é oferecido em português, trajetória bem detalhada pelos autores desta edição.

Nesse contexto, é urgente falar sobre a tradução humanitária e a mediação cultural para a proteção 

aos direitos dos migrantes3, refugiados4 e solicitantes de refúgio5. Ainda que nos Estudos da Tradução 

existam poucas pesquisas sobre interpretação comunitária (como é conhecida no Brasil), os Estudos 

em Direitos Humanos estão há mais tempo no debate, trazendo à tona as consequências da falta de 

proteção aos direitos da população em deslocamento forçado, e orientando para a construção de 

políticas públicas mais inclusivas.  

O próprio título do minicurso e, consequentemente, desta obra foi decidido após muito diálogo entre 

as organizadoras, pois se por um lado pouco se sabia sobre interpretação comunitária, por outro 

tampouco se conhecia sobre promotores comunitários. Taibi, Mustapha e Ozolins (2016)6 afirmam 

que a área de tradução comunitária é tão nova (a primeira publicação data de 1987) que, até mesmo 

para nomeá-la, há divergências. Portanto, com o intuito de expandirmos nossa temática, adotamos o 

termo “tradução humanitária”, para que nela coubessem a interpretação e a tradução comunitária, a 

tradução e a interpretação em contexto de crise humanitária, a tradução e a interpretação nos serviços 

públicos, dentre tantas outras denominações. 

Há, ainda, a distinção entre os papéis do tradutor e do mediador. O tradutor pode ser mediador e 

vice-versa? Ou cada um deve cumprir sua tarefa, eximindo-se de toda e qualquer atividade fora do 

3   A migração é comumente compreendida como um processo voluntário; por exemplo, alguém que cruza uma fronteira em busca de melhores 
oportunidades econômicas. Este não é o caso de refugiados, que não podem retornar às suas casas em segurança e, consequentemente, têm 
direito a proteções específicas no escopo do direito internacional. No Brasil, a Lei nº 13.445/2017 dispõe sobre direitos e deveres do migrante 
em território nacional. No entanto, não existe uma definição legal internacional aceita do termo migrante, sendo assim esse grupo tem direito 
à proteção geral dos direitos humanos, sem importar o status migratório.
4  Refugiados são pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, reli-
gião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido a grave e generalizada violação 
de direitos humanos e conflitos armados. A vida como refugiado pode ser difícil de imaginar. Há 25,4 milhões de pessoas em todo o mundo 
vivendo essa realidade apavorante. Eles contam com o nosso apoio para reconstruir suas vidas.
5  São pessoas que, tendo solicitado às autoridades competentes seu reconhecimento como refugiados, ainda não tiveram seus pedidos avalia-
dos definitivamente pelos sistemas nacionais de proteção e refúgio. No final de 2016, cerca de 2,8 milhões de solicitantes de refúgio aguarda-
vam uma decisão que poderia mudar suas vidas.
6   TAIBI, M. e OZOLINS, U. Community Translation. London, New York: Bloomsbury Academic, Bloomsbury Advances in Translation 
Series, pp. 187. 2016.
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escopo de sua atuação, mesmo em situações de crise humanitária? Veremos a resposta para essa e 

muitas outras questões relacionadas ao papel de cada agente nos capítulos que seguem. 

Os textos apresentados não se propõem a formar um tradutor humanitário ou mediador cultural, 

embora versem sobre tópicos de um currículo de formação. O objetivo é apresentar ao leitor uma visão 

geral dos problemas do deslocamento forçado gerados pelo multilinguismo e algumas propostas para 

o estabelecimento de políticas linguísticas, como apresentado por Sabine Gorovitz (POSTRAD/UNB), 

que coordena o projeto Mobilang, e por Thaisy Bentes e Paulo Jeferson Pilar Araújo, que lançaram o 

Programa MiSordo e alertam “¡Sordos también migran!”.

O livro é aberto pelos representantes do ACNUR em São Paulo, Maria Beatriz Bonna Nogueira e 

William Torres Laureano da Rosa. A Agência da ONU para Refugiados tem como estratégia somar 

forças com entidades públicas e da sociedade civil que se apresentam como atores humanitários. 

É o que eles chamam de proteção baseada na comunidade. O ACNUR, assim como a Cáritas, são 

parceiros do Memorial em iniciativas de acolhimento como o curso de português para migrantes e 

refugiados. O marco legal brasileiro para refugiados em tempos de pandemia e a questão dos direitos 

linguísticos foram discutidos por André de Carvalho Ramos e Antonio Rodrigues de Freitas Júnior, 

ambos professores da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Já Jaqueline Neves Nordin, que 

tem larga experiência na formação de intérpretes comunitários, comparou o caso brasileiro com a 

experiência sueca, onde reside. Por fim, temos o tocante depoimento de Mireille Muluila, congonesa 

que se viu obrigada a deixar o seu país e hoje ajuda a acolher refugiados no Rio de Janeiro.

A formação de profissionais como tradutores e intérpretes comunitários, mediadores culturais 

ou promotores comunitários vai muito além dos cinco encontros do curso e deste livro. Por isso, 

esperamos que Tradução Humanitária e Mediação Cultural para Migrantes e Refugiados seja o pontapé 

inicial para o desenvolvimento de novos projetos, quiçá de formação, que promovam o ensino, a 

pesquisa e a extensão em uma área com tantas lacunas e crescente demanda por profissionais bem 

preparados, engajados e conscientes do fluxo migratório e de deslocamentos forçados que avançam 

em nosso país.

Que nosso entusiasmo contamine os leitores para essa luta pela diversidade linguística e cultural, 

abrindo portas para quem busca ser acolhido no novo território, afinal somos todos latino-americanos, 

continente em que nos sentimos em casa! 

Seja bem-vindo e fique à vontade; a casa é sua!

Referência

TAIBI, Mustapha; OZOLINS, Uldis. Community Translation. London, New York: Bloomsbury Academic, Bloomsbury Advances in 
Translation Series. 2016.
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Mediação cultural, tradução humanitária e proteção 
baseada na comunidade: a atuação recente 

do ACNUR no Brasil 
 

Maria Beatriz Bonna Nogueira*

William Torres Laureano da Rosa**

Em janeiro de 2010, uma sequência de terremotos de grande magnitude atingiu o Haiti, 

destruindo metade das construções da capital e deixando 1,5 milhão de desabrigados, 250 

mil feridos e milhares de mortos. Muitas organizações humanitárias foram para o país, com 

seus programas e ações de socorro, mas não conseguiam comunicar-se com a população, por não 

conhecer o créole, a língua falada pela maioria dos haitianos. Esse momento representou um marco 

para a mediação cultural, principalmente para a tradução humanitária, pois exigiu que se buscassem 

inovações na comunicação1. 

Quando ouve falar ou pensa sobre tradução humanitária, muita gente imagina sua importância apenas 

nos contextos em que o idioma é falado por poucas pessoas ou grupos humanos, não sendo muito 

difundido além dos limites do local. É o caso do povo Rohingya, em Bangladesh, e das comunidades 

que vivem no Sudão do Sul, locais em que convivem falantes de várias línguas, com uma maioria 

de analfabetos, tornando o contexto para a tradução humanitária mais penoso2. No entanto, não é 

necessário ir a Bangladesh, ao Haiti ou ao sul do Sudão para nos depararmos com esse tipo de desafio 

– em especial no campo do refúgio. No fluxo atual de solicitantes de refúgio e refugiados que chegam 

ao Brasil, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e demais agentes que 

atuam na área enfrentaram e enfrentam grandes desafios, que indicam a necessidade de especialização 

nas idiossincrasias da tradução humanitária e da mediação cultural. 

O Brasil sempre recebeu um fluxo diversificado de pessoas vindas do Oriente Médio, da África e 

mesmo da América Latina, que chegavam por São Paulo e Rio de Janeiro. Mas agora há um desafio 

* Chefe do escritório do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) em São Paulo. 
 ** Assistente Sênior de Elegibilidade do escritório do ACNUR em São Paulo. 
1  SANDVIK, Kristin Bergtora. Humanitarian Innovation, Humanitarian Renewal?. Forced Migration Review, 2014, p. 27; NELSON, Anne. 
et al. Media, Information Systems and Communities: Lessons from Haiti, John S. and James L. Knight Foundation, 2011. Disponível em: 
https://knightfoundation.org/reports/media-information-system-and-communities-lessons-h/.
2 Cf. TRANSLATORS WITHOUT BORDERS. Rohingya Zuban: A Translators without Borders Rapid Assessment in Cox’s Bazaar Refugee 
Response. Disponível em:  www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=683a58b07dba4db189297061b4f8cd40&utm; STEETS, Julia. 
Eyes and Ears on the Ground: Monitoring Aid in Insecure Environments, Berlin: Global Public Policy Institute, Report from the Secure 
Access in Volatile Environments (SAVE) Research Programme, 2016. Disponível em: www.gppi.net/fileadmin/user_upload/media/pub/2016/
SAVE__2016__Monitoring_aid_in_insecure_environments.pdf.
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maior: o fluxo intenso de venezuelanos chegando ao Brasil, que somam quase 270 mil pessoas – entre 

os mais de 5 milhões que saíram da Venezuela. Esse novo fluxo revelou-se muito desafiador não apenas 

pela quantidade de refugiados que chegam, mas também porque entre eles – e entre os primeiros a 

chegar ao país, no início do fluxo venezuelano mais intenso, em 2016 – estavam famílias indígenas 

das etnias Warao e Eñepá. A chegada desses grupos étnicos que não dominavam o espanhol nem 

falavam português3 provocou entre nós um debate profundo sobre o papel da tradução humanitária 

e da mediação cultural dentro do arcabouço de garantia de direitos e de proteção.  

Proteção é o coração do mandato do ACNUR4. Oferecer proteção à população refugiada e solicitante 

de refúgio significa realizar um diversificado conjunto de ações que propiciarão a essas pessoas 

usufruírem dos direitos assegurados nos principais instrumentos internacionais e nacionais – em 

especial a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, o Direito Internacional dos Refugiados e o 

Direito Internacional Humanitário. É um mandato extremamente amplo e engloba todas as atividades 

que levam ao completo respeito pelos direitos individuais, de acordo com o espírito e a letra das leis. 

Essas atividades cobrem desde a provisão de itens de sobrevivência básica até criação de um ambiente 

protetivo, incluindo sugestões legislativas e busca de oportunidades de trabalho. 

E esse mandato não pode ser realizado sem comunicação clara e efetiva. Proteção baseada na 

comunidade5 é o termo que o ACNUR tem usado para guiar toda a gama de atividades de proteção 

mais moderna, centrada no engajamento e no protagonismo da comunidade. Essa concepção traz o 

desafio de implementar ações humanitárias modeladas e manualizadas, com indicadores já definidos, 

nos mais diferentes contextos. A proteção baseada na comunidade6 não reduz a população refugiada a 

mera beneficiária das ações, mas coloca a agência, a dignidade e os direitos dessas pessoas no centro 

de toda e qualquer intervenção. Essa concepção pretende que qualquer ação ou intervenção na área 

humanitária seja respeitosa e efetiva. Mas não só: também visa evitar situações de invisibilidade e 

assim permitir que todas as pessoas sejam beneficiadas em igualdade. 

Uma intervenção humanitária que se realiza com esse enfoque não envolve meras consultas periódicas. 

É imprescindível que a comunidade participe de todas as fases das atividades, seja na preparação e 

3  Essa situação é retratada em Os Warao no Brasil: contribuições da antropologia para a proteção de indígenas refugiados e 
migrantes, trabalho do ACNUR que pode ser encontrado em: https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2021/04/
WEB-Os-Warao-no-Brasil.pdf.
4  Cf. IASC. Inter-agency Policy on Protection in Humanitarian Action. Disponível em: https://www.globalprotectioncluster.org/_
assets/files/tools_and_guidance/IASC%20Guidance%20and%20Tools/iasc-policy-on-protection-in-humanitarian-action.pdf; UN HIGH 
COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR), Protection Manual. Disponível em: https://www.refworld.org/protectionmanual.html; 
UN GENERAL ASSEMBLY. Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 14 de dezembro de 1950, A/
RES/428(V). Disponível em: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3628.html; UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR). 
UNHCR’s mandate in relation to assistance to refugees and other people of concern, 3 de junho de 2015. Disponícel em: https://www.
refworld.org/docid/557050fa4.html.
5  INTERNEWS. Communication with Communities: Walking the Talk – Putting people at the centre of humanitarian response. Disponível 
em: https://www.unhcr.org/innovation/wp-content/uploads/2017/10/Internews_Humanitarian_CwC_PolicyPaper_2017.pdf.
6  EXCOM. Community-based Protection, EC/64/SC/CRP.14. Disponível em: https://www.unhcr.org/51d19cb79.html.
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análise da situação, seja na definição de prioridades, no desenho e na programação, na execução das 

intervenções, no monitoramento e na avaliação, seja ainda  em eventuais mudanças de prioridades. 

Para que a comunidade esteja no centro de tudo e ativamente integrada a toda e qualquer iniciativa, 

é indispensável o apoio de um tradutor humanitário capaz de contribuir para a mediação cultural. 

Sem a tradução e a mediação, é enorme o risco de que as ações sejam, em grande medida, importadas, 

adaptadas ou até impostas. E intervenções planejadas à margem do protagonismo comunitário 

costumam ser ineficazes e falhas no objetivo de garantia de direitos para todos, sejam refugiados ou 

pessoas em situação de refúgio ou populações assoladas por calamidades. A tradução humanitária e 

a mediação cultural não podem ser pontuais, realizadas episodicamente, porque constituem pilares 

fundamentais da concretização da proteção baseada na comunidade. 

Há alguns princípios a observar quando o foco é a tradução humanitária realizada visando a proteção 

baseada na comunidade. Primeiro, é necessário ter claro que barreiras linguísticas podem deixar 

as pessoas sem informações cruciais e, assim, sem a possibilidade de interferir no desenho e na 

implementação das intervenções humanitárias; é fundamental estar atento a elas, tanto antes e 

durante como depois da interlocução ou comunicação. Segundo, deve-se garantir que qualquer 

interlocução ou comunicação seja realizada em linguagem, formato e meio adequados, respeitosos 

e culturalmente apropriados aos diferentes membros da comunidade, para que possa ser facilmente 

entendida principalmente pelos mais vulneráveis. Terceiro, ter consciência de que não apenas as 

pessoas mais vocais ou as lideranças da comunidade merecem atenção e confiança, simplesmente 

porque conseguem se comunicar com mais facilidade. Caso os trabalhadores humanitários se apoiem 

apenas nessas pessoas, o processo de comunicação resultará enviesado e outros grupos ou pessoas 

com mais vulnerabilidades podem acabar invisibilizados e ter suas demandas ignoradas. Por fim, 

em quarto lugar, é indispensável compreender que as barreiras linguísticas não estão circunscritas a 

desafios operacionais, mas se entrelaçam em todas as circunstâncias e momentos na atuação conjunta 

entre a tradução humanitária e a proteção baseada na comunidade em favor da garantia de direitos. 

No trabalho com as populações indígenas Warao e Eñepá, à dificuldade inicial de estabelecer uma 

comunicação efetiva somou-se outra, essencial e ainda maior: compreender as necessidades de 

mulheres e crianças, subgrupos que menos falam o espanhol. A sensibilidade em relação ao gênero 

e suas especificidades demanda que haja mulheres tradutoras – em especial quando a mediação é 

realizada simultaneamente – para que ocorra a escuta qualificada, evitando-se a monopolização dos 

temas exclusivamente pelos líderes que falam espanhol e que têm maior desenvoltura para se comunicar. 

As pessoas que atuam na tradução junto a populações indígenas precisam ainda de preparação, para 

que tomem consciência da importância de seu papel como intérpretes e tradutores. É importante 
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que conheçam o jargão usado costumeiramente pelas pessoas das organizações humanitárias – 

jargão que, não raras vezes, nem mesmo o tradutor oficial conhece. Esses jargões não são cultural ou 

linguisticamente claros para quem vai recebê-los, por isso a preparação precisa ser bastante apurada, 

para que: 1) a informação tenha sido passada corretamente, ou seja, de modo preciso; e 2) essa 

informação tenha sido apreendida da melhor forma possível. 

Esses são desafios atuais da operação do ACNUR no Brasil no campo da tradução humanitária e 

da mediação cultural. Eles não estão presentes somente na região da fronteira com a Venezuela, em 

Pacaraima e em Boa Vista, mas também na área de atuação do escritório de campo do ACNUR em 

São Paulo, que abrange as regiões Sul, Sudeste e o estado da Bahia. Nessa área vivem grupos da etnia 

Warao, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, por exemplo.

Em Minas Gerais, merece menção o trabalho de uma mediadora cultural que realiza uma experiência 

formidável. Ela tem apoiado a comunicação aos Waraos sobre os principais direitos e deveres da 

legislação brasileira. Nesse trabalho há três línguas envolvidas, português, espanhol e o idioma Warao. 

Sem a atuação qualificada dessa profissional a possibilidade de perda da informação seria grande. 

No entanto, infelizmente, não há mediadores culturais disponíveis em todas as localidades para 

desempenhar esse importante trabalho. Por isso foi preciso encontrar outros meios de transmitir a 

essas populações informações com segurança no delicado contexto da pandemia. Uma das estratégias 

foi traduzir os cards de WhatsApp7 produzidos pela OMS para as outras línguas, além de elaborar 

um manual em parceria com a ONG Fraternidade Federação Humanitária Internacional8. Essa 

estratégia, entretanto, não funcionou para todas as nacionalidades: para algumas populações, entre 

as quais os Warao, foi necessário usar outras mídias, como áudios e vídeos, em espanhol e na língua 

própria do grupo.

O uso de mídias sociais no campo humanitário é novo, mas essas tecnologias se revelaram 

imprescindíveis por trazerem maior alcance às mensagens. Mas elas também indicam a necessidade 

de compreender como a população refugiada consome informação9. Um material traduzido e de 

fácil difusão em redes sociais não resolverá necessariamente o problema; verificamos que pessoas 

em situação de deslocamento forçado muitas vezes se sentem inseguras em relação a mensagens 

7  Cf. Plataforma Help (https://help.unhcr.org/brazil/en/coronavirus-3/coronavirus-warao-e-enepa/), uma forma de compartilhamento de 
informações sobre prevenção ao COVID-19 na língua Warao. As informações estão tanto em áudio quanto no formato de cards, ambos 
facilmente compartilháveis por app de mensagens instantâneas.
8 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS, FEDERAÇÃO HUMANITÁRIA INTERNACIONAL 
FRATERNIDADE. Comunicação sobre Saúde com Indígenas Warao e Eñepa, disponível em: https://www.acnur.org/portugues/wp-content/
uploads/2020/05/Cartilha-Sa%C3%BAde-Ind%C3%ADgena-Online.pdf.
9  NELSON, Anne. et al. Media, Information Systems and Communities: Lessons from Haiti, John S. and James L. Knight Foundation, 2010. 
p. 25. Disponível em: https://knightfoundation.org/reports/media-information-system-and-communities-lessons-h/.
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veiculadas por mídias sociais e preferem receber a informação escrita em papel ou verbalizada por 

pessoas de confiança. 

A coordenação da atividade humanitária com a comunidade que receberá as pessoas em situação 

de deslocamento forçado é essencial para garantir o respeito a elas, a suas vontades e necessidades. 

Um processo de tradução e mediação cultural acolhedor se torna imprescindível para uma tomada 

de decisão democrática e adequada, que favoreça os refugiados não apenas como destinatários, mas 

também como formuladores das ações. Busquemos assim desenvolver meios mais adequados para 

tentar superar as dificuldades e fazer com que a informação seja de fácil entendimento, respeitosa e 

culturalmente apropriada para todos os refugiados e solicitantes de refúgio. 
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Desafios para a efetividade da proteção legal para migrantes 
e refugiados

 
Antonio Rodrigues de Freitas Júnior*

O tema do acesso a direitos, entendido não apenas como acesso formal, mas sobretudo 

como acesso efetivo e material a direitos, é um dos mais desafiadores e controvertidos da 

teoria e da sociologia do direito.

Direitos declarados não são, apenas por esse motivo, necessária nem inteiramente respeitados. Essa 

constatação trivial faz emergir uma indagação cuja resposta não se mostra nada fácil: o que faz de 

um direito formalmente atribuído uma garantia efetivamente assegurada? Ainda que essa pergunta 

suscite proposições diversas e até conflitantes, de alguma forma qualquer resposta que se dê nos 

remete a certos pontos de partida, teóricos e conceituais. É o que procuraremos resgatar no curso 

das três leituras que seguem.1

Leitura 1 - Direito e conhecimento

Entre a segunda metade do século XIX e as três primeiras décadas do século XX, desenvolveu-se e se 

consolidou uma separação dos diferentes campos do conhecimento científico, agregando-os em dois 

conjuntos claramente distintos sob o ângulo metodológico: o das ciências naturais e o das ciências 

sociais. 

Essa separação não existiu sempre – haja vista a tradição universalista e enciclopédica do pensamento 

no Ocidente, expressa notadamente no fenômeno do iluminismo – assim como seus critérios e 

fundamentos foram continuamente expostos a diversas críticas e modificações.

Hoje é possível afirmar que o longo debate que se travou, no campo da teoria do conhecimento, sobre o 

problema da distinção entre ciências naturais e sociais, parece ter alcançado um patamar de apreciável 

estabilidade. Em linhas iniciais admite-se que, a despeito das diferenças e das peculiaridades de cada 

autor ou escola de pensamento, há muito em comum a se reconhecer a esse respeito. 

A premissa elementar consiste no reconhecimento de que, no que mais importa, existem sim diferenças 

a justificar a classificação das diferentes áreas do conhecimento científico em ciências naturais e sociais; 

*  Professor associado de Direito do Trabalho e Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
1  Anotações revisadas de exposição em mesa sobre o tema, no curso Tradução Humanitária e Mediação Cultural para Migrantes – 2021, no 
âmbito da Cátedra Memorial–Unesco 2020.
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a distinção é tida por justificável ainda em nossos dias, muito embora por motivos claramente diversos 

daqueles que presidiram os debates científicos ao tempo em que inicialmente passou a ser admitida.

Em primeiro lugar, é preciso ter presente o quadro filosófico que dominava a produção científica entre 

a segunda metade do século XIX e a primeira do século XX. Com efeito, assistia-se aos espetaculares 

resultados produzidos pela revolução industrial, em grande e decisiva medida impulsionada (se 

não mesmo produzida) pelo surto de inventos e de conquistas no campo das chamadas ciências 

naturais (sobretudo aqueles diretamente aplicados à mecânica e à organização da produção). 

Essas circunstâncias concorreram para que seus métodos e recursos cognitivos fossem elevados à 

condição de paradigma do conhecimento científico. Os eloquentes resultados práticos alcançados 

pelo conhecimento humano no campo das ciências naturais conferiram-lhes a grandeza de um 

verdadeiro modelo a ser observado em outros campos da investigação científica. Desse modo, todos 

os métodos científicos – e não somente aqueles ramos do conhecimento explicitamente filosóficos 

ou teológicos – que não fossem capazes de se ajustar aos parâmetros das ciências naturais, passaram 

a integrar o elenco das ciências menores, quando não expressamente desqualificados como saberes 

não defensáveis cientificamente.

A linha divisória surge então com fundamento na correspondência, ou não, de cada método 

pretensamente científico com os parâmetros de refutação e de verificação aceitos no terreno das 

ciências naturais; essas sim tidas por indubitavelmente científicas àquele momento e por isso tidas 

como exemplares (paradigmáticas). 

Que parâmetros eram julgados próprios ao conhecimento científico, seguindo o modelo então 

predominante? Em síntese, defendia-se um modelo de saber científico pautado em: 1) absoluta 

separação entre conhecimento valorado (“axiologicamente condicionado”, tanto por doutrinas 

religiosas quando por preferências políticas ou culturais), e conhecimento objetivo (pretensamente 

desprovido de qualquer contaminação valorativa), único considerado e reconhecido como científico; 

2) aptidão para produzir afirmações empiricamente verificáveis, preferentemente por procedimentos 

de verificação semelhantes àqueles empregados no campo das ciências naturais.

Hoje parece fora de questão que essas duas ambições, próprias à concepção prevalente de ciência 

naquele período, devem ser postas de lado ou, se tanto, recebidas com fortes reservas. Em primeiro 

lugar porque, por mais sérios que sejam os esforços para obter conhecimento totalmente isento de 

influências morais, ideológicas ou religiosas, mesmo que se trate de conhecimento produzido no 

terreno das ciências naturais, o produto final estará sempre impactado em alguma medida – quando 

não condicionado e limitado – pela valoração do sujeito que conhece, o cientista. Basta ter presente, 
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por exemplo, a ampla influência exercida por convicções ideológicas na composição de teses científicas 

em favor da superioridade do homem europeu, muito difundidas no final do século XIX e na primeira 

metade do século XX. Àquela altura houve quem sustentasse que tal superioridade decorreria da 

maior aptidão do homem branco para o trabalho, proporcionada, segundo alguns, pelas características 

climáticas das regiões temperadas, ou mesmo por predicados concernentes a particularidades étnicas 

de suas populações. 

Em segundo lugar, porque hoje se aceita largamente que os procedimentos de verificação empregados 

no campo das ciências naturais são inadequados à verificação no âmbito das ciências sociais. Diversos 

fatores explicam essa inadequação, mas no que mais importa observar as hipóteses produzidas 

pelas ciências sociais, ao contrário daquelas confeccionadas no entorno das ciências naturais, não 

comportam jamais verificação laboratorial; assim, a causalidade dos fenômenos estará sempre sujeita 

a verificações aproximativas, passíveis de várias formas de refutação, conforme as premissas das quais 

se parta.

Se a neutralidade valorativa radical – mais ambicionada que concretizada – e a adoção dos 

procedimentos paradigmáticos de investigação nas ciências naturais não mais informam as concepções 

contemporâneas de ciência, que fatores permitem identificar em nossos dias predicados próprios da 

ciência? Que critérios podem ser empregados para distinguir as ciências sociais ou humanas das 

ciências da natureza? Com base nesses parâmetros, será possível falar em ciência do Direito? Em 

caso afirmativo, dentro de que critérios? 

Sob três diferentes aspectos as ciências sociais – entre as quais o Direito – exibem predicados 

comuns aos de outros conhecimentos científicos: 1) constituem-se de enunciados destinados à 

compreensão analítica da verdade; 2) ditos enunciados encerram proposições aptas à verificação 

(não necessariamente laboratorial) por parte dos demais integrantes da comunidade científica e; 3) 

tais enunciados veiculam percepções da verdade que invariavelmente comportam refutação, seja por 

seus fundamentos e procedimentos, seja por suas conclusões. Nessa medida, é possível afirmar desde 

já que o Direito, como disciplina do conhecimento, apresenta predicados próprios do saber científico, 

embora condicionado pelos limites e particularidades das ciências sociais.

Há, todavia, uma peculiaridade na ciência do Direito, que a particulariza em meio às demais ciências 

sociais. Vimos como os resultados tecnológicos da revolução industrial alteraram a concepção de 

ciência da época. Mas não só. Alteraram o modo de vida e a atmosfera ideológica, cultural, religiosa 

e ética, influenciando assim, em maior ou menor grau, a percepção da realidade que é produto da 

interação entre a ciência e o seu tempo. Se todo conhecimento social produz efeito no campo da 
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conduta humana, não é menos certo reconhecer que no Direito a interface entre descrição e prescrição 

está presente de forma destacada. O Direito apresenta duas projeções relativamente distintas, embora 

interrelacionadas: uma primeira, compreensiva, que é comum a todas as ciências sociais; outra, 

típica do Direito – embora presente ainda em outras ciências e saberes sociais aplicados – associada 

ao seu lado prescritivo (ou normativo), projeção essa a que muitos autores designam pela expressão 

“dogmática jurídica”.

Na primeira o Direito tem por objetivo apresentar uma perspectiva adicional de compreensão do 

problema humano, sob a ótica da maneira pela qual os agrupamentos humanos disciplinam a conduta 

de seus integrantes. Já na segunda, a preocupação principal do Direito é ordenar e inferir regras de 

conduta e procedimentos aptos a reger condutas e a decidir conflitos. Essas duas projeções normativas, 

com frequência denominadas, respectivamente, zetética e dogmática jurídicas. Elas expressam a 

convencional distinção dos modos pelos quais o conhecimento social pode ser produzido, ou com 

objetivos estritamente compreensivos ou, indo além, que dele se extraiam normas diretamente 

destinadas a decidir conflitos e disciplinar a ação do homem em sociedade.

Estamos diante de duas projeções que, não raro, são apropriadas de modo reciprocamente excludente, 

com vistas a reduzir a preocupação do Direito seja à primeira, seja à segunda delas. E uma vez mais, 

para nossos propósitos, persiste-se na convicção de que ambas possuem sua grandeza e sua finalidade 

peculiares; restando necessário sempre, porém, o renovado cuidado de explicitar com que acepção, em 

cada caso, fala-se da Ciência do Direito. Em outros termos, podemos falar em dois saberes jurídicos 

distintos, ainda que relacionados: o saber jurídico compreensivo e o saber prescritivo. Eis porque 

vemos com simpatia a preferência, adotada por muitos autores, de reservar à acepção aplicativa do 

Direito – para sermos precisos, ao Direito visto como um saber tecnológico destinado à decisão de 

conflitos – a expressão dogmática jurídica. 

Vamos a uma primeira síntese dessas afirmações iniciais. Diversas são as maneiras pelas quais se 

justifica a distinção entre ciências sociais e naturais. Hoje predomina o entendimento segundo o qual 

nas ciências sociais, diversamente do que se verifica nas ciências da natureza, inexiste a possibilidade 

de verificação laboratorial de suas proposições. Assim sendo, seus enunciados permanecem sujeitos 

a um campo mais extenso de refutação; também por isso, elas são um tanto mais permeáveis a 

perturbações decorrentes da ação do valor, da fé e do interesse – mesmo tendo presente que esses 

três elementos interferem em grande medida também nos resultados das ciências naturais. Por fim 

se nota que o Direito, sendo ciência social, apresenta duas projeções relativamente distintas: 1) uma 

primeira, ocupada com a compreensão do problema humano sob o ângulo das regras pelas quais 

indivíduos e grupos disciplinam suas relações recíprocas; e 2) uma segunda, claramente voltada à 
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produção de parâmetros técnicos que embasam decisões sobre condutas socialmente esperadas e 

conflitos intersubjetivos (dogmática jurídica). Tais projeções não são reciprocamente excludentes; 

feitas as devidas delimitações, será sempre possível falar na existência de uma ciência compreensiva 

do Direito, bem como falar em Direito como um saber tecnológico (ou dogmático) voltado à decisão 

de conflitos. Por referência a cada uma dessas projeções é que se afirma que os enunciados do Direito 

podem compreender, conforme o caso, proposições analítico-compreensivas e prescritivas.

Leitura 2 - Direito e sociedade

O ponto de partida para compreender as relações entre o direito e a sociedade em que ele se exerce 

consiste em considerar o sistema jurídico como produto da sociedade, e não o inverso.

A afirmação pode parecer lugar-comum, mas não o é do prisma do que acredita no alcance do direito 

como instrumento de ordenação da sociedade e de balizamento da conduta humana. Considerar essa 

relação aparentemente banal implica reconhecer que, se o direito é destinado a regrar o comportamento 

humano em sociedade – o que de certo modo equivale a dizer que a regra destina-se a produzir 

uma determinada realidade social ambicionada –, sua capacidade de disciplinar é função direta da 

maneira pela qual a sociedade realmente admite ser regrada. Em outras palavras, se as normas têm 

por finalidade criar certas regularidades na conduta humana, por outro lado, também é certo que essa 

conduta pode ou não se submeter às normas, em graus variados, ou lhes ser indiferente ou mesmo 

refratária.

A consequência mais importante dessa afirmação reside em aceitar que as normas: 1) variam em 

sua capacidade de conformar a conduta humana aos seus ditames (chamemos a essa capacidade, 

como o fazem muitos autores, de eficácia); 2) têm sua eficácia condicionada também por fatores 

externos à própria norma – o que permite compreender por que certas normas, tecnicamente 

irrepreensíveis e comprovadamente eficazes em algumas sociedades, deixam de apresentar eficácia 

quando implementadas em outra realidade social. Ademais, podem existir regularidades da conduta 

que não se devem à existência da norma jurídica, pois outros fatores – tais como as normas de 

natureza religiosa, moral e outras – também condicionam a conduta. Podemos imaginar, por exemplo, 

uma norma sancionando multa aos que não usarem máscara facial em tempos de epidemia viral 

transmissível por vias respiratórias. Mas podemos também imaginar que os indivíduos usam máscara 

facial porque internalizaram valores segundo os quais esse é um imperativo higiênico de conduta 

socialmente exigida. Outro exemplo ainda mais claro: as pessoas em geral não se sentem autorizadas 

a introduzir o dedo no nariz em lugares públicos, ainda que desconheçam ou tenham convicção 
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de que não há norma que penalize os transgressores. Em outros termos: fatores de diversas ordens 

orientam a regularidade de conduta na direção do que é socialmente esperado, para além daqueles 

estritamente jurídicos.

A exata compreensão dos mecanismos indutores da eficácia jurídica é um problema ainda não de 

todo compreendido, e um dos mais controvertidos no terreno da sociologia jurídica. Conquanto 

não existam afirmações conclusivas a esse respeito, hoje parece afastada, pela maioria dos autores, a 

tendência de associar o grau de eficácia de uma norma a seu conteúdo eventualmente conservador ou 

transformador. Não foi assim sempre, é bom notar. Durante muito tempo os autores ocupados com o 

tema tenderam a reproduzir, no plano restrito de cada norma, a mesma percepção que desenvolveram 

com vistas ao sistema jurídico como um todo. Ao constatar que os sistemas jurídicos desempenham 

papel predominantemente conservador das relações sociais – exercendo a função de freio sobre 

impulsos de mudança da realidade –, por dedução, cada norma tenderia a ser tanto mais eficaz quanto 

mais apta a desempenhar esse papel de frenagem. 

Com o tempo, porém, constatou-se que esse mecanismo não é tão direto e mecânico. Em muitos casos 

pôde-se notar que até mesmo a conservação da integridade do sistema social dependeria da adoção 

de impulsos parciais de mudança, por mecanismos coercitivos de natureza legal. Por outro lado, entre 

vários autores tomou corpo a percepção crescente de que a função tendencialmente conservadora 

da norma jurídica, vista em sua apresentação genérica, pouco contribui para a compreensão dos 

mecanismos específicos indutores de eficácia. Quando os sistemas de produção das normas obedecem 

a procedimentos mais plurais (quando seu conteúdo passa a contemplar interesses mais amplos que 

somente aqueles voltados à dominação e conservação da realidade social), esses sistemas tendem a 

se apresentar mais como arena de disputa do que como território monopolizado por esse ou aquele 

grupo ou classe social. Isso revelou que, mesmo o sistema jurídico sendo fator de estabilidade das 

relações sociais, os mecanismos que ordenam essa estabilidade não são exclusiva nem necessariamente 

conservadores.

Um exemplo relativamente recente da experiência brasileira ilustra essa afirmação: o advento da 

chamada Lei de Proteção ao Consumidor. Durante os debates parlamentares e polêmicas que tiveram 

lugar ao longo de sua tramitação no Congresso, muitos analistas acreditaram que, por suas regras 

introduzirem muitas mudanças e porque tais mudanças, no fundamental, implicassem acréscimos 

de custos tendentes a onerar boa parcela do empresariado, os comandos legais tenderiam a cair no 

vazio. O rumo dos acontecimentos, porém, apontou para a direção oposta. Embora descumprida 

em muitos de seus aspectos – o que, por sinal, não é exclusividade dessa Lei – o fato é que o advento 

da Lei de Proteção ao Consumidor introduziu de fato muitas alterações no comportamento de 
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produtores e de fornecedores de bens e de serviços, alterando substancialmente o panorama das 

relações de consumo que existia antes dessa norma. Isso trouxe como subproduto um ganho de 

lucratividade e competitividade a produtores e fornecedores, oxigenando negócios e tornando-os 

mais aptos à circulação na economia globalizada dos anos 1990. Em sentido contrário a proposição 

também se sustenta. A canibalização da floresta amazônica e das suas reservas naturais, intensificada 

nos anos 2019‒2020, ainda que possa de princípio ter gerado ganhos fáceis para alguns atores 

econômicos delinquentes, produziria mais à frente argumento importante para que se travassem 

etapas subsequentes de aprovação e implementação do tratado de livre-comércio Mercosul‒União 

Europeia, com sérios gravames ao interesse econômico do empresariado brasileiro.

Apontamos que o sistema jurídico, como um todo, tende a desempenhar uma função 

predominantemente conservadora; vamos então esclarecer por que razões isso ocorre. Há diferentes 

hipóteses para explicar essa característica, conforme a natureza das premissas teóricas das quais se 

parta. Os dois principais conjuntos de explicação correntes remontam às mais importantes escolas de 

pensamento no terreno da sociologia do direito, ou seja: 1) a que tem origem em Karl Marx e 2) a que 

se desenvolveu a partir da obra de Max Weber. Para o primeiro, o sistema jurídico desempenha função 

conservadora por ser produto do Estado que tem, ele próprio, o papel de operar como instrumento 

de dominação de uma classe sobre as outras. Pelo itinerário seguido a partir de Weber admite-se 

igualmente certa instrumentalidade no direito e no próprio Estado, considerados ferramentas de 

dominação; refuta-se, porém, o fundamento classista que Marx conferia à dominação. Para Weber, 

o fundamento da dominação reside na circunstância de serem as relações entre pessoas e grupos 

reguladas por padrões de autoridade; isso faz com que, em qualquer dessas relações, existam diferentes 

posições diante da autoridade. Por qualquer desses caminhos, tendo presente o papel do Estado e 

o do sistema jurídico como instrumentos de controle da conduta humana, chega-se à conclusão do 

caráter predominantemente conservador exibido por ambos.

Como já se viu, porém, a identificação desse caráter predominante ou dessa função tendencial do 

sistema jurídico é pouco útil para compreender a exata maneira com que cada norma ou conjunto de 

normas em particular acaba funcionando. Menos ainda para dela extrair proposições conclusivas e 

analiticamente úteis acerca de suas condições de eficácia, ou seja, as condições dentro das quais uma 

determinada regra vem a ser obedecida.

Como explicar, então, as razões pelas quais uma dada regra jurídica não apresenta eficácia?

O primeiro aspecto a se ter presente é que a norma jurídica expressa um comando que tem por 

destinatário o ser humano, adulto e reconhecido pelo sistema jurídico como capaz, ou seja, como 
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apto a praticar ações juridicamente válidas. Desse modo, a eficácia de uma norma é função, em 

primeiro lugar, da obediência por ela alcançada relativamente a um tipo especial de ser humano: o 

sujeito juridicamente capaz.

Mas resta saber se seria irrelevante, sob o ângulo da eficácia de uma norma jurídica, sua aptidão para 

alcançar obediência por outros seres humanos, além daqueles considerados sujeitos capazes. É certo 

que sim. Porém, atente-se para o fato de ser essa obediência um fator habitualmente considerado 

externo aos predicados da norma jurídica. Na mesma categoria podem se classificar outros fatores 

que, embora incidam no caminho entre o comando da norma e a conduta humana, não dizem 

respeito diretamente à vontade de transgredir, como por exemplo: 1) a impossibilidade material ou 

comportamental de se obedecer ao comando da norma; 2) a crença razoável de que o comando da 

norma seja diverso daquele que realmente é, de modo que a vontade de obedecer importe um tipo 

de desobediência involuntária.

Esse conjunto de afirmações relativas à eficácia da norma é particularmente relevante na compreensão 

das relações entre direito e sociedade. Como se vê, existem muitas mediações entre o comando da 

norma e o projeto de realidade social que porventura se tencione realizar. Por mais ambiciosos que 

sejam os propósitos de uma norma ou conjunto de normas, a medida interna de sua eficácia será 

sempre a possibilidade de obediência por parte de alguns seres humanos, e a medida externa será 

sempre conferida por um conjunto amplo e diversificado de fatores (muitos do quais, por sinal, 

imponderáveis e imprevisíveis), que dizem respeito menos aos predicados da norma e mais aos da 

própria sociedade que pretende regrar.

Vamos traduzir essas considerações em exemplos. Uma norma jurídica não diz como o carro deve 

andar (mas sim, como deve o motorista conduzi-lo), não diz como o cão deve se portar (mas como 

seu proprietário deve agir para que ele se comporte). Como se nota, entre o comando da norma e o 

resultado por ela pretendido há inúmeros fatores de mediação e indução a serem levados em conta. 

De igual modo, acredita-se pouco provável que uma norma seja eficaz se pretender, numa economia 

de mercado, tabelar o preço de um bem ou serviço ou o preço de uma moeda (por exemplo, o dólar 

americano), particularmente num cenário aberto a relações de comércio internacional. Para se chegar 

mais perto de alcançar essa espécie de resultado é preciso que sejam tratados fatores indutores, que 

permitam fazer com que os preços ou o câmbio tenham determinado comportamento, pois de outro 

modo, em vez de regrar a sociedade, a norma tenderá a conflitar com o horizonte de possibilidades 

dos atores econômicos reagirem conforme seus objetivos. Em síntese, a extensão dos objetivos da 

norma não pode colidir com os recursos humanos e materiais disponíveis na própria sociedade em 

que é produzida.
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Mas se a norma jurídica for acompanhada de severo castigo aos que a transgredirem? 

Regra geral as normas jurídicas instituem comandos (destinados a sujeitos juridicamente tidos por 

capazes), acompanhados pelo que se convencionou chamar de sanção. Há duas espécies de sanção: 

a penal e a premial. A sanção penal consiste exatamente num castigo, numa perda, num sacrifício 

imposto aos sujeitos capazes quando estes transgredirem o comando da norma. Essa é sanção mais 

frequente e tradicional, tendo sido, aliás, a única conhecida até o advento do século XX. Com a 

expansão das áreas sobre as quais o Estado passou a exercer algum tipo de ação reguladora (fenômeno 

característico do intervencionismo econômico), o direito teve que desenvolver outros mecanismos 

tendentes a induzir os sujeitos capazes, destinatários das normas, a se comportarem conforme o 

comando determinado por elas. Especialmente em matéria de regulação da atividade econômica, 

nas sociedades de economia de mercado em que os proprietários têm amplo direito de usar e dispor 

de seus bens, não poderia o direito impor-lhes castigos ou perdas pelo simples fato de não se fazerem 

comportar de acordo com os objetivos do Estado. A solução foi desenvolver um sistema de sanções 

a que se convencionou chamar de premiais. São aquelas em que figuram benefícios, vantagens e 

incentivos reservados àqueles que se comportem de acordo com o comando da norma jurídica. Nesse 

caso a norma não pune quem a desobedece (como que reconhecendo sua incapacidade de fazê-

lo); mas concede um prêmio a quem a obedece. Pertencem a essa espécie de sanção os conhecidos 

incentivos fiscais: isenções de tributos conferidas àqueles que, embora podendo agir livremente de 

modo diverso daquele proposto pelo Poder Público, optam por seguir o caminho induzido por esse 

último e passam, por esse motivo, à qualidade de credores de um tratamento tributário mais vantajoso.

Em síntese, pode-se afirmar que apesar da crescente sofisticação dos mecanismos de sanção postos 

a serviço da obediência às normas, hoje se reconhece que a extensão de sua eficácia é função da 

convergência de um conjunto variado de fatores, muitos dos quais incapazes de se controlar por 

via de induções meramente estatais. Ao aceitar, por convenção, chamar eficácia à capacidade da 

norma jurídica alcançar obediência, temos que as condições nas quais a norma se exerce resultam 

da combinação de muitos fatores, entre os quais figura o papel indutor desempenhado pelas sanções, 

sejam penais ou premiais. Há, portanto, fatores internos ao conteúdo da própria norma, bem como 

fatores externos que se referem ao ambiente econômico, cultural, político e histórico em que a norma 

esteja presente. Como a norma jurídica expressa um comando, uma regra de conduta destinada a 

determinados seres humanos – aos sujeitos de direito capazes de responder por sua obediência ou 

desobediência – é compreensível que, entre a finalidade ambicionada e aquela efetivamente alcançada, 

existam diversas mediações a serem consideradas ao se utilizar a norma jurídica como ferramenta 

para interferir na sociedade, seja para preservá-la, seja para modificá-la.
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Neste momento precisamos nos servir de outra noção, a qual podemos, também por convenção, 

designar eficiência. Tomemos o exemplo da norma que disciplina o limite de velocidade para 

a condução de veículos numa autoestrada. Se, por hipótese, a finalidade do Estado consiste no 

regramento do trânsito em condições de segurança, poderá expedir uma norma (destinada ao 

condutor), de modo a que se abstenha de trafegar em velocidade superior a 80 km/hora. Suponhamos 

que as condições de uma autoestrada comportem velocidades bem superiores, e que atualmente os 

veículos produzidos atualmente disponham de recursos tecnológicos que lhes permitam trafegar em 

limites bem acima do fixado – sem mencionar ingredientes culturais da pressa e da alta velocidade. 

Nessas circunstâncias, podemos supor que essa regra tenderá a ser desobedecida. Assim, a norma 

em questão não apresentará eficácia (porque largamente desobedecida); e, por não alcançar eficácia, 

igualmente não será ferramenta eficiente para que o Estado proporcione condições de segurança nas 

estradas (sua finalidade). Dentro das mesmas condições culturais, tecnológicas etc., suponhamos 

que o Estado, procurando levar em conta as condições externas de eficácia, resolva expedir uma 

norma fixando o limite em 150 km/hora. Tudo indica que nessa segunda hipótese a norma venha 

a conquistar extensa medida de eficácia (quase todos a obedecerão, respeitando o limite). Por 

outro lado, levando em conta os recursos tecnológicos disponíveis na maioria dos veículos em uso, 

tudo parece indicar que, embora possa ser eficaz, uma norma com esse comando não constituirá 

medida adequada a produzir as finalidades ambicionadas pelo Estado, entre as quais, a de conferir 

segurança nas autopistas. Em suma, nessa segunda hipótese estaremos diante de um caso de norma 

eficaz, embora não eficiente.

Em síntese: as relações entre norma jurídica e conduta social necessitam ser examinadas não apenas 

como problema de obediência, mas também como exercício de adequação entre a obediência que 

o direito pretende produzir e os resultados que dela advenham. Esse é um aspecto particularmente 

relevante porque, não raro, nota-se uma discrepância entre os diagnósticos efetuados no campo da 

dogmática jurídica e aqueles produzidos no terreno da sociologia do direito. O desconcerto entre 

ambos pode, em muitos casos, ser explicado por serem os primeiros usualmente restritos ao problema 

da eficácia. Como se nota, a compreensão adequada das relações entre a norma jurídica e a conduta 

social precisa também levar em conta a eficiência por ela alcançada; não sendo bastante o exame 

isolado desenvolvido sob o ângulo da eficácia.2

 

 
2  Em amplos traços, podemos afirmar que uma norma, seja ela jurídica, religiosa, moral, ética ou de qualquer outra natureza, será: 1) 
efetiva, na medida em que produza resultados na realidade material exterior ao ambiente em que se originou, ou seja, orientando condutas e 
pautando formas de decisão sobre conflitos; 2) eficaz, quando tais resultados forem convergentes em com os objetivos ambicionados por quem 
a produziu; e 3) eficiente, na hipótese de que os resultados produzidos, além de convergentes com os objetivos colimados, forem suficientes 
para sua obtenção.



29

 

Leitura 3 - Norma jurídica: características e peculiaridades

Na leitura anterior já se situou o direito como cenário de relações da sociedade que, embora sob 

influência de outros fatores sociais, apresenta especificidades que o distinguem dos demais. Uma das 

peculiaridades do direito contemporâneo consiste em se expressar por intermédio de enunciados 

conhecidos pelo nome de norma jurídica. Vimos também, na primeira leitura, que as normas 

jurídicas diferem das demais normas em virtude de seu caráter prescritivo de condutas; na segunda 

leitura examinamos a tensão que existe entre a conduta prescrita pela norma, a conduta efetivamente 

adotada pelo seu destinatário (eficácia), e os resultados alcançados em confronto com aqueles 

desejados (eficiência).

É hora, portanto, de enfocarmos a norma jurídica vista sob o ângulo interno do próprio Direito.

O que vem a ser norma jurídica? O que apresenta de peculiar se comparada com outras normas de 

conduta da sociedade?

Como toda norma de conduta, a norma jurídica consiste numa regra de comportamento destinada 

ao ser humano apto a compreendê-la e a conformar sua ação ao respectivo comando. Desse modo 

temos que o primeiro elemento constitutivo da norma jurídica é o comando; vale dizer, uma ordem 

destinada ao ser humano adulto e consciente, e por esse motivo, apto a responder pelas consequências 

de sua eventual transgressão. 

Tendo em mente a responsabilidade do destinatário e o propósito de conferir à norma mecanismos 

voltados a induzir condutas adequadas ao comando por ela estabelecido, o segundo elemento 

presente consiste na sanção. Embora seja possível falar de norma jurídica despida de sanção (como 

normas meramente organizativas e autorizativas, por exemplo), ante o forte predomínio de normas 

acompanhadas de sanção, bem como a grande importância desta última na indução da conduta (uma 

das principais finalidades da norma), não há dúvida quanto a ser a sanção elemento constitutivo 

caracterizador da norma jurídica. Quando se tratou das relações entre direito e sociedade, viu-se que 

em nossos dias podemos falar de duas espécies de sanção, a saber: sanção penal e sanção premial.

Considerando que a finalidade da sanção é a de concorrer para a indução da conduta – em outras 

palavras, que a sanção é instrumento da norma, não sua finalidade – o direito necessitou desenvolver 

outros mecanismos coadjuvantes destinados a conferir à própria sanção atributos que a tornassem 

capaz de cumprir sua função instrumental. Desse modo o direito passou a reconhecer na norma 

a presença de um outro predicado peculiar, a que se convencionou chamar vigência. Por vigência 
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designa-se a qualidade, própria das normas jurídicas, de serem exigíveis durante um dado intervalo 

de tempo, que por sua vez pode ser indefinido (como em geral acontece), ou definido (caso das 

normas expressamente destinadas a viger durante um período determinado ou até o advento de algum 

evento descrito pela norma). Como exemplo das primeiras temos a Constituição da República, e das 

segundas, temos os contratos em geral. O momento inicial da vigência de uma norma está em geral 

previsto em seu próprio texto, sendo que em caso de haver omissão quanto a isso, no Brasil entendem-

se vigentes as leis a partir do quadragésimo quinto dia posterior à respectiva publicação oficial. 

É necessário lembrar que a aptidão para se tornar exigível (adquirida com a vigência) não se confunde 

com a possibilidade de aplicação da sanção. Um exemplo pode esclarecer essa distinção: uma dada 

norma, ao instituir um tributo incidente sobre operações de movimentação financeira, poderá entrar 

em vigor na data de sua publicação, embora o tributo somente se tornará exigível – bem como 

aplicáveis as sanções destinadas àqueles que o soneguem – a partir do primeiro dia do exercício fiscal 

posterior ao início de sua vigência, ou seja, de janeiro do ano seguinte ao da publicação.

Por fim, os operadores jurídicos costumam arrolar, entre os elementos componentes da norma 

jurídica, uma qualidade a que designam por validade, que consiste na adequação de seu comando a 

normas jurídicas de hierarquia superior. Assim, por exemplo, leis cujo comando desminta o conteúdo 

de uma norma da Constituição não são válidas e, portanto, são inexigíveis, o mesmo verificando-se 

nos contratos que estabeleçam cláusulas proibidas por lei. Embora o exame da validade consista num 

aspecto de grande importância na avaliação da exigibilidade de uma lei, somente dentro de um quadro 

analítico abstrato e hipotético seria possível conferir à validade a qualidade de elemento integrante da 

norma. Em outras palavras, uma norma jurídica constitui fenômeno digno de atenção antes mesmo 

que se a examine sob o ângulo da validade; existe antes e apesar de sua possível invalidade, razão pela 

qual se prefere qualificar a validade como um atributo, ou seja, como um fator externo à norma – e 

não como um predicado ou qualidade sem a qual essa possa ser tida por inexistente.

Portanto, em síntese, são elementos constitutivos da norma o comando, a sanção (em qualquer de suas 

espécies) e a vigência, a esses se acrescendo o atributo da validade. O comando consiste no conteúdo 

do enunciado normativo, no qual figura prevista a conduta que se espera venha a ser obedecida 

pelo destinatário (agente ou sujeito capaz). A sanção expressa o castigo, a perda ou a restrição de 

direito impostos ao agente capaz, transgressor do comando da norma (sanção penal); pode também 

expressar a vantagem, o tratamento preferencial ou concessão reservados pela norma àqueles cuja 

conduta se ajuste ao respectivo comando (sanção premial). Já a vigência refere-se ao intervalo de 

tempo dentro do qual a norma se mostra apta a ser exigida; sendo possível falar-se em vigência 

determinada (frequente nos contratos) ou indeterminada (característica das normas de caráter estatal 
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como leis, Constituição etc.). Por fim, denomina-se validade o atributo, em geral presente e por isso 

presumido, de não ser o comando de uma determinada norma colidente com o comando de normas 

de grau hierárquico superior. 

Com tudo o que se afirmou parece claro que o simples fato de determinada norma jurídica exibir 

certo comando não nos habilita concluir que esse comando seja de pronto exigível. Cada enunciado 

contido nas normas jurídicas necessita vir a ser objeto do que os operadores jurídicos denominam 

interpretação. A tarefa de interpretação das normas constitui um dos capítulos mais delicados e 

tecnicamente sofisticados do Direito; razão pela qual ficarão aqui genericamente indicados apenas 

seus principais fundamentos. 

Há diversos métodos, alguns dos quais não mutuamente excludentes, empregados com vistas à 

interpretação das normas jurídicas. Parte desses métodos resulta de construção doutrinária, mas há 

igualmente um bom número de regras de interpretação que estão previstas expressamente em lei.

Em termos gerais, o setor do conhecimento que se ocupa de disciplinar, hierarquizar e compatibilizar 

métodos ou técnicas interpretativas designa-se hermenêutica. A própria hermenêutica apresenta 

diversos desdobramentos e proposições teóricas, conforme a natureza do objeto sobre o qual recai a 

tarefa interpretativa. A interpretação de uma pintura ou escultura, de uma peça musical ou de uma 

obra literária, por exemplo, requer o emprego de ferramentas metodológicas claramente diversas 

daquelas adequadas à interpretação da norma jurídica.

A hermenêutica pode ser vista como o saber ocupado com a disciplina da interpretação e exibiu 

diversas orientações teóricas ao longo do tempo. O longo itinerário deita raízes na própria ideia 

de compreensão da mensagem, caudatária do perfil mitológico de Hermes; através dos séculos, 

a hermenêutica foi pouco a pouco incorporando informações e ferramentas metodológicas 

provenientes de outros campos – como da revelação, da tradução interlinguística – até chegar a se 

ocupar predominantemente do problema interpretativo. Interessa-nos mais de perto a contribuição 

hermenêutica com vistas à interpretação; e mesmo assim em especial à interpretação que tem por 

objeto a norma jurídica: a hermenêutica regional do Direito.

Já foi dito que são inúmeras as técnicas e os métodos disponíveis para a interpretação da norma 

jurídica. Em amplos traços, pode-se afirmar que essa varia conforme a natureza da norma posta em 

exame. Desse modo, se se trata de examinar norma jurídica relacionada ao patrimônio particular 

de uma pessoa adulta e capaz (prevista num contrato particular de compra e venda, por exemplo), o 

mecanismo tenderá a diferir grandemente daquele empregado na interpretação de norma que diga 

respeito à utilização do patrimônio de um órgão público (como as que se referem à privatização 
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ou à venda de bens públicos); embora em ambos os casos estejamos diante de exemplos de normas 

relativas à compra e venda.

O primeiro desafio da tarefa interpretativa consiste precisamente na identificação da natureza da 

norma sobre a qual incide. Conforme seja ela uma norma de natureza pública ou de natureza privada, 

diversos serão os princípios (doutrinários) e as regras (legais) a serem seguidos e, em consequência, 

diferentes serão também os métodos e técnicas interpretativas adequados a cada caso.

Obstáculos concretos à efetivação de direitos sociais para migrantes e refugiados

O que foi abordado até aqui teve o propósito de demonstrar, aos que não têm formação jurídica, que 

o tema da efetivação de direitos, ainda que nuclear nas atenções dos juristas, está longe de constituir 

uma região temática de fácil trânsito.

A primeira observação que se deseja ressaltar está relacionada à efetivação de direitos que aproveitam 

grupos sociais vulneráveis. Ao contrário do que faz supor certa retórica política, quando o sistema 

político assegura formalmente um direito, as condições de eficácia presentes na sociedade variam 

conforme a variada capacidade de pressão ou de fragilidade política de seus beneficiários. Em outros 

termos: a titularidade formal de direitos, ainda que importante, implica outros fatores, como vimos; 

e esses fatores variam conforme a capacidade de seus titulares de os tornarem efetivos.

1) No Brasil a condição de solicitante de refúgio assegura em princípio ao estrangeiro paridade de 

direitos trabalhistas com os nacionais. Sob o ângulo formal, portanto, cuida-se de direitos legalmente 

reconhecidos, vigentes, válidos e formalmente exigíveis. O que explica, entretanto, que os direitos 

trabalhistas dos solicitantes de refúgio sejam de regra abertamente desrespeitados?

Sabemos que o sentimento de fragilidade e a memória de vitimação fragiliza o solicitante de refúgio para 

se reconhecer e se comportar como um titular proativo desses direitos. As dificuldades e inseguranças 

derivadas do luto, das diferenças linguísticas e da ausência de laços comunitários conspiram contra o 

sentimento de que a luta por esses direitos corresponderá a um itinerário de êxito. Sabemos também 

que a percepção dos que se aproveitam do desrespeito a esses direitos é a de que pouco ou nada será 

feito na direção de que venham a ser observados, de modo que exibe todas as características de uma 

transgressão de baixo risco.
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2) Outra situação comparativa curiosa. Afirma-se, com razão, que embora a legislação brasileira 

tenha sido bastante oxigenada pelo advento do Estatuto do Migrante (Lei da Migração no 13.445, 

de 24 de maio de 2017), os direitos trabalhistas titularizados por imigrantes indocumentados são 

bastante mitigados, em comparação com os que aproveitam os trabalhadores nacionais e os migrantes 

documentados. Essa proposição, ainda que procedente, é pouco esclarecedora. Assim que o Tratado 

de Livre-Residência Estados iniciou sua vigência, imigrantes provenientes dos países do Mercosul 

possuem o direito de livre-residência no interior do território de qualquer dos países integrantes 

desse bloco, mais Chile e Bolívia. Diante disso, pode-se concluir que esses trabalhadores, ainda que 

materialmente indocumentados, são titulares do direito ao seu ingresso formal em busca de moradia 

e trabalho. Não é assim que são vistos nem é assim que esses trabalhadores se reconhecem, malgrado 

todos os esforços de disseminação de políticas de acolhimento e de difusão de direitos que vêm sendo 

implementadas, sobretudo por organizações não-governamentais, desde início dos anos 2000.

Eis mais um exemplo de como pode pesar contra a efetivação de um direito não apenas uma fragilidade 

social específica, como o desconhecimento da existência do direito, por falta de recursos hermenêuticos 

para identificar até mesmo sua validade formal.

3) Tratemos de direitos formalmente assegurados a imigrantes indocumentados. Há tempos diversos 

sistemas educacionais asseguram aos filhos de imigrantes os mesmos direitos de acesso à educação 

pública que os filhos de nacionais. Esse é o caso da Educação Pública do Estado de São Paulo. Barreiras 

de idioma, desconhecimento do direito, ausência de vínculos comunitários e inexistência de grupos 

sociais organizados de pressão em favor da efetivação desses direitos são fatores que permitem explicar, 

junto a outros, os motivos pelos quais esses direitos são subutilizados.

4) Em alguma medida, a inefetividade de direitos sociais a migrantes e refugiados obedece a um 

padrão que se reproduz em outros grupo sociais vulneráveis: até mesmo a mais singela expectativa de 

exercício de direitos pressupõe a aquisição e a efetivação prévia de direitos fundamentais antecedentes. 

Assim, por exemplo, a ausência de moradia regular, a absoluta incapacidade de domínio do 

idioma, a exclusão extrema de direitos fundamentais primários (que antecedem, em urgência e 

funcionalidade, o exercício de outros direitos) tornam materialmente impossível ou dificílima a 

efetivação de certos direitos.
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5) Direitos constituem frequentemente o lado oposto de limites, deveres e obrigações; ou seja: a 

efetivação de direitos em regra origina custos e encargos a terceiros – em alguns casos terceiros 

claramente identificados, em outros terceiros integrantes de um conjunto difuso, mais ou menos 

organizado, dos contribuintes das políticas sociais públicas. Desse modo, a efetivação de certos 

direitos, em especial da maioria dos direitos sociais, implica a aquisição de legitimidade política 

para impor custos e limitações aos segmentos mais aquinhoados da sociedade. Direitos dessa espécie 

importunam porque geram custos, e especialmente porque tendem a gerar custos que incidem sobre 

a receita dos segmentos mais poderosos da sociedade. Pelo fato de ocasionarem em geral custos 

a terceiros, os direitos sociais e trabalhistas, mais que outras espécies de direitos, demandam um 

ambiente politicamente qualificado de reconhecimento e de legitimidade, que permita ir além de 

sua simples declaração formal. 

A erosão da legitimidade das políticas sociais compensatórias e distributivas, decorrente da crise do 

Estado de bem-estar social e da emergência de valores individualistas e de enaltecimento imponderado 

do mercado, constitui no presente um obstáculo adicional à efetivação de direitos sociais. Isso é 

verdade para todos os segmentos destinatários dessas políticas; mas, de novo, constitui um obstáculo 

especialmente importante quanto se trata de grupos sociais vulneráveis, como é o caso dos migrantes 

indocumentados, solicitantes de refúgio e estrangeiros em geral.

Isso implica afirmar, numa direção reflexa, que a luta política e simbólica pela afirmação da legitimidade 

desses direitos exibe especial importância entre os diferentes fatores relacionados à sua efetivação.

Uma luta que se situa no plano mais amplo do resgate da legitimidade das políticas sociais, mas 

que não pode perder o foco das circunstâncias específicas que envolvem a condição do migrante 

indocumentado e do solicitante de refúgio. Não se trata de mera disputa pela prevalência de narrativas, 

mas da luta apela afirmação de valores que se organizem por efeito da prevalência da dignidade 

da pessoa.
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seja por sua maior propagação territorial, seja pela gravidade das ocorrências, o que resulta em maior 

número de mortos ou de doentes necessitando intervenção médica de alta intensidade3. 

Em 26 de fevereiro foi diagnosticada a primeira pessoa infectada com Covid-19 no Brasil e o primeiro 

3  VENTURA, Deisy. Pandemias e estado de exceção. In: Marcelo Catoni e Felipe Machado. (org.). Constituição e Processo: a resposta 
do constitucionalismo à banalização do terror. Belo Horizonte, MG: Del Rey/IHJ, 2009. p. 159-181, em especial p. 159.

Migrantes e refugiados em tempos de pandemia
 

André de Carvalho Ramos*

A Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma agência internacional especializada, 

vinculada ao sistema da Organização das Nações Unidas (ONU). Ela se tornou bastante 

conhecida atualmente por uma de suas diversas funções: a de promover ações coordenadas 

entre os Estados em face de uma doença que se propaga para além das fronteiras nacionais. Esse 

efeito transnacional das enfermidades (que ultrapassam os limites das fronteiras políticas) exige 

a ação coordenada dos países para aumentar a eficiência dos recursos empregados (os centros de 

pesquisa, por exemplo, avançam mais e mais rapidamente quando agem em colaboração) e tentar 

evitar ações contraditórias (por exemplo, quando determinados Estados proíbem viagens e outros 

as permitem).

O instrumento pelo qual a OMS alerta os Estados e busca a ação coordenada entre eles é a declaração de 

“emergência de saúde pública de importância internacional” (ESPII, sigla que, em inglês, é PHEIC, de 

Public Health Emergency of International Concern). Essa declaração identifica uma situação na qual 

há um evento extraordinário, que constitui risco de saúde pública para outros Estados, por intermédio 

da disseminação internacional da doença, o que requer uma resposta internacional coordenada. 

Em 30 de janeiro de 2020, pela sexta vez em sua existência, a OMS declarou situação de emergência 

internacional, após a identificação de mais de 7 mil casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus 

(Sars-CoV-2, causador da Covid-19) ou Covid-19) em 19 países, a partir da infecção de seres humanos 

inicialmente na China1. Em 11 de março, a OMS declarou a existência de uma pandemia global, dado 

o impacto de alcance mundial na população2. Uma pandemia consiste em enfermidade amplamente 

disseminada, que  atinge grande número de pessoas simultaneamente em uma vasta zona geográfica. 

A diferença entre epidemia e pandemia refere-se à gravidade: esta última alcança maior dimensão, 

*  Professor associado do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
1 Declaração disponível em https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-
health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov). Acesso em: 2 mar. 2021.
2  Ver a linha do tempo das medidas tomadas pela OMS em https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline. Acesso em: 2 
mar. 2021.
3  VENTURA, Deisy. Pandemias e estado de exceção. In: Marcelo Catoni e Felipe Machado. (org.). Constituição e Processo: a resposta do 
constitucionalismo à banalização do terror. Belo Horizonte, MG: Del Rey/IHJ, 2009. p. 159-181, em especial p. 159.
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óbito fruto da doença ocorreu em 17 de março de 2020, sendo que nos meses subsequentes ocorreram 

milhares de mortes no país4.  

No plano normativo, a reação no Brasil deu-se quase em seguida à declaração da OMS sobre o 

estado de emergência sanitária. Em 3 de fevereiro, com remissão clara à deliberação internacional, 

o Ministério da Saúde adotou a Portaria no 188/20205, que declara “emergência em saúde pública de 

importância nacional (ESPIN)” em decorrência do novo coronavírus (Sars-CoV-19) e cria o Centro 

de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-Sars-CoV-19) como mecanismo nacional de 

gestão coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional. 

Imediatamente foi editada a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, chamada de “lei da quarentena”, 

que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus. 

Ao redor do globo, ainda muito se discutia sobre como controlar a transmissão da nova infecção; 

alguns Estados adotaram medidas como isolamento social, mensuração de temperatura para permitir 

o acesso das pessoas a determinados locais, uso obrigatório de máscaras para evitar a disseminação 

da doença, aplicação de testes e monitoramento dos deslocamentos dos indivíduos por intermédio 

da telefonia móvel, suspensão de direitos trabalhistas para assegurar sobrevida às empresas, entre 

outras providências.

A apresentação sumária deste contexto é importante para que se dimensione o ambiente normativo de 

excepcionalidade pelo qual o Brasil atravessou 2020, com a adoção de medidas nas mais diversas áreas 

e claro impacto restritivo aos direitos humanos – em tese com o objetivo de combater a pandemia e 

preservar outros direitos fundamentais, como o direito à vida e à saúde, em face de evento que causou 

milhares de mortes pelo mundo, inclusive no Brasil. 

O maior impacto dessas medidas para os migrantes e os refugiados foi o fechamento de fronteiras, 

adotado em vários países, impedindo a entrada dos não nacionais. No  Brasil não foi diferente. 

Cabe aqui esclarecer o termo fechamento de fronteiras: juridicamente significa uma restrição temporária 

e excepcional à entrada de não nacionais no Brasil. Essa restrição não é aplicada a brasileiros, mesmo 

os residentes fora do país, em face de interpretação ampliativa da previsão constitucional de vedação 

à pena de banimento6. 

Inicialmente, a Portaria Conjunta Interministerial no 132 restringiu a entrada no país, por via terrestre, 

de não nacionais provenientes do Uruguai pelo prazo de 30 dias, com determinadas exceções. Em 

4   Dados oficiais disponíveis em https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 2 mar. 2021.
5   Disponível em: http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388, Acesso em: 2 mar. 2021.
6   CONSTITUIÇÃO FEDERAL, Art. 5º, Inciso XLVII: “ não haverá penas: [...] d. de banimento.”



39

seguida, foi publicada a Portaria Conjunta Interministerial no 47, de 26 de março de 2020, que proibiu 

a  entrada de estrangeiros no País por transporte aquaviário, também pelo prazo de 30 dias. O 

desembarque estaria excepcionalmente autorizado caso fosse necessária assistência médica ou para 

conexão de retorno aéreo ao país de origem. As exceções à restrição de entrada também foram poucas, 

relacionadas à situação familiar (cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro), à função 

(a serviço de missão estrangeira ou organismo internacional) ou à residência no Brasil, bem como à 

autorização governamental relacionada ao interesse público.

A escalada de portarias de fechamento das fronteiras continuou7. Entre elas, destaco a edição da 

Portaria Conjunta no 255 dos Ministros de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, da 

Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura e da Saúde, de 22 de maio de 2020, que unificou o regime 

de fechamento das fronteiras brasileiras, revogando portarias anteriores. A Portaria no 255 pode ser 

considerada com o marco infralegal do chamado fechamento de fronteiras (como vimos, termo para 

restrição temporária e excepcional da entrada de não nacionais no Brasil). A Portaria no 419, de 26 

de agosto de 2020, prorrogou pelo prazo de 30 dias a proibição de entrada no país de estrangeiros 

de qualquer nacionalidade, por rodovias e outros meios terrestres ou por transporte aquaviário, mas 

liberou a entrada de pessoas por transporte aéreo. Em seguida, tal regime foi renovado nas mesmas 

condições pelas sucessivas Portarias no 456, de 24 de setembro, no 470, de 2 de outubro, no 478 de 14 

de outubro, no 518, de 12 de novembro, no 615, de 11 de dezembro, e no 630, de 17 de dezembro de 

2020. Cada nova portaria revogou expressamente a anterior. 

Após a detecção de uma variante do coronavírus no Reino Unido, foi editada a Portaria no 648, 

de 23 de dezembro de 2020, impondo banimento de voos internacionais com destino ao Brasil 

originados ou com passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, mas mantendo 

tanto a permissão do transporte aéreo no caso de outros países como as barreiras aos demais meios 

de transporte. 

Em 25 de janeiro de 2021entrou em vigor a Portaria no 652, que mantinha abertas as fronteiras aéreas 

e suspendia a entrada de estrangeiros por via terrestre ou aquaviária. No entanto, continuava a proibir 

a entrada no país, por qualquer via, de todo viajante estrangeiro procedente do Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte ou da África do Sul, ou que tivesse passado por esses países nos 14 dias 

anteriores à chegada ao solo brasileiro. 

Houve poucas exceções. A proibição de ingresso não se aplicava aos seguintes casos: 1) imigrante com 

residência de caráter definitivo no território brasileiro, por prazo determinado ou indeterminado, ou 

7   CARVALHO RAMOS, André de. Curso de Direitos Humanos. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2021, em especial p. 1123 e seguintes.
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portador de registro nacional migratório ou da antiga carteira de identidade de estrangeiro (CIE), por 

analogia; 2) estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional; 3) passageiro em trânsito 

internacional, desde que permanecesse na área internacional do aeroporto e que o país de destino 

admitisse o seu ingresso; 4) estrangeiro acreditado junto ao Estado brasileiro; 5) estrangeiro cônjuge, 

companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro; 6) indivíduo cujo ingresso fosse especificamente 

autorizado pelo governo brasileiro em vista do interesse público ou por questões humanitárias. 

No caso de imigrantes provenientes da Venezuela, a permissão de ingresso não contemplava os casos 

de residência definitiva, nem o fato de ser portador de registro nacional migratório, nem, ainda, ser 

cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro.

O fundamento constitucional dessa drástica restrição à mobilidade internacional humana é a proteção 

à vida e à saúde, dado o grau de contágio do vírus – a pandemia já atingira cerca de 180 países, 

resultando em mais de dois milhões e quinhentas mil mortes (dados de março de 2021)8. A mobilidade 

sem restrição poderia agravar essa situação, fazendo surgir novas ondas de infecção e novas variantes 

do vírus. 

Já o fundamento legal encontra-se no artigo 3º, inciso VI, alínea “a” da Lei nº 13.979/2020, pelo qual 

as autoridades governamentais podem adotar, para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus, a restrição excepcional e temporária da entrada 

e saída do País por rodovias, portos ou aeroportos, conforme recomendação técnica e fundamentada 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

As portarias estabeleceram também uma lista de sanções de mobilidade internacional, consolidadas 

na Portaria no 255, além da responsabilização civil, administrativa e penal: repatriação ou deportação 

imediata; e inabilitação de pedido de refúgio. 

Independentemente das idas e vindas da legislação de crise, é importante apontarmos o impacto dessa 

“política de exclusão” para que se possa refletir sobre o seu (não) uso em crises futuras. 

Inicialmente, o fechamento de fronteiras impactou negativamente tanto a migração em geral – 

regulada pela Lei de Migração (Lei no 13.445/2017) – quanto o direito ao acolhimento, regrado pelo 

Direito Internacional do Refúgio e pelas normas nacionais, em especial a Lei no 9.474/1997 (Estatuto 

do Refugiado). 

De fato, o Brasil ratificou a Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 

e editou a Lei no 9.474/1997, que também trata da regulação da matéria. Um dos pilares tanto da 

8  A OMS utiliza dados oriundos das fontes nacionais, contando basicamente com a transparência estatal. Disponível em: https://covid19.who.
int/. Acesso em: 2 mar. 2021.
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Convenção de 1951 quanto dessa Lei de 1997 é o princípio da proibição da devolução ou rechaço 

(non-refoulement), que veda a devolução do refugiado ou solicitante de refúgio ao Estado no qual 

tenha o fundado temor de ser alvo de perseguição odiosa9. Esse princípio se encontra no artigo 33 da 

Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e em diversos outros diplomas internacionais, 

já ratificados pelo Brasil. Além disso, o artigo 7º da Lei no 9.474/1997 prevê que, ao chegar ao território 

brasileiro, o estrangeiro terá o direito de solicitar a qualquer autoridade migratória a declaração que 

atesta sua situação jurídica de refugiado – e em nenhuma hipótese ele será deportado para fronteira 

de território em que sua vida ou liberdade esteja ameaçada em virtude de raça, religião, nacionalidade, 

grupo social ou opinião política. 

Também a jurisprudência internacional de direitos humanos caminha nesse sentido. A Corte 

Interamericana de Direitos Humanos explicitou que, sob qualquer hipótese, o Estado de acolhida 

está obrigado a não devolver o solicitante de refúgio a um território no qual tenha o risco de sofrer 

perseguição odiosa. A proteção ao solicitante de asilo ou refúgio é, para aquela Corte, uma obrigação 

que vale para todos (erga omnes) e vincula internacionalmente os Estados10. Assim, qualquer 

estrangeiro pode exigir a não ser rechaçado, pois a proibição do non-refoulement está consignada 

pela jurisprudência internacional.

Em adendo, a Lei de Migração de 2017 estabelece que a política migratória brasileira é regida pelo 

princípio da acolhida humanitária (artigo 3º, inciso VI), estando em linha com a promoção de direitos 

da Constituição e dos tratados internacionais. 

No entanto, o direito ao acolhimento previsto nos tratados citados e na Lei no 9.474/1997 resulta 

fortemente abalado pelo fechamento das fronteiras e, ademais, pelo estabelecimento da sanção de 

“inabilitação do pedido de refúgio” para aqueles que ingressarem no Brasil no período interditado, 

ofendendo as obrigações internacionais assumidas por nosso país. 

Não se trata aqui de desconsiderar o impacto da pandemia nem os riscos de contágio. O que se 

propõe é uma proporcional restrição da mobilidade internacional que, ao melhor proteger o direito 

à vida e à saúde, não desconsidere o direito ao acolhimento aos solicitantes de refúgio e a aceitação 

humanitária de migrantes. 

A solução que se sugere é a mesma aplicável aos que têm o direito de ingresso no território nacional, 

como os brasileiros ou estrangeiros com residência permanente: o controle sanitário (testagem) nas 

9   CARVALHO RAMOS, André de. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 95 e 
seguintes.
10   Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opinião consultiva n. 21 de 2014, sobre os direitos e garantias das crianças migrantes. CAR-
VALHO RAMOS, André de. Curso de Direitos Humanos. 8a ed., São Paulo: Saraiva, 2021, em especial p. 508 e seguintes.
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fronteiras e o posterior isolamento pelo prazo de 14 dias. Já aqueles que necessitam de atendimento 

médico devem ser tratados como todos os solicitantes de refúgio ou de acolhida humanitária que, 

após o ingresso, contraem uma doença: serão atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Na pandemia, o Brasil optou por erguer uma muralha, excluindo indiscriminadamente os não 

nacionais, mesmo os merecedores de refúgio e acolhida humanitária. Tal muralha é pouco eficiente 

(há relatos de centenas de venezuelanos em Roraima, indocumentados e vivendo em situação de 

rua11) e desconsidera os compromissos internacionais assumidos pelo País.

Defendo que, na pandemia atual e nas eventuais situações similares, se opte por construir uma política 

pública inteligente, que acolha e não exclua, cumprindo os ditames constitucionais e as obrigações 

internacionais de direitos humanos. 
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Federal (PFDC-RR/7º Ofício), pela Defensoria Pública da União, pelo Ministério Público do Estado de Roraima, e pela Defensoria Pública do 
Estado de Roraima. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pfdc/temas/atuacao-do-mpf/notas-tecnicas/nota-tecnica-conjunta-1-2021-mpf-
-dpu-dpe-rr-mp-rr. Acesso em: 5 mar. 2021. 
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A interpretação comunitária e a garantia de direitos  
para migrantes e refugiados – contrastes Brasil x Suécia

Jaqueline Neves Nordin* 

A interpretação comunitária é um direito fundamental que garante o acesso de pessoas não 

falantes do idioma aos serviços públicos locais. Pode ser definida como uma especialidade 

da interpretação que, por meio da interpretação bidirecional realizada em um ambiente 

comunitário entre indivíduos de diferentes idiomas, permite o acesso de estrangeiros aos serviços 

médicos, educacionais, judiciários, entre outros do país que os acolhe.

Poderíamos definir direitos fundamentais como os direitos considerados básicos para qualquer 

ser humano, independentemente de condições pessoais específicas. São direitos que compõem 

um núcleo intangível de direitos dos seres humanos submetidos a uma determinada ordem 

jurídica. (CAVALCANTE FILHO, s.d.)1.

No entanto, apesar de ser um direito fundamental, a interpretação comunitária sempre foi ignorada 

pela academia, pelo governo e também pela sociedade civil brasileira. Sendo assim, este estudo 

*  Especialista em Interpretação e Tradução, é autora de material didático para formação de intérpretes comunitários e forenses.
1  CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Teoria geral dos Direitos Fundamentais. p. 6. 

contempla não apenas a realidade do Brasil, mas traz como exemplo a ser seguido as práticas adotadas 

pela Suécia na área de interpretação comunitária, que vêm sendo implementadas desde 1968.

Em 2014, a Suécia recebeu 81 mil pedidos de asilo, sendo 47% deles vindos da Síria e 21% do Chifre 

da África (Eritreia e Somália). Em 2017, aproximadamente 180 mil indivíduos migraram para a Suécia 

e, em 2019, foram 115 mil em razão do controle de fronteira2.

As línguas de imigrantes mais presentes no território sueco são árabe (18.900 pessoas), somali 

(10.500), persa (7.200), tailandês (5.700), inglês (4.800), espanhol (4.500), tigrínia (3.700), turco 

(3.100) e curdo (3.100). 

Apesar de a Suécia ser um país de proporções mínimas em relação ao tamanho do Brasil, podemos 

aprender muito com as práticas que já funcionam lá, como: 

2  Cf. MIGRATIONSVERKET. Disponível em: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html.

2  Cf. MIGRATIONSVERKET. Disponível em: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html.

•  aula da língua materna uma vez por semana para crianças a partir de seis anos; 

•  professor (intérprete) na língua materna;
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•  student-parent conference, no qual o aluno prepara o próprio portfólio de rendimento do semestre

•  para apresentar aos pais;

•  parent-teacher conference, quando os pais solicitam um intérprete para falar com os professores.

Além disso, outros serviços são oferecidos em diversas línguas, como assistência médica e autoescola, 

em que tanto a prova teórica como a prática podem ser realizadas em árabe, somali, persa, tailandês, 

inglês, espanhol, tigrínia, turco ou curdo.

A Suécia e o Brasil são igualmente signatários de quase todas as convenções de direitos humanos 

– Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (International Covenant on Civil and Political 

Rights), Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights), Carta das Nações Unidas e Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (Universal Declaration of Human Rights), por exemplo. A Suécia também é signatária da 

Convenção Europeia dos Direitos Humanos (European Convention on Human Rights), enquanto 

o Brasil o é do Pacto de San José da Costa Rica, convenção americana de direitos humanos que 

reconhece a necessidade da presença do intérprete em situações de vulnerabilidade linguística.

Nota-se que o Brasil tem ciência de seus deveres, mas ainda está atrasado em relação à profissionalização 

do intérprete e à aplicação da interpretação nos serviços comunitários. Em 2020, os primeiros passos 

para a mudança desse cenário foram dados por iniciativa da sociedade civil: diversos profissionais se 

empenharam em escrever um projeto de lei, o PL no 5.182/2020, que, com o apoio do senador Paulo 

Paim, segue em tramitação no Senado. Esse projeto tem por objetivo instituir, como política pública,

“a obrigatoriedade de alocação de tradutores e de intérpretes comunitários em todas as 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, de forma permanente ou através da 

formação de núcleos especializados de tradução e de interpretação comunitária especialmente 

organizados para atender às demandas específicas de cada área”3.

Podemos afirmar que a interpretação comunitária, por propiciar acesso aos serviços públicos, abrange 

os seguintes âmbitos: turístico, negócios, diplomático, militar, mídia, conferência, educacional, serviço 

social, saúde, médico, saúde mental, refúgio, quasi-jurídico4 e jurídico / forense5.

3  SENADO FEDERAL. Projeto de Lei no 5.182/2020. Ementa.
4   O termo se refere a situações em que a linguagem jurídica é utilizada, mas não é uma audiência envolvendo réu estrangeiro. Exemplos: 
pedido de auxílio-alimentação junto à defensoria, entrevista reservada entre réu e defensor público, atendimento pela defensoria pública 
a migrantes, acidentes de trânsito, documentos em que a pessoa precisa dar consentimento a menores, e até mesmo em tratamentos de 
saúde. 
5   Os termos ainda se confundem até mesmo nos países onde a profissão está estabelecida há anos. Alguns países chamam de jurídico e 
outras de forense, ou ainda judicial, mas todos se referem ao ato jurídico dentro da sala de audiência, ou seja, em julgamento, audiência 
de leitura de sentença ou de custódia.
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A interpretação nas áreas médica, de saúde e de saúde mental é citada separadamente porque há enorme 

diferença entre elas. A saúde pode abranger áreas como nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional; 

já a área médica trata da medicina em si. A saúde mental pode exigir que haja algumas exceções 

durante a interpretação, pois muitas pessoas em situação mental conturbada podem se incomodar 

com a interpretação em primeira pessoa, sendo necessário o uso da terceira pessoa, por exemplo.

É importante destacar que a interpretação comunitária traz benefícios tanto para o provedor do serviço 

(funcionário público) quanto para o usuário (público), pois proporciona autonomia comunicativa 

para ambas as partes, ou seja, a presença linguística do indivíduo naquele local ou evento. O intérprete 

comunitário é capaz de tornar um imigrante, refugiado ou membro de etnia ou grupo particular 

presente linguisticamente em uma situação que, sem essa presença, poderia ser desrespeitosa à 

liberdade dessa pessoa ‒ como por exemplo em uma audiência com réu estrangeiro. De acordo com 

a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos6, todos têm direito de serem julgados numa língua 

que sejam capazes de compreender e possam falar, ou de obterem gratuitamente um intérprete.

Qualquer pessoa que for interrogada numa língua que não compreenda ou não fale fluentemente 

será assistida, gratuitamente, por um intérprete competente e disporá das traduções que são 

necessárias às exigências de equidade.7 

Ressalta-se que não é atribuição do intérprete falar pelo indivíduo, tirar conclusões, adicionar ou 

ocultar informações durante a interpretação, mas possibilitar a participação ativa do indivíduo na 

conversa. Por isso todo intérprete necessita conhecer os princípios éticos da interpretação, para que 

tenha consciência do seu ofício e da responsabilidade que carrega, já que muitas vezes a interpretação, 

seja ela malfeita ou bem-feita, pode alterar o destino de uma pessoa.

Os princípios de ética do intérprete comunitário, de acordo com a publicação norte-americana Padrões 

Nacionais de Prática para Intérpretes em Cuidados de Saúde (National Standards of Practice for 

Interpreters in Health Care)8, são: confidencialidade, precisão na entrega do discurso, imparcialidade, 

competência cultural, comunicação intercultural, comunicação direta, defesa do vulnerável, 

desenvolvimento profissional, profissionalismo, conhecimento dos limites profissionais, correta e 

adequada conduta profissional. Seguir estes princípios garante que o intérprete comunitário exerça 

o seu papel com excelência e promova o acesso igualitário das pessoas linguisticamente vulneráveis 

aos serviços públicos. Além disso, esse intérprete proporciona autonomia comunicativa, através dos 

6  Também conhecida como Declaração de Barcelona, foi aprovada na Conferência Mundial sobre Direitos Linguísticos realizada em junho 
de 1996 naquela cidade da Espanha. Visa apoiar o direito linguístico, especialmente os de línguas ameaçadas de extinção, e foi elaborado sob 
os auspícios do Pen Clube, da Unesco e várias organizações não-governamentais.
7   MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Tratados em Direitos Humanos – Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. p. 63.
8  Publicado no website do National Council on Interpreting in Health Care (Conselho Nacional de Interpretação em Cuidados de Saúde). 
https://www.ncihc.org/assets/z2021Images/NCIHC%20National%20Standards%20of%20Practice.pdf.
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protocolos de posicionamento estratégico e mediação linguística da conversa, quando necessário, 

uso do discurso direto e dos protocolos de tomada de decisão, além da apresentação profissional, 

conforme modelo a seguir:

Olá, meu nome é Jaqueline, serei sua intérprete hoje; tudo que o senhor(a) disser será 

interpretado, tudo será mantido confidencial; fale diretamente um com o outro, por favor; 

se eu precisar interromper eu farei esse gesto com a mão (levante a mão próximo ao rosto).

Observar e atuar de acordo com cada um desses itens é fundamental para o bom desempenho da 

interpretação. Ao fazer a apresentação formal, por exemplo, o intérprete deixa claro qual é o seu papel 

naquela situação e adverte que tudo o que for falado será interpretado, evitando mal-entendidos futuros.

Um intérprete profissional também deve dominar as seguintes habilidades: interpretação consecutiva 

(clássica e intermitente), interpretação simultânea (sussurrada), a interpretação híbrida e tradução 

à prima vista de documentos. Além disso, deve saber utilizar as memórias de curto e longo prazo, 

técnicas de anotação, técnicas de escuta ativa, análise do significado, conversão e entrega da mensagem. 

Um breve resumo ajuda a compreender cada uma das habilidades mencionadas: 

•  a interpretação consecutiva clássica ocorre em eventos diplomáticos, onde os interlocutores revezam 

as falas enquanto o intérprete toma nota do discurso; assim que um interlocutor para de falar, o 

intérprete inicia a interpretação; já no caso da interpretação consecutiva intermitente, também 

conhecida como dialógica e bidirecional, o intérprete vai tomando notas enquanto ouve o discurso 

para, em seguida, em uma pausa do locutor, utilizando-se de sua memória de curto prazo, fazer a 

interpretação para a língua de chegada;

•  a interpretação simultânea demanda o talento raro de ser capaz de ouvir em uma língua e falar 

em outra, processo cognitivo altamente sofisticado que exige níveis elevados de concentração e 

depende do domínio de terminologia específica de várias áreas do conhecimento e da capacidade 

de rápida tomada de decisão na escolha das palavras, sem se esquecer da sintaxe, semântica e todos 

os elementos linguísticos para tornar aquele discurso idiomático (a menos que o discurso não tenha 

sido feito de forma idiomática); é muito comum em audiências criminais com réus estrangeiros; 

•  quanto à interpretação híbrida, é o revezamento das técnicas de interpretação consecutiva e 

simultânea, para otimizar o discurso, pois provavelmente o locutor não se deu conta de que está 

sendo interpretado;

•  a tradução à prima vista é a passagem de um documento de uma língua escrita, que neste caso 

é a língua de partida, para a língua oral, a língua de chegada;



48

•  memória de curto prazo é a habilidade cognitiva de reter informação em sua mente de forma ativa 

por curto período de tempo (entre 18 e 30 segundos); já a memória de longo prazo é autoexplicativa, 

ou seja, permanece por um período de tempo longo em contraste com a memória de curto prazo; 

•  as técnicas de anotação são símbolos e maneiras de colocar informações no papel, de modo que o 

intérprete seja capaz de lembrar o discurso através de gatilhos próprios. Esta técnica era ensinada 

nos cursos extintos de secretário executivo, antes da era digital, quando as secretárias anotavam 

as informações dadas por seus superiores. 

•  a técnica da escuta ativa consiste em ouvir atenta e ativamente, para compreender o significado 

da fala do orador. Esse tipo de escuta envolve o sistema cognitivo na análise do significado do 

discurso, ou seja, se o que está sendo ouvido tem ou faz sentido. Depois disso ocorre a conversão, 

a “transferência” de uma língua para a outra, e, por fim, a entrega do discurso de forma oral. 

O Brasil deveria considerar a interpretação comunitária como um serviço social, que precisaria ser 

parte das políticas públicas, pois no país há milhares de estrangeiros e de povos indígenas que não 

dominam o português.

No Brasil, de 2011 a 2019 foram registrados 1.085.673 imigrantes, considerando todos os 

amparos legais. Deste total, destacam-se mais de 660 mil imigrantes de longo termo (cujo 

tempo de residência é superior a um ano), população composta principalmente por pessoas 

oriundas da América Latina, com destaque para haitianos e venezuelanos.9 

É importante relembrar aos agentes das instituições públicas que, como qualquer outro cidadão 

dentro do território brasileiro, indígenas, migrantes e refugiados possuem direitos dos quais devem 

ter ciência e deles usufruir. A única maneira de garantir que tenham esses direitos assegurados é por 

meio da comunicação entre eles.

Há total despreparo por parte das instituições públicas e de seus agentes, bem como há o não 

reconhecimento de um Brasil multilíngue e multicultural. Este cenário precisa mudar. É necessário 

criar interesse na população e gerar debate sobre esse direito fundamental que está sendo negado a 

milhares de pessoas, inclusive às nações indígenas que fazem parte do nosso país. É preciso chamar 

9  CAVALCANTI, L. et alii. Imigração e refúgio no Brasil – Relatório Anual 2020, p. 9.

a atenção para essa discussão e lutar por esses direitos, para garantir o acesso dessas pessoas aos 

serviços públicos e também para profissionalizar e valorizar os profissionais da área de interpretação. 
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Atenção humanitária a pessoas deslocadas: o papel da 
mediação cultural

Aryadne Bittencourt*

A atenção humanitária a migrantes e refugiados requer comunicação eficaz e cuidadosa 

para protegê-los e integrá-los nas comunidades de acolhida. As pessoas que deixaram 

seus países de origem trazem diferentes características linguísticas, sociais, culturais e 

individuais. Para que a interface com a população deslocada se desenvolva de maneira segura e 

produtiva, a mediação cultural se apresenta como ferramenta potencialmente capaz de facilitar o 

encontro de diferentes. 

A fluidez da cultura

De início, vale considerar que cada pessoa está inserida na sua própria trajetória cultural. A cidade onde 

nascemos, a língua que falamos, a religião de nossa família, a escola frequentada, o filme assistido, os 

hábitos e tantos outros elementos marcam nosso acúmulo de vivências, que dá forma ao nosso modo 

de ser e estar no mundo. Mais que isso, esse caldo cultural, resultante de todas as experiências que 

marcaram nossas vidas, influenciará em nossas formas de adotar posições, assimilar pensamentos e ter 

empatia (KULICH et al., s.d.). Essas habilidades, a seu turno, impactam na predisposição individual 

para lidar com determinadas características individuais e culturais. Algumas pessoas podem se 

mostrar mais abertas para práticas religiosas variadas, por exemplo, enquanto outras enfrentarão 

desafios maiores para lidar com atitudes e crenças muito distantes das que lhes são familiares. 

A complexidade e a diversidade de percepções culturais apontam para as muitas possíveis conceituações 

de cultura. Neste texto, serão utilizadas duas noções que se complementam. A primeira é aquela 

proposta por Homi Bhabha (2005), para quem toda cultura é parcial e híbrida. Ou seja, não há de 

se falar em cultura como um enclave de ritos e conhecimentos autênticos ou totalmente isolados da 

interferência de outras práticas culturais, como defendem alguns autores1. Pelo contrário, em regra, 

as culturas se desenvolvem a partir de múltiplos traços deixados pelo contato com outras culturas e 

povos. A cultura é híbrida, portanto, pois assimila aspectos plurais, sendo composta por elementos 

* Advogada e pesquisadora especialista em proteção a pessoas refugiadas junto ao Escritório Regional para as Américas do ACNUR. 
Pesquisadora-bolsista da Cátedra Memorial entre setembro de 2020 e janeiro de 2021.
1  Ver, por exemplo, o livro Choque de civilizações, de Samuel P. Huntington. 



52

de várias e diferentes práticas culturais. Assim, não necessariamente a cultura  equivale à demarcação 

territorial de nações, uma vez que dentro de um mesmo país pode haver práticas culturais variadas 

e diversas, bem como um mesmo rito, elemento ou produto cultural pode se fazer presente em mais 

de um país ou região. Por isso, Homi Bhabha (2005) afirma que a totalidade nacional é um recorte 

politicamente imposto e fictício quando o tema é a cultura. 

No mesmo sentido, Peter Pal Pelbart (2011, p. 124) traz uma contribuição interessante ao afirmar 

que “a cultura em si mesma, e qualquer uma delas, já é uma mistura, uma hibridação de elementos 

muito díspares, uma negociação entre fronteiras, uma composição heterogênea”. Isto é, não há como 

apreendê-la com um todo homogêneo encerrado em si mesmo, pois a cultura é mais da ordem da 

fluidez e da sobreposição simultânea de várias culturas.

Esta perspectiva tem o potencial de contribuir para uma percepção das relações sociais que permite 

a identificação de pontos comuns, de convergência e contato entre os mais diversos povos. Aliás, 

como a cultura é formada por crença, língua, costumes, ritos, comportamentos, religião, hábitos 

alimentares, artes, entre outros tantos diferentes elementos, cada pessoa é uma espécie de multidão. 

A cultura como direito 

Diante da existência de tantas culturas diversas e da sua relevância em todos os aspectos da vida, 

o Direito Internacional inclui os chamados direitos culturais no rol de direitos humanos. O Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), por meio da sua relatoria especial para 

direitos culturais2, afirma que não há uma definição oficial sobre direitos culturais (OHCHR, s.d.), 

pois cada pessoa é informada por uma trajetória cultural distinta, o que influencia a própria visão 

de cultura. De todo modo, é possível identificar alguns direitos que estão incluídos na concepção 

de direitos culturais, como: informação e comunicação; idioma; identidade e pertencimento a 

comunidades múltiplas, diversas e mutáveis de valores culturais compartilhados; e acesso e fruição 

da cultura em suas manifestações tangíveis, intangíveis, naturais e mistas (OHCHR, s.d.). Sobre esse 

último aspecto, é importante destacar que o conceito utilizado pressupõe uma cultura dinâmica e 

que pode ter expressões tangíveis – mais facilmente visíveis e identificáveis –, bem como expressões 

intangíveis, que igualmente informam nossas práticas culturais. Nesse sentido, para o ACNUR :

Os direitos culturais protegem os direitos de cada pessoa desenvolver e expressar sua humanidade, 

sua visão de mundo e os significados que atribui à sua existência e ao seu desenvolvimento, 

2 Cf: OHCHR, Special Rapporteur in the field of cultural rights. Disponível em: https://www.ohchr.org/en/issues/culturalrights/pages/
srculturalrightsindex.aspx. Acesso em: 5 mar. 2021.
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individualmente, em comunidade e com grupos de pessoas, por meio de valores, crenças, 

convicções, línguas, conhecimento e artes, instituições e modos de vida. entre outras expressões. 

(OHCHR, s.d., tradução livre)

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em seu artigo 22, determina que todo ser 

humano tem direitos econômicos, sociais e culturais que são considerados “indispensáveis à sua 

dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade”. O Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 promove os direitos culturais com mais detalhes e prevê, 

logo em seu artigo 1º, que “todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, 

determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, 

social e cultural”.

Os direitos culturais são, portanto, reconhecidos internacionalmente como primordiais para a garantia 

dos direitos humanos. Mesmo assim, o exercício desses direitos se depara com inúmeros desafios 

práticos, especialmente para algumas populações em situação de vulnerabilidade, como é a situação 

de grande parte de pessoas migrantes e refugiadas. Reconhecendo a relevância dessa esfera de direito 

para a população migrante, no Brasil a Lei de Migração, incluiu o “fortalecimento da integração 

econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina” (Art. 3º, XIV. Lei no 13.445, de 

2017) como uma das diretrizes norteadoras da política migratória brasileira. Igualmente, essa Lei 

menciona especificamente a igualdade de acesso a “direitos e liberdade civis, sociais, culturais e 

econômicos” (Art. 4º, I). Trata-se do reconhecimento normativo que o migrante tem o mesmo direito 

de acesso a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade que os nacionais, passo importante 

para a garantia dos direitos culturais. Contudo, para a implementação integral, efetiva e sustentável 

desses direitos para a população migrante no Brasil, ainda faltam muitos outros passos.

Migração, refúgio e cultura

Que outros passos são necessários para superar os desafios cotidianos vivenciados por quem se viu 

obrigado a deixar sua casa para buscar proteção e/ou melhores condições de vida em outro país? 

Para facilitar a compreensão da relação entre migração, refúgio e cultura, um exercício de analogia 

e empatia pode ser bem-vindo.

Imaginemos a pessoa migrante ou refugiada como um peixe fora do aquário. Em seu país de origem, 

ela havia crescido num ambiente com um determinado conjunto de normas, valores e práticas 

culturais. Estava acostumada a se nutrir, se relacionar, se mover a partir de certo caldo cultural. Fora 
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desse ambiente, ela perde tanto suas referências como suas redes de contato e solidariedade. Sua 

segurança pode ficar comprometida ou ameaçada e direitos básicos, como alimentação e moradia, 

tornam-se de difícil acesso.

Ao tentar entrar em outra comunidade, um outro aquário ou comunidade de destino, a pessoa 

migrante ou refugiada se depara com um ambiente, um arcabouço diferente de normas, valores e 

práticas culturais; e embora não sejam necessariamente incompatíveis com os seus, invariavelmente 

requerem um processo de adaptação e assimilação. Esse processo será diferente para cada pessoa, a 

depender da condição socioeconômica, da trajetória cultural e, também, de características individuais, 

como idade e gênero. No território de destino, novas compreensões, novos sentimentos, novos 

conceitos sociais e políticos estarão presentes (KULICH et al., s.d.). Para quem chega, nos momentos 

iniciais esses valores podem ser incompreensíveis, dificultando a interação com o novo ambiente e 

impactando a comunicação, o acesso a serviços públicos, a alocação, entre outras ações necessárias 

para o restabelecimento das condições de vida. 

Logo, nem sempre o aquário de destino é um território de acolhida de imediato. Pelo contrário. Não 

raro os direitos existem na lei e os serviços estão teoricamente disponíveis, mas obstáculos impedem 

que a população migrante e refugiada tenha o devido acesso às instituições e aos direitos. Alguns 

desses obstáculos estão relacionados a questões culturais, como idioma, organização burocrática, 

crenças, entendimentos sobre as funções da polícia, da advocacia, da medicina. Por isso, se não se 

estabelecer uma abordagem que considere a pluralidade cultural, migrantes e refugiados podem 

ser mal interpretados ou forçados a se despir de suas práticas culturais para se adequar ao novo 

ambiente. Essa falta de acolhida à diversidade de culturas tende a provocar o que Edward Said 

(2003) denomina como “violência cultural”, pois inflige direitos culturais, ou seja, fere o respeito à 

diferença. Pierre Bourdieu (1989), por sua vez, destaca que a “violência simbólica” ocorre quando 

referenciais simbólicos de grupos ou indivíduos são negligenciados em relações de poder que visam 

impor referências de outras comunidades e atores. Além disso, a ausência de políticas efetivas de 

acolhimento de diferenças culturais pode ter efeito desencadeador de violência estrutural, que afeta 

negativamente e de maneira estrutural a garantia de segurança, liberdade e integridade. 

Nesse sentido, os Estados, responsáveis pela garantia de direitos, e as organizações humanitárias, 

cuja vocação é prover assistência emergencial para pessoas em situação de vulnerabilidade, precisam 

adotar políticas e práticas sensíveis às diferenças culturais de migrantes e refugiados, de modo que 

essas diferenças não impeçam a proteção e a integração. Apenas assim, respeitando, reconhecendo 

e acolhendo os direitos culturais, é possível consolidar um terreno acolhedor (e não reprodutor de 

violências) para migrantes e refugiados.
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Mediação (inter)cultural

Um dos principais caminhos para favorecer um ambiente acolhedor para a atenção humanitária a 

migrantes e refugiados é o fortalecimento da comunicação intercultural. Para Lustig & Koester (2007), 

“a comunicação intercultural é um processo simbólico, interpretativo, transacional e contextual em 

que pessoas de diferentes culturas criam significados compartilhados”. Essa noção de comunicação 

intercultural sugere três principais componentes. O primeiro se refere justamente ao contato que 

pressupõe a comunicação. Ou seja, é no encontro com pessoas diversas que ocorre o exercício da 

comunicação. Em segundo lugar, a comunicação não é algo que alguém possua individualmente, 

mas aparece no entre das relações sociais, na troca entre duas ou mais pessoas. Por fim, a presença 

de diferenças culturais é o que caracteriza a diversidade, força-motriz para a produção de relações, 

instituições e territórios plurais.

Para a concretização da comunicação intercultural, a mediação cultural é instrumento valioso. Através 

de uma escuta atenta e ativa sobre a cultura das outras pessoas, podemos ter melhor compreensão da 

nossa própria cultura, o que leva ao encontro de pontos de convergência entre trajetórias culturais 

distintas. Predisposição para apreender novos olhares é essencial para estimular o aprendizado mútuo, 

chave para criação de pontes que facilitam a fluidez da comunicação e a qualidade do entendimento 

entre as culturas. 

De acordo com trabalhadores humanitários de Médicos Sem Fronteiras (MSF), a mediação cultural é 

fundamental para a melhoria do acesso aos serviços de saúde mental e da qualidade desses serviços, 

motivo pelo qual há reconhecimento crescente da necessidade dessa comunicação intercultural a 

fim de atender as principais demandas de migrantes e refugiados (VENABLES et al., 2021). Para 

Lilian Pizzi, psicoterapeuta que trabalha com pessoas deslocadas no sul da Itália, mediadores 

culturais são importantes para auxiliar na compreensão das “coisas que não são facilmente faladas 

por refugiados, como medos, crenças e pensamentos, que são parte da cultura de cada um(a)” (PIZZI 

apud MONTENEGRO, 2015).

Apesar da função de mediador(a) cultural estar presente em muitas ações humanitárias, não há 

uniformização sobre suas tarefas nem mesmo sobre sua nomenclatura. Aliás, o European Migration 

Network – EMN3 pondera que a mediação (inter)cultural não é uma profissão registrada mas, no 

contexto migratório, refere-se ao profissional que facilita a comunicação (incluindo a interpretação 

3   Vinculada à União Europeia, essa rede reúne especialistas em migração e asilo que atuam em órgãos governamentais e em diferentes 
organizações humanitárias dos países da UE. O portal do EMN fornece um amplo conjunto de informações objetivas e comparáveis sobre 
questões relacionadas ao asilo e à migração na Europa. Disponível em: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_
migration_network_en. 
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e outras funções) entre pessoas que falam línguas diferentes e de origens culturais diversas. O EMN 

ainda destaca que o mediador cultural fornece informações sobre “valores, crenças, convenções 

socioculturais”, esclarece conceitos culturais e evita mal-entendidos. Dessa maneira, a mediação 

intercultural torna a comunicação entre o remetente e o receptor da interpretação mais ampla 

e enriquecida.

Estudos realizados pela organização MSF sobre o papel de mediadores culturais, identificaram que 

a comunicação em três vias – entre mediadores culturais, destinatários da assistência humanitária 

e funcionários das instituições – é de extrema importância para a construção de confiança entre 

os atores, melhorando a relação entre quem provê e quem recebe o serviço. Assim, mediadores 

culturais são cruciais para identificar necessidades humanitárias e prevenir eventuais equívocos por 

parte das instituições. É muito comum que os mediadores sejam pessoas provenientes da própria 

comunidade deslocada – o que, por um lado, facilita a empatia necessária para compreensão das 

situações vivenciadas pela população migrante e refugiada e, por outro, implica uma carga emocional 

significativa para essas pessoas, que frequentemente precisam revisitar traumas e violências que lhe 

são familiares e, às vezes, ainda presentes (VENABLES et al., 2021).

Considerações finais

A mediação cultural, portanto, é um instrumento fundamental para proteção e integração de pessoas 

migrantes e refugiadas nas comunidades de acolhida. Com o trabalho de mediadores(as) culturais, 

a comunicação entre pessoas deslocadas e instituições humanitárias tende a ser aprimorada, o 

que permite: tradução de informação crucial e emergencial para quem precisa (direitos e serviços 

disponíveis e suas formas de acesso); explicação sobre diferenças culturais; e orientação para agências 

humanitárias. Assim, as pontes simbólicas tecidas contribuem para que as pessoas deslocadas sejam 

ouvidas, respeitadas e acolhidas. Ao mesmo tempo, a convivência entre comunidade deslocada 

e comunidade refugiada tende a ser mais produtiva e amigável, aumentando a coesão social e a 

coexistência pacífica.

Por essa razão, é desejável que iniciativas que promovam mediação cultural sejam ampliadas e 

fortalecidas, de modo que se tornem programas duradouros, coerentes e sustentáveis, que pautem 

as linhas mestras da assistência humanitária a migrantes e refugiados. Dada a relevância dessa 

temática, a proposta inovadora do curso Tradução Humanitária e Mediação Cultural para Migrantes e 

Refugiados, promovido pelo Memorial da América Latina e realizado entre os dias 11 e 27 de janeiro 

de 2021, despertou interesse e engajamento de seus participantes, que foram centenas de estudantes e 
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profissionais das mais diversas áreas do conhecimento e de mais de 20 diferentes países. Assim, mais 

um passo foi dado para o fortalecimento de capacidades de atores, instituições e governos para que 

criem condições apropriadas e desenvolvam sensibilidades e aberturas para a diversidade cultural, 

visando a construção de pontes para soluções mais criativas e eficientes.  
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¡Sordos tambiém migran! A invisibilidade de migrantes 
surdos e o papel do intérprete humanitário

Thaisy Bentes*

Paulo Jeferson Pilar Araújo** 

Sordos también migran!” A frase dita por uma intérprete venezuelana em evento promovido 

pela Universidade Federal de Roraima (UFRR) revela o desconhecimento da existência de 

um grupo de pessoas surdas no contexto das migrações internacionais e provoca reflexão. 

Afirmação aparentemente óbvia, porém, pouco evidenciada nos trabalhos relacionados à migração e à 

interpretação humanitária, bem como às áreas correlacionadas como direito, relações internacionais 

e estudos populacionais. 

Basta uma simples pesquisa nos sites oficiais das principais agências de migração, como do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e do Comitê Nacional para os 

Refugiados (Conare), para perceber que não há praticamente nada sobre a presença e situação de 

surdos migrantes no Brasil. O último relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada sobre 

o impacto da migração venezuelana em Roraima, lançado em janeiro de 2021, deixa isso bem claro. 

Nenhuma palavra sobre a presença de mais de duzentos surdos na capital de Roraima, Boa Vista. A 

única citação, e ainda aproximada, diz respeito a 95 atendimentos a pessoas com deficiência, realizados 

pelo Fundo de Populações da ONU (UNFPA-Brasil) (IPEA, 2021, p. 24). No entanto, há cerca de 

duzentos surdos venezuelanos em Boa Vista, dados que foram coletados pelo Programa de Pesquisa 

e Extensão MiSordo (Migrante Surdo), criado em maio de 2020 na Universidade Federal de Roraima 

(n. 47092020/PRAE/UFRR).

Este ensaio é resultante das experiências de pesquisa e extensão realizadas nessa realidade pelo 

Programa MiSordo, coordenado pelos autores. Para discorrer sobre tais experiências, optou-se por 

falar sobre a invisibilidade ou invisibilização dos migrantes surdos, bem como sobre o papel que os 

“¡

* Coordenadora do Programa MiSordo, da Universidade Federal de Roraima, e líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Tradução e Interpre-
tação Intermodal (TradIIn), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Cnpq). 
** Vice-coordenador do Programa MiSordo. e líder do Laboratório de Pesquisas em Línguas Orais e de Sinais (LaPLOS), do Cnpq. 

tradutores e intérpretes têm desempenhado no trabalho humanitário com as comunidades surdas 

em Roraima. 



60

Invisibilidade do migrante surdo e papel do intérprete no contexto da migração

Desde 2016, Boa Vista tem recebido uma quantidade expressiva de migrantes surdos oriundos da 

Venezuela. Migrantes que, em sua maioria, buscam refúgio devido à crise política e econômica em que 

seu país se encontra. A chegada de surdos venezuelanos, com suas famílias, língua e cultura, são um 

desafio para que processos de acolhida e proteção sejam ressignificados pelas agências internacionais 

e pelas políticas brasileiras. 

Migrantes que enfrentam dificuldades maiores que os demais por usarem uma língua de sinais, 

diferente das línguas orais, como o português e o espanhol. No caso, a Lengua de Señas Venezolana 

(LSV) é diferente também da Língua Brasileira de Sinais (Libras). As línguas de sinais são modalidades 

visuoespaciais, isto é, línguas gesticuladas principalmente com as mãos e que fazem uso do espaço e 

de gestos como meio de comunicação. Cada país tem sua própria língua de sinais. Às vezes o mesmo 

país tem mais de uma língua de sinais, como o Brasil que tem diversas línguas de sinais indígenas.

Ao uso de uma língua bastante diferente soma-se o estereótipo relacionado à deficiência, no caso a 

surdez, como fator preponderante à exclusão do grupo. Além de não haver políticas específicas para 

esse grupo de pessoas invisibilizadas, os surdos migrantes acabam por sofrer o preconceito até mesmo 

por parte da comunidade surda brasileira, como se verá adiante.

O caso dos migrantes surdos tem algumas particularidades que se assemelham ao caso da migração 

de indígenas para o Brasil, como os Warao, povo indígena da Venezuela presente agora em vários 

estados do Brasil.  As comunidades surdas migrantes compartilham com as comunidades indígenas 

migrantes as especificidades de suas culturas e línguas e, portanto, a necessidade de atendimentos 

diferenciados por parte das agências internacionais. Porém, enquanto já existem algumas políticas 

específicas para os indígenas migrantes, quase nada é voltado diretamente para as necessidades da 

comunidade surda migrante.

Não é de agora a pouca atenção dedicada às populações migrantes mais vulneráveis. Desde as leis 

que restringiam ou mesmo proibiam a entrada de pessoas com deficiência no Brasil (Decreto nº 

528/1890 e Decreto-Lei nº 406/1938), passando pela aprovação do Estatuto do Estrangeiro de 1980 

até a Lei de Migração (Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017), o tratamento aos estrangeiros tornou-

se mais humanizado. Os migrantes, antes considerados uma ameaça à segurança nacional, agora 

possuem a garantia de seus direitos, com a liberdade que merecem e a proteção contra a discriminação 

e a xenofobia. 
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Ainda assim, os migrantes venezuelanos em Boa Vista sofrem sob diversas circunstâncias: são 

chamados pejorativamente de “venecas”, “mira, mira” e as mulheres de “ochenta”, em alusão ao valor 

cobrado por venezuelanas que são obrigadas a se prostituir. Os surdos venezuelanos que migram para 

o Brasil, também alvos da xenofobia, são facilmente encontrados em portas de lotéricas e agências 

bancárias, distribuindo papéis com pedidos de ajuda. Para eles, a barreira linguística é bem mais 

difícil, pois têm que utilizar outra língua de sinais– no caso a Libras no lugar da LSV – e outra língua 

escrita, o português, no lugar do espanhol. Nesse ponto é que o tradutor e intérprete entra em cena 

como garantia de acesso à informação e aos direitos no País. 

As lutas da comunidade surda do Brasil para ter acesso à informação e comunicação levaram à 

regulamentação da Libras (Lei nº 10.432/2002) e da profissão de tradutor e intérprete de língua de 

sinais – TILS (Lei nº 12.319/2010). Essas conquistas têm gerado novas (des)construções sobre os 

papéis desenvolvidos pelos tradutores e intérpretes de línguas de sinais. Nos espaços comunitários, 

esse profissional vem ganhando força e maior visibilidade à medida que tornam possível que 

demandas, como as aqui mencionadas, sejam identificadas, discutidas e encaminhadas. Em nosso 

país, a terminologia mais utilizada é tradução comunitária, porém preferimos o uso de interpretação 

humanitária por expressar as  especificidades do trabalho humanitário nos âmbitos de saúde, justiça 

e educação, bem como em situações íntimas e particulares – além da adequada relação diante das 

vulnerabilidades dos grupos. Há ainda outras denominações na literatura, como interpretação legal, 

interpretação de serviços públicos, interpretação social etc., conforme alguns termos elencados por 

Ortega-Herráez (2004, p. 2). 

Os Estudos de Tradução e Interpretação das Línguas de Sinais ainda apresentam uma lacuna no campo 

da interpretação humanitária. Poucas experiências foram descritas. Sobre o intérprete de línguas de 

sinais no cenário da migração internacional, encontramos apenas trabalhos esparsos como os de 

Fischbeck (2018). No Brasil, nos últimos anos, porém, voltou-se a atenção para as particularidades 

das comunidades surdas, migrantes e nacionais, com a publicação de alguns estudos (GARCIA; 

GOROVITZ, 2020; SANTOS; POLTRONIERI-GESSNER, 2019), entre os quais nossos trabalhos 

(BENTES; TEÓFILO; PAIVA, 2020; BENTES; et al, 2020; BENTES; ARAÚJO, 2020, entre outros). 

Esses estudos revelaram a necessidade de uma formação específica para o trabalho com comunidades 

surdas migrantes e evidenciaram um contexto até então inédito ou pouco visível no país – o dos 

surdos migrantes e refugiados.

 Nesse contexto o papel do tradutor e intérprete é ainda mais essencial. Os processos de acolhimento 

e proteção a surdos migrantes necessitam de intermediação qualificada para a melhor inserção social 

deles no novo país. Diversos casos demonstram que, para além da real necessidade de intérpretes de 
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LSV‒Libras‒LSV e de português‒LSV‒português, é preciso reestruturar as agências de migração para 

capacitá-las a ofertar serviços que contemplem as particularidades do grupo. Por exemplo, o processo 

de interiorização realizado pela Operação Acolhida (ação do Exército Brasileiro que visa proteger 

migrantes com oferta de serviços de ajuda humanitária) e o trabalho nos abrigos vêm paulatinamente 

demandando que agências – como Organização Internacional para as Migrações, Visão Mundial, 

Exército da Salvação, entre outras – busquem parceria com o Programa MiSordo para melhor atender 

a essa população. Há casos em que os problemas são fáceis de solucionar, outros em que a barreira 

linguística é o principal fator da exclusão; mas para os surdos usuários de uma língua de sinais e de 

escrita diferente quase tudo se torna um verdadeiro dilema. Um dos casos é de uma surda venezuelana, 

de posse de uma receita médica que atestava sua perda gradual de visão, e ela imaginava que se tratava 

apenas de prescrição para compra de óculos. Outro caso é o de um surdo que, tendo recebido um 

documento no qual conseguiu ler e entender apenas a palavra “polícia”, assustou-se porque pensava 

ser uma intimação, quando na verdade eram orientações para se dirigir à Polícia Federal a fim de 

resolver questões sobre sua documentação. 

O Programa MiSordo e os migrantes surdos venezuelanos em Boa Vista

Desde o seu início em 2020, o Programa MiSordo tem atendido situações de interpretação e tradução 

em diversos âmbitos sociais, tanto no par Libras‒português como no par espanhol‒LSV (oral e 

escrito). Inicialmente as demandas se concentravam na regularização de documentos, já que a maioria 

dos surdos não entendiam a diferença entre refúgio e residência e muitos entravam no país como 

residentes, sem saber da importância do refúgio para assegurar, dentre outras coisas, não serem 

deportados caso o país de origem solicite seu retorno. O MiSordo também informava sobre como e 

onde solicitar documentos como CPF, RG e carteira de trabalho. Sempre a partir das demandas da 

própria comunidade migrante. O Programa MiSordo se ocupou então de diversas frentes, tais como 

o acesso à informação para obtenção de auxílios do governo, acesso à saúde e às informações sobre a 

pandemia do novo coronavírus. Para apoiar a inserção laboral dos surdos em Roraima, o Programa 

MiSordo os encaminhou, por meio de parceiras, para o exame de audiometria e laudo médico. 

Em suma, o Programa acolhe o migrante surdo e realiza desde a tradução do seu currículo para o 

português até o acompanhamento em consultas e entrevistas. Com a pandemia do novo coronavírus, 

a maior parte das ações foi realizada de forma remota.

Esse acompanhamento tem tornado a relação entre línguas um laboratório de experiências bem 

interessante, por envolver pelo menos quatro línguas, duas orais, o português e o espanhol, e duas 
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línguas de sinais distintas, a Libras e a LSV – alçando a LSV à condição de língua de fronteira ou de 

migração (ARAÚJO; BENTES, 2020) e a Libras como língua de acolhimento. No entanto, a realidade 

não é simples. O preconceito e a xenofobia da sociedade ouvinte, de alguma forma, se refletiu na 

comunidade surda brasileira. Com o maior contato entre as comunidades surdas dos dois países, 

houve situações embaraçosas que fizeram com que um surdo migrante, em um grupo de mensagens 

instantâneas, se manifestasse com a seguinte frase: “Sordos todos son iguales”. Isso porque alguns 

surdos brasileiros queriam impedir os surdos venezuelanos de criarem sinais para as instituições 

parceiras; ou seja, criarem sinais manuais equivalentes ao nome das instituições, como, por exemplo, 

o sinal do ACNUR e o do Posto de Interiorização e Triagem para Refugiados e Imigrantes (PTRIG) 

da Polícia Federal. Na visão/versão dos surdos brasileiros, os surdos venezuelanos não poderiam criar 

sinais‒termos para as instituições porque não são brasileiros; teriam que pedir “permissão” para o 

presidente da associação de surdos de Boa Vista. Um fato desconcertante, que mostra como as línguas 

podem ser utilizadas para o acolhimento ou para a exclusão. 

Vencer a barreira linguística para uma comunicação efetiva dos migrantes surdos com a nova realidade 

em que vivem é fundamental. Por isso o Programa MiSordo, em parceria com ongs, tem ofertado 

cursos de Libras e de português como língua de acolhimento para os surdos venezuelanos.  Eles 

mesmos manifestam essa necessidade: “Tengo que aprender, incluso português para me integrar acá 

[no Brasil]”, fala de um surdo venezuelano no grupo de WhatsApp do Programa.

A maioria dos trabalhos é feita por alunos do curso de bacharelado em Letras Libras da UFRR, 

bolsistas e colaboradores; e consiste principalmente na tradução de documentos, não na totalidade, 

mas de forma que os surdos compreendam do que esses papéis tratam. Traduzem-se documentos 

em geral (para entendimento do surdo); receitas e prescrições médicas; informações e orientações de 

agências públicas, como o INSS; pequenos informes de projetos parceiros; também se faz tradução 

em casos de proteção, em eventos sobre/para migrantes; e em cooperação com parceiros nas ações 

de acolhimento e proteção.

Dentre as ações do Programa MiSordo, vale destacar as frentes de trabalho que mais demandam a 

presença do intérprete: a assistência jurídica e a inserção laboral. Na primeira, “para além da função de 

traduzir, o intérprete comunitário também tem a responsabilidade de coordenar e mediar a interação” 

(GARCIA; GOROVITZ, 2020, p. 86). Às vezes, é cobrado inclusive para resolver a situação-problema. 

Cobrança feita tanto pela parte da comunidade surda como pelas agências solicitadas. Tal equívoco 

pode ser resultado da falta de conhecimento por parte das agências sobre o papel do intérprete; e 

por parte dos surdos por acreditarem que o intérprete tem o dever de ajudá-los. Um exemplo é um 

caso de acusação de sequestro em que dois surdos fugiram da família. A mãe do surdo registrou 
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boletim de ocorrência na polícia, acusando uma outra surda de ter sequestrado seu filho de 16 

anos. Ao procurar o Programa MiSordo, solicitando auxílio para encontrá-los, pois ambos estavam 

cadastrados no Programa, alegou que seu filho tinha sido sequestrado por uma jovem de 27 anos. 

Uma das colaboradoras foi designada para a mediação e busca. A advogada voluntária do Programa 

também foi acionada. O casal de surdos foi encontrado na cidade de Manaus e quando indagados 

sobre o que contara a mãe, responderam que o equívoco ocorreu porque a mãe não permitia o namoro 

deles. No decorrer da mediação, a família do surdo supostamente sequestrado exigia que a intérprete 

conseguisse trazer seu filho para Boa Vista, inclusive pedindo que pagasse as passagens. Logo depois, 

os dois surdos voltaram à cidade de Boa Vista e a mãe retirou a queixa de sequestro.

No caso da inserção laboral também se veem problemas relacionados à representação que se faz do 

intérprete na mediação comunicativa. Após entrevista de emprego ou tradução do currículo, por 

exemplo, os intérpretes são cobrados pelos surdos sobre respostas do emprego ou pelo contratante 

sobre informações sobre o surdo. O mesmo se dá em relação ao serviço de solicitação de auxílio 

do governo.

Considerações finais

Nestas breves linhas discorremos sobre a invisibilização das comunidades surdas no cenário da 

migração internacional. Esta é direito inalienável de todos os sujeitos sempre que seu país sofre 

com questões climáticas, políticas e/ou econômicas. Os surdos forçados a se deslocarem na busca de 

melhorias da condição de vida são sujeitos dos mesmos direitos. O Brasil, rota de muitos venezuelanos, 

tem recebido um número expressivo também de pessoas surdas. Muitas vezes, essas pessoas e suas 

famílias inteiras estão em condição de pedintes ou em situação de rua. A situação desse grupo, como 

mostramos, tem sido negligenciada pelas principais agências. É aqui que entram em cena a figura do 

intérprete humanitário e ações como a do Programa MiSordo. 

O papel do intérprete humanitário neste cenário precisa urgentemente ser mais bem investigado. É 

necessário prover formação específica para permitir o trabalho adequado com grupos que apresentam 

diversas camadas de vulnerabilidade, bem como debater questões das políticas tradutórias, linguísticas 

e de acesso aos direitos humanos para além do campo dos Estudos da Tradução. Neste sentido, 

conduzir estudos das mais variadas áreas com foco na situação de migração das comunidades surdas 

e no papel do intérprete humanitário pode colocar a temática em outro patamar.
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Sou uma ponte que liga dois lados
 

Mireille Muluila*1

Obrigada pela confiança e pelo convite para apresentar minha experiência de vida. Como 

vocês sabem, sou do Congo. Em meu país, trabalhava em um programa do governo que 

me possibilitava interagir com as pessoas. Sonhava em um dia entrar na política e fazer 

alguma coisa importante, tinha uma vida normal e nunca pensava que seria obrigada a sair de lá. 

Nunca sabemos o que pode acontecer amanhã na vida. Por isso, hoje queria falar um pouco da 

minha experiência nesta área, na qual trabalho há quase seis anos: faço mediação intercultural, 

interpretação e várias outras coisas na Cáritas do Rio de Janeiro. O meu papel é ajudar principalmente 

mulheres, mas não só; posso atender também homens e crianças que chegam sem os seus familiares. 

Há também pessoas que não são solicitantes de refúgio, mas imigrantes que têm o meu contato e me 

ligam porque sou referência. Qual o meu papel? Ajudar. Orientar. Por ter nascido no Congo, falo 

várias línguas e isso me dá certa vantagem ao abordar as pessoas. Quanto às línguas que não falo, 

caso surjam refugiados, tenho facilidade de aprender o suficiente para ajudar. 

As pessoas chegam perdidas, sem documentação, sem moral, sem saber o que fazer. Muito mal 

mesmo, muitas vezes fechadas, com medo. Meu desafio é conseguir fazer a abordagem não só para 

orientá-las, mas para ganhar a confiança delas. A maioria dos migrantes ou solicitantes de refúgio 

não fala o português. O mundo tem apenas 7, 8 países que falam o português, Portugal, Brasil, Cabo 

Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau, Angola, Moçambique e Timor Leste. A barreira da língua 

é difícil. É aí que entro para dar uma força e ajudar a entender o que está acontecendo. Não vou só 

intermediar com a língua, vou além para entender a situação. Facilito a comunicação desse povo, eu 

sou uma ponte que liga dois lados que precisam se colocar no mesmo nível para se entenderem. De 

um lado, o refugiado solicitante, a pessoa em situação de refúgio, o migrante; do outro, o representante 

do governo, do Conare, do ACNUR, das ongs.

Tem países africanos e asiáticos cujas culturas impedem que certas coisas sejam faladas por causa 

do preconceito, discriminação, tabu... Por exemplo, uma mulher que não fala português chega 

grávida ou com filho pequeno. Pode ser – como foi o caso duma congolesa atendida por mim – que 

ela tenha sido estuprada e tenha medo de tocar no assunto para não ficar com o rosto para baixo 

*1 Natural da República Democrática do Congo, trabalha na Cáritas do Rio de Janeiro, no setor de Integração Local e Assessoria de Campo. 
Mireille deu este depoimento no curso Tradução Humanitária e Mediação Cultural para Migrantes e Refugiados, organizado pelo Memorial 
da América Latina em janeiro de 2021. 
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[envergonhada] diante de outros migrantes da mesma origem. Outro exemplo: há dois anos chegou 

uma mulher do Congo com dois filhos. Ela primeiramente foi atendida por homens e ficou calada 

quando preenchia a papelada. No dia seguinte, ela teve que voltar e pudemos conversar numa sala 

reservada. Foi quando ela me contou que estava passando mal porque fazia meses que não tomava 

os remédios que precisava. E por que ela não falou antes? Porque teve medo de dizer a um homem 

que havia contraído HIV quando foi estuprada por um grupo rebelde que invadiu sua casa. É aí que 

me apresento como refugiada que também teve que abandonar seu país. Ou seja, me coloco no lugar 

dela. “Olha, eu tenho este ombro aqui que abraça muitas pessoas”, costumo dizer, “muitas lágrimas 

já caíram aqui”... Assim a gente conversa numa situação de confiança, em que a refugiada poderá se 

abrir e contar tudo o que passou.

Quem quer fazer esse trabalho tem que, primeiramente, amá-lo, entendê-lo e gostar de apoiar as 

pessoas. Não será fácil. Às vezes as pessoas falam algo e você se identifica como mulher, como 

estrangeira, como refugiada, como da mesma cor da pele. Fica difícil não se envolver pessoalmente. 

Terá que interagir com várias nacionalidades, religiões, línguas, com culturas e hábitos que talvez 

você nunca tenha sabido que existem. Tem gente que fica escandalizada na praia, ou com a burocracia 

brasileira. Mas essa é a cultura daqui, cada país, cada continente tem a sua. E como agir diante de 

pessoas tão diferentes? Quando estou na minha atividade de trabalho, não posso fazer prevalecer 

minha religião, não posso, por exemplo, passar na frente a pessoa que tem a mesma fé que eu. Faço 

do melhor jeito que posso, com o coração cheio de amor e força de querer e de realização para que o 

refugiado seja ajudado e siga em frente e se integre à sociedade de forma independente.
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A mediação linguística como garantia de direitos no Brasil
Sabine Gorovitz*

Ainda que isso não seja percebido pela maioria dos brasileiros, muitos habitantes do País 

não possuem suficiência em português, seja por serem falantes de línguas indígenas ou 

estrangeiras, seja por serem analfabetos ou analfabetos funcionais. Nem por isso devem 

deixar de fazer jus aos direitos devidos a todo cidadão e aos estrangeiros residentes, como prevê a 

Constituição Federal. Apesar de no Brasil serem faladas cerca de 300 línguas, aqui há de fato total 

desconsideração pelo caráter multilíngue do país, advinda do fato que as comunidades falantes desses 

idiomas minoritários – e minorizados – também são estigmatizadas e marginalizadas no âmbito da 

sociedade brasileira. Muitos dos falantes dessas línguas não falam o português e necessitam mediação 

linguística de tradutores e intérpretes para ter acesso a direitos civis. 

Neste contexto, em novembro de 2020, um grupo de pesquisadores e profissionais1 propôs ao 

parlamento brasileiro um projeto de lei para o reconhecimento da obrigação de o Estado prover 

assistência linguística – oral, por meio de intérpretes, e escrita, por meio de tradutores – para garantir 

o diálogo vital entre, de um lado, operadores do direito, autoridades institucionais, servidores e 

empregados públicos e, de outro, pessoas em situação de vulnerabilidade – imigrantes, indígenas ou 

minorias linguísticas já estabelecidas no Brasil, que não falam (ainda) o português do Brasil e que, em 

diversos contextos, necessitam ter acesso a serviços públicos de saúde, justiça, educação, assistência 

social, fronteiras etc. O projeto foi acolhido pelo senador Paulo Paim (PT), presidente da Comissão 

de Direitos Humanos do Senado Federal, e atualmente tramita no Congresso sob o número PL no 

5.182/2020. 

Com efeito, urge no Brasil a necessidade de reconhecer que os direitos linguísticos fazem parte 

dos direitos fundamentais. É imprescindível colocar em pauta o direito dessas pessoas de estarem 

linguisticamente presentes nas situações em que o idioma é elemento fundamental – tais como consultas 

médicas e hospitalizações; relação com a Polícia Federal para regularização de documentação; acesso à 

educação (escolas e instituições de ensino básico e superior); detenção em estabelecimentos prisionais 

(incluindo cenários em que o acusado/réu precisa dialogar com seu defensor em particular); e em 

fronteiras, na chegada ao país, quando muitos em situação de perseguição e necessidade de proteção 

1 Professora do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, e líder do grupo de 
pesquisa Mobilang.
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não conseguem explicar os antecedentes que os forçaram a sair de seus países. Nessas e em diversas 

outras circunstâncias, o idioma é elemento básico para a devida compreensão e atendimento. 

Mesmo nos ambientes mais óbvios e nos atos formais do Poder Judiciário, em audiências ou em 

estabelecimentos de atendimento, como delegacias federais, e até em presídios que abrigam 

exclusivamente condenados estrangeiros, não há disponibilidade de tradutores/intérpretes mantidos 

pelo poder público para garantir, através da mediação linguística, os direitos fundamentais dos 

indivíduos. Pode-se inferir como se dão tais atendimentos em outros setores, como médico, 

educacional, assistência social etc..

Frente a esse desamparo, trata-se de assegurar o direito à mediação linguística por meio de um 

profissional denominado no Brasil de intérprete comunitário ou intérprete colaborativo, para a interação 

verbal oral, e de tradutor social, para a tradução de textos escritos, de modo a garantir aos não falantes 

do português a ampla defesa e contraditório, conforme previsto no Código de Processo Penal, em 

seus artigos 193 e 2232, e de acordo com os princípios e garantias da Lei de Migração3, instituída para 

a proteção dos direitos humanos.

Somente a atuação de um mediador linguístico profissional qualificado pode garantir a participação e 

a presença linguística dessas pessoas. Deixar esse trabalho sob responsabilidade de falantes bilíngues 

sem treinamento, tal como ocorre hoje em muitos espaços, é um desrespeito aos direitos fundamentais 

previstos pela Constituição Federal Brasileira e em acordos internacionais de direitos humanos, como, 

por exemplo, o Pacto de San José da Costa Rica4, ratificado pelo Brasil na Convenção de Direitos 

Humanos das Américas. Os direitos linguísticos estão especialmente consignados na Declaração 

Universal dos Direitos Linguísticos, ratificada em Barcelona em 1996 e da qual o Brasil é signatário5. 

Também conhecida como Declaração de Barcelona, esse documento foi assinado pela Unesco e por 

várias organizações não-governamentais para consignar os direitos linguísticos, com ênfase na defesa 

de línguas ameaçadas de extinção. O documento, aprovado em conclusão da Conferência Mundial 

sobre Direitos Linguísticos, de 6 a 9 de junho de 1996, em Barcelona, foi elaborado a partir das 

primeiras recomendações estabelecidas em 1987, pela Declaração do Recife, durante um congresso 

com esse título, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Considerada como 

2  CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, Art. 193: quando o interrogado não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de 
intérprete. Art. 223: quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas
3  Artigos 3º e 4º da Seção 2 da Lei no 13.445 de 24/05/2017 (Lei de Migração)
4 O Pacto de San José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), foi assinado em 22 de novembro de 1969 
pelos países-membros da Organização dos Estados Americanos. “O documento entrou em vigor no Brasil em 25 de setembro de 1992, com 
a promulgação do Decreto no 78/1992, e se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos no país, ao consagrar direitos políticos e 
civis, bem como os relacionados à integridade pessoal, à liberdade e à proteção judicial”. Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/
Paginas/Comunicacao/Noticias/A-aplicacao-do-Pacto-de-San-Jose-da-Costa-Rica-em-julgados-do-STJ.aspx. Acesso em: 2 abr.2021.
5 Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_universal_direitos_linguisticos.pdf. Acesso em: 2 fev. 2021.
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o principal instrumento político contra a discriminação linguística (OLIVEIRA, 2003), assenta-se na 

noção de comunidade linguística, para defender o direito ao reconhecimento e ao uso individual e 

coletivo das línguas em contextos em que essas línguas, ainda que faladas por um número significativo 

de sujeitos, não são oficializadas. No Brasil, “a luta pela garantia de direitos linguísticos […] tem 

constituído um movimento político cujos protagonistas são os próprios sujeitos falantes das línguas 

historicamente discriminadas” (SILVA, 2017, 662).

Nesse cenário, é de extrema urgência a implementação de políticas linguísticas, que até aqui somente 

entram na pauta do Estado brasileiro de forma restritiva e repressora (a exemplo das políticas varguistas 

dos anos 30 que proibiam a prática de línguas ditas “minoritárias”). Ainda que o país apresente um 

cenário consolidado de contatos entre populações e línguas, as discussões em âmbito institucional 

em torno das questões linguísticas são incipientes, para não dizer inexistentes.

Essa deficiência institucional tem sido compensada por iniciativas solidárias e discussões restritas 

à academia e à sociedade civil por meio de organizações não governamentais e religiosas, ainda que 

muitas ações sejam implementadas em diálogo com instituições públicas, a exemplo do projeto 

Mobilang, descrito a seguir.

De fato, a participação social de minorias linguísticas se estabelece por meio de leis e decisões políticas, 

mas também se constrói com ações de longo prazo, em sinergia entre diversos agentes, num processo 

que implica toda a sociedade.

Mobilang, migrações e fronteiras: a mediação linguística como garantia de direitos

O grupo de pesquisa Mobilang tem como principal objetivo analisar, numa abordagem sociolinguística, 

os fenômenos de contatos linguísticos decorrentes das mobilidades humanas, questionando a noção 

de fronteira. Fenômenos diversos de mudanças e misturas de línguas são identificados e descritos, 

assim como suas implicações no âmbito individual, coletivo e político. As pesquisas buscam entender 

a questão estruturante da gestão das línguas ‒ seja por um só indivíduo, inserido em uma comunidade, 

em um país ou um continente diferente de sua origem natal, seja por um grupo ou por uma coletividade 

‒ por meio da implementação de políticas linguísticas, com seus amplos desdobramentos sociais. Essas 

dinâmicas podem também se inscrever em relações sociais e institucionais entre duas ou mais línguas 

e dois ou mais países. 

O estudo do multilinguismo em diferentes contextos também nos leva à análise das políticas linguísticas 

em favor dos direitos linguísticos e do multilinguismo, especialmente em contextos de migrações 
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e de internacionalização acadêmica. Vale ressaltar que o termo multilinguismo remete à existência 

de comunidades linguísticas distintas dentro de um mesmo território. Os linguistas divergem na 

distinção entre plurilinguismo e multilinguismo. Se alguns sugerem que o multilinguismo se refere 

à convivência de várias línguas em um mesmo território e o plurilinguismo, à prática de línguas 

distintas por um mesmo indivíduo, outros preferem estabelecer uma distinção de ordem valorativa: 

o multilinguismo percebido como a coexistência problemática de diversas línguas em um território; 

já o plurilinguismo inaugura uma percepção da diversidade linguística como recurso do qual se 

deva tomar partido. Desse paradigma, os direitos linguísticos instituem-se como instrumento de 

restauração para garantir maior participação de minorias linguísticas historicamente excluídas da 

vida pública de um país, e consequentemente do pleno exercício de cidadania. Frente ao movimento 

unificador dos estados-nação, iniciado no século XIX e consolidado no século XX, que visava reduzir 

a diversidade, então considerada como uma ameaça à coesão social, defende-se a gestão da diversidade 

como condição de enriquecimento social e cultural e garantia de direitos humanos.

Partindo desse pano de fundo e assentados nessa noção de direitos linguísticos implementa-se, 

como consequência das pesquisas desenvolvidas pelo Mobilang, o projeto de extensão intitulado 

“Migrações e fronteiras: a mediação linguística como garantia dos direitos humanos”, que visa prover 

apoio linguístico à população imigrante em sua relação com as diferentes instituições públicas no 

Brasil, por meio de um sistema linguisticamente inclusivo, capaz de promover o acesso aos sistemas 

de prestação de serviços públicos nas áreas da educação, justiça, saúde, trabalho, assistência social 

e junto à Polícia Federal. Para tanto, constitui-se e capacita-se um banco de intérpretes voluntários, 

além de formar bancos terminológicos multilíngues; e se oferece um aplicativo com a finalidade de 

contribuir para a efetivação do exercício dos direitos humanos dessa população. O sistema dá acesso 

à tradução automática de termos e fraseologias relacionados às situações nas quais os solicitantes de 

direitos precisem se comunicar com precisão: problemas médicos nos centros de saúde, processos 

burocráticos na Polícia Federal, problemas jurídicos etc.. Os glossários multilíngues proporcionam 

recursos inclusivos nos processos de intercompreensão, a partir de termos e fraseologias estratégicos 

para resolver situações comunicativas habituais, incluindo dicionários falantes. O aplicativo também 

fornece informações sobre instituições (locais de atendimento de diferentes órgãos, endereços em 

geral, etc.) e sobre instrumentos legais referentes aos direitos humanos das minorias linguísticas nas 

várias línguas, orais e de sinais. Hoje à frente das iniciativas descritas, coordeno uma ampla rede de 

pesquisadoras(es) e profissionais em torno dos direitos linguísticos no Brasil, com especial foco na 

mediação linguística e intercultural, em vias de ser formalizada pela criação da Associação Brasileira 

de Intérpretes Comunitários (Abrinco).
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O intérprete comunitário: um mediador/agente social?

Com a intensificação das migrações, a interpretação comunitária tem ganhado visibilidade como 

atividade requerida em contextos de serviço público, a fim de possibilitar a quem não fala a língua 

local o acesso a direitos. Essa modalidade recebe diferentes denominações, de acordo com os países 

e contextos ‒ legal interpreting, court interpreting, public service interpreting, contact interpreting, 

dialogue interpreting, interpretación social, interpretación de enlace, entre outros – o que reflete os 

diversos focos acerca da atividade. 

No Brasil o termo mais disseminado é o da interpretação comunitária, enfocando o fato de ser um 

serviço prestado à comunidade. Trata-se de conceito amplo, abrangendo inclusive a interpretação 

forense e a da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Tal modalidade caracteriza-se pela variedade 

de línguas minoritárias em contato frequente ou permanente, em contraste com os contextos da 

diplomacia internacional e suas línguas oficiais; pela presença explícita do intérprete em interações 

dialógicas; e pelo papel social do intérprete (METIN, 2015, n.p.), que em grande medida determina 

o destino de uma pessoa em situação de vulnerabilidade (UNHCR 2019: 27). 

A atuação do intérprete comunitário, tida como uma “inter-atividade” (WANDESJÖ, 1995, 112), 

perpassa a função linguística, tendo ele um papel que o remete mais ao de agente social do que apenas 

ao de agente da inteligibilidade linguística. Angelelli (2004, 27) afirma que é necessário considerar o 

evento comunicativo mediado como um evento social ou político, uma prática social, o que implica 

entender de quem e para quem esse agente interpreta, dentro de quais contextos e quais os efeitos 

sociais de sua agência (PYM, 2006, 4). 

Vale aqui mencionar a distinção entre interpretação e mediação, que sugere que esta última seria uma 

atuação mais visível do que a primeira, o que não tem sido corroborado por todos os autores. Pöchhacker 

(2008, 10), por exemplo, define a atuação do intérprete a partir da função de intermediação. Esse autor 

sugere que um tradutor/intérprete é agente de um processo cujo objetivo abarca necessariamente uma 

redução de conflitos. Trata-se de mediação interlingual, intercultural e intersubjetiva, pois o intérprete 

se vê diante de dois espaços que ele precisa conectar/apaziguar. Em si mesmo está um amálgama das 

duas culturas que, no processo tradutório, se expande aos demais interlocutores. 

Vale também ressaltar que o intérprete é a única pessoa a entender tudo o que é enunciado pelos 

participantes, tendo uma visão geral da interação, assim coordenando-a (WANDESJÖ, 1995, 112-

113). Ou seja, torna-se o participante pivô, com a responsabilidade de hierarquizar as informações 

de e para ambos os lados. Com isso, compreende-se a que se referem Blume e Peterle (2013: 11) 

quando declaram que um tradutor é um “negociador”. Tendo isso em mente, Wandesjö (1995: 114) 
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entende as práticas linguísticas como atividade social, em que o sentido é construído em conjunto 

entre o falante e o ouvinte em interação. O intérprete precisa apreciar a posição e a relação entre os 

interlocutores, se posicionar diante dessa interação e intermediá-la. Nessa relação – na qual o tradutor 

lê e interpreta o discurso do outro, em uma língua outra, para em seguida enunciar o seu próprio 

discurso – sua posição é ambivalente. Ele se faz presente nessa fronteira entre outros, colocando-se 

entre dois espaços, e efetuando uma operação de duplo sentido. São situações caracterizadas por 

assimetrias explícitas de poder, em que o entrevistador – seja ele um oficial de Estado, um juiz, um 

professor ou um médico – domina, pois detém a autoridade de definir seus termos e, mais do que 

isso, questões centrais sobre o rumo da vida do solicitante de direitos.

Rudvin (2005, 162, 170), quando aborda a questão da assimetria de poder nas interações mediadas por 

interpretação comunitária, investiga como o intérprete lida, confronta e negocia esses desequilíbrios 

por meio de estratégias discursivas, enquanto sujeito também participante e em condição de ser afetado 

ou de afetar tal assimetria. Ao intermediar esses discursos assimétricos, que reafirmam relações sociais 

e políticas assimétricas, na função de organizador da interação, o intérprete assume também uma 

posição política que vai muito além da produção linguística dos solicitantes. Há, portanto, uma carga 

de responsabilidade social que pesa sobre o intérprete comunitário e que leva autores a sugerirem 

que se trata de uma atividade que combina interpretação e assistência social (HALE, 2007, 26). Essa 

visão é corroborada por Wadensjö (1995, 115), quando afirma que “o intérprete é contratado não 

por uma pessoa ou uma empresa, mas pela sociedade” [tradução nossa]6, o que levanta a questão da 

“lealdade” do intérprete comunitário: afinal, a quem essa lealdade é devida? 

Considerações finais 

Como vimos, a interpretação comunitária é um tipo de serviço tradutório caracterizado por seu cunho 

social. Tais características fomentam o debate acerca dos desafios que as instituições acadêmicas 

enfrentam para formar profissionais capazes de fornecer esse serviço adequadamente em cada 

contexto, frente a uma crescente demanda das sociedades contemporâneas. 

Trata-se de fato de um direito primordial do solicitante de direitos, direito esse que muitos Estados, 

incluído o Brasil, não respeitam; essa falta de institucionalização acarreta a ausência de profissionalização 

e de reconhecimento da profissão e a reafirmação de preconceitos e do juízo comum. Com efeito, e 

contrapondo-se a essa necessidade, resistências múltiplas projetam-se sobre a presença e a atuação 

6  No original: “the interpreter is hired not by one person or a company, but by a society”.
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do intérprete, considerada intrusiva. Como levantado pelas autoras Valero-Garcés e Martin (2008), 

a interpretação comunitária é uma das atividades em que a contradição entre o ponto de vista dos 

profissionais e da sociedade no geral se faz mais presente. 

Se é urgente a implementação de políticas públicas para garantir uma mediação linguística qualificada, 

pautada em orientações e formação pertinentes, é também de suma importância que essas orientações 

sejam assentadas em pesquisas sobre o que é traduzir e interpretar e sobre os limites do que se espera, 

a priori, desses mediadores. 
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