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RESUMO 

 

REIS, Rafael Willer Simoni Reis. O crepúsculo do sujeito de direito: os 
refugiados e a negação dos direitos humanos. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde – FCV, 
2017. 
 
A efetivação de direitos tem sua problemática no âmbito das garantias, ou seja, 
embora seja importante, não é o bastante a discussão a respeito da instituição 
ou fundamentação de um direito, mas a questão é garanti-lo e efetivá-lo pelo 
fato de que, possivelmente, o mesmo já tenha sido justificado ou positivado. 
Sendo assim, para que haja melhor efetivação dos direitos, é necessário que 
tal ocorra a partir da ideia de democracia, de forma que todos os cidadãos, 
como destinatários finais da realização desses direitos, possam exercê-los da 
maneira que lhes for conveniente. Neste ponto, se faz necessária a 
argumentação e devida comprovação de que os direitos humanos e a ideia de 
democracia possuem íntima ligação no que tange à não discriminação das 
garantias, além da crítica contra a discriminação dos direitos socioeconômicos, 
fator essencial para que tal divisão ocorra. Se falamos, portanto, em efetivação 
de direitos (humanos) e em democracia, devemos, necessariamente, falar 
sobre o direito dos refugiados, pois, quando seus elementos são analisados e 
comparados com os elementos dos direitos humanos, tem-se constatado suas 
semelhanças no que tange ao objeto, ao método de efetivação, aos sujeitos da 
relação e aos princípios e finalidades. Sendo assim, constatada a ideia 
democrática e a garantia dos direitos de todos os cidadãos, entende-se que os 
direitos dos refugiados fazem parte deste âmbito de garantias, e sua negação 
resulta no que denominamos aqui de crepúsculo do sujeito de direitos, ou seja, 
o declínio na garantia dos direitos já fundamentados a todos. Importante dizer, 
que para a devida análise e exploração no âmbito da negação dos direitos, é 
considerável que falemos também a respeito das atrocidades realizadas contra 
os judeus nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, e, 
no período pós-guerra, da existência dos campos de refugiados. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVES: direitos humanos, democracia, antissemitismo, campo 
de concentração, refugiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The realization of rights has its problematic in the scope of the guarantees, that 
is to say, although it is important, the discussion about the institution or 
foundation of a right is not enough, but the question is to guarantee and make 
effective a right that already has been justified or approved previously. 
Therefore, in order for the rights to be more effectivelly fulfilled, it is necessary 
that this occurs from the idea of democracy, so that all citizens, as final 
recipients of the realization of these rights, can exercise them in the way that 
suits them. At this point, it is necessary to argue that human rights and the idea 
of democracy are closely linked to the non-discrimination of guarantees, as well 
as criticism against discrimination in socio-economic rights, an essential factor 
for such a division to occur. If we speak, therefore, of human rights and 
democracy, we must necessarily talk about refugee law, because when its 
elements are analyzed and compared with the elements of human rights, their 
similarities have been observed in the that deals with the object, the method of 
effectiveness, the subjects of the relationship and the principles and purposes. 
Thus, it has been established the democratic idea and the guarantee of the 
rights of all citizens is understood to mean that refugees' rights are part of this 
scope of guarantees, and their denial results in what we call here the twilight of 
the subject of rights, that is, the decline in the guarantee of rights already 
founded to all. It is important to say that for proper analysis and exploitation in 
the context of the denial of rights, it is significant that we also speak of atrocities 
against Jews in the concentration camps during World War II and, in the 
postwar period, of the existence of refugee camps. 
 
 
 
KEYWORDS: human rights, democracy, anti-Semitism, concentration camp, 
refugees. 
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INTRODUÇÃO 

 

Grande parte dos pensadores expõem suas ideias no sentido de que a 

garantia de um direito tem como objeto o ser humano dotado de cidadania, 

fruto do exercício do homem político, de forma que tal direito tenha sido 

originado a partir da outorga por parte de determinado ordenamento jurídico. 

Sendo assim, não é objeto do exercício de direitos o homem que está 

amparado pela lei natural, pois neste caso não houve outorga. No entanto, 

quando falamos de refugiados, entendemos que não há um ordenamento 

específico que lhes possa garantir ou preservar direitos, ou seja, a outorga aqui 

se dá mediante a moral com base no âmbito dos direitos humanos. 

Sendo assim, se a garantia de direitos se baseia na democracia 

(interesse de todos), que por sua vez possui íntima ligação com os direitos 

humanos, entendemos que a preservação dos direitos de pessoas menos 

favorecidas (em questão, os refugiados) não depende de uma condição, mas 

sim de uma obrigação, pois trata-se de um direito já antes fundamentado. 

Portanto, o objetivo geral do presente trabalho está na análise da 

discussão entre direitos naturais, que devem ser garantidos por serem 

considerados parte dos direitos humanos, e direitos positivos, que podem 

somente ser outorgados a partir do exercício de cidadania. Os objetivos 

específicos norteiam o fato de que os direitos dos refugiados não podem ser 

objeto de negação, pois possuem ligação com a ideia de direitos humanos e, 

consequentemente, com a ideia de democracia, de forma que os direitos, a 

partir do interesse comum, devem ser garantidos. 

A importância do presente trabalho para os dias atuais está no fato de 

que milhares de refugiados estão tendo seus direitos suprimidos. De acordo 

com dados fornecidos pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR), órgão responsável pela proteção e apoio aos refugiados 

no mundo todo, cerca de 65,6 milhões de pessoas foram forçadas a deixar 

seus países no ano de 2016, sendo que a maioria não encontra alternativa a 

não ser viver em campos de refugiados, tendo a Europa como principal alvo da 

crise migratória. Embora existam instrumentos com o objetivo de garantir e 

preservar os direitos dos refugiados, como por exemplo, o Convenção de 1951, 

o Protocolo de 1967 e o próprio Estatuto da ACNUR, o que vemos na prática, 



 
 

11 
 

muitas vezes, não é a plena garantia de direitos já fundamentados, mas sim a 

sua negação e supressão. 

O presente trabalho foi desenvolvido mediante pesquisa bibliográfica 

com base na análise de livros, artigos acadêmicos e publicações em revistas, 

além de monografias e teses de mestrado e doutorado. 

No que tange à divisão do trabalho, falaremos no primeiro capítulo a 

respeito da necessidade de fundamentação para que um direito seja garantido, 

trazendo de encontro a ideia de que os direitos humanos se tornaram, com o 

passar do tempo, direitos naturais, sendo possível a outorga por meio da 

consciência moral. Ainda neste capítulo, apresentaremos os principais 

instrumentos garantidores dos direitos humanos, que são a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948. 

No capítulo seguinte, falaremos, especificamente, sobre os refugiados, 

abordando sobre o conceito e a definição do termo, além de apontar e discutir 

os fatores responsáveis pelo refúgio. Ainda no segundo capítulo, abordaremos 

as consequências do refúgio e a situação atual dos refugiados no mundo. 

No último capítulo, como forma de enfatizar a negação do direito comum 

antes outorgado, falaremos a respeito da aversão aos judeus, a saber, o 

antissemitismo, como fonte de supressão de direitos. Em seguida, como 

consequência do pensamento antissemita, falaremos sobre as atrocidades 

cometidas nos campos de concentração contra o povo judeu, trazendo relatos 

pessoais e verdadeiros de personagens que sobreviveram ao terror dos 

Campos. Por fim, falaremos sobre o período pós-guerra e a criação de campos 

de refugiados pelos prisioneiros sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. 
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CAPÍTULO I – A FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM 

 

1.1. Fundamentalidade e Universalidade dos Direitos: 
perspectivas e desafios históricos 

 

Falar em direitos é falar em garantias que são reconhecidas aos 

indivíduos e à determinada classe de pessoas por meio de fundamentos 

básicos os quais são necessários para a efetivação dessas garantias. Entende-

se por fundamentos os motivos ou razões as quais um direito existe, ou seja, 

para que um direito seja efetivo, ele deve ser fundamentado, justificado, 

esclarecido. Tal sistema de garantias estabelecidas por meio de fundamentos 

era encontrado em épocas outras quando não se tinha algo consentido pela 

sociedade (BOBBIO, 2004, p. 12). 

É importante que discorramos melhor sobre a fundamentalidade dos 

direitos. Para isso, analisamos a partir do que nos revela a categoria dos 

direitos fundamentais. Nesse trabalho, não há objetivo de análise no sentido de 

um exame dessa classe de direitos no que diz respeito à possibilidade de sua 

colisão no momento de aplicação, ou seja, não será posta em comparação com 

outra espécie de direitos para que haja uma concorrência e uma consequente 

escolha de qual deles será garantido. 

Porém, dentro daqueles que necessitam de escolha, na maior parte dos 

casos, é necessária também a fundamentalidade. Ademais, mesmo nos dias 

atuais e após aceitação geral de um direito comum, quando ocorre o fato de 

que tal direito que favorece determinada classe de pessoas passa ser 

garantido e, assim, automaticamente, passa a suprimir outro direito beneficiário 

de outra classe de pessoas, nos deparamos com o dever de fundamentação e 

justificativa. 

Embora haja a necessidade, a partir da análise acima, dessa relação 

entre a existência de um direito e sua respectiva fundamentação, é sabido que, 

no âmbito das ciências sociais, não há, ao certo, que se falar em garantias 

definitivas, e que “o balanço da vida política equipara-se ao do sacolejar das 

embarcações em águas turvas, e que destas não podemos presumir acerca de 

sua segurança” (BUENO, 2011, p. 510). 
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Quando a discussão se dá sobre os direitos do homem e do cidadão, 

surge, automaticamente, a necessidade de debater, também, sobre sua 

principal problemática: a proteção de tais direitos. Bobbio argumenta que, não 

se trata mais de falar qual é a natureza dos direitos estabelecidos, ou se os 

mesmos possuem fundamentos ou não, mas a real importância está em 

garantir os direitos previstos nas declarações (direitos já estabelecidos), por 

não se tratar de um problema filosófico, mas sim político, de forma que não 

venham a ser violados. 

 
Mas, quando digo que o problema mais urgente que temos de 
enfrentar não é o problema do fundamento, mas o das 
garantias, quero dizer que consideramos o problema do 
fundamento não como inexistente, mas como — em certo 
sentido — resolvido, ou seja, como um problema com cuja 
solução já não devemos mais nos preocupar. Com efeito, 
pode-se dizer que o problema do fundamento dos direitos 
humanos teve sua solução atual na Declaração Universal dos 
Direitos do Homem aprovada pela Assembléia-Geral das 
Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1848. (BOBBIO, 2004, 
p.18). 

 

Apesar de alguns pensadores externarem suas ideias no sentido de que 

os direitos do homem são direitos naturais, ou seja, aqueles os quais 

adquirimos a partir do nosso nascimento, é importante dizer que um direito 

para se tornar direito precisa ser outorgado (TUGENDHAT, 1998, p. 77). Caso 

seja considerado um direito natural, a outorga se daria por meio da nossa 

crença moral e no interesse de todos, elementos esses necessários para a 

fundamentação dos direitos. Em outras palavras, o Estado exerce o poder por 

meio da legitimidade fundamentada no interesse comum, dentro do qual se 

encontram os direitos humanos fundamentados pela moral. 

Podemos constatar tal distinção entre lei natural e comando positivo na 

obra de Sófocles, “Antígona” (SÓFOCLES, c. 496 a.C. – 496 a.C.), 

oportunidade em que a personagem principal evoca a lei natural para tornar 

possível e reconhecido o direito de seu irmão de ser sepultado. Neste mesmo 

âmbito, segundo professor Caio Henrique Lopes Ramiro, a partir de século 

XVII, baseando-se em um ponto de vista histórico, os direitos naturais 

passaram a tomar a forma dos direitos humanos. Sendo assim, esses direitos, 

no que diz respeito à sua relação com a fundamentação e com a democracia, 
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foram a chave determinante para que a filosofia política contemporânea e o 

constitucionalismo fossem pensados e justificados (RAMIRO, 2015, p. 26). 

Ademais, a democracia pode ser entendida como o interesse comum, e 

se a democracia é a oportunidade que todos têm de se expressar, logo os 

direitos humanos estão incorporados à ideia democrática. Tal oportunidade, no 

entanto, só será alcançada quando houver uma substituição da legitimidade 

baseada no tradicionalismo por uma legitimidade baseada na vontade do povo. 

Contudo, um dos pontos preocupantes é evitar o totalitarismo até mesmo 

dentro do âmbito da democracia. 

 
Podemos resumir o essencial da seguinte forma: se a ordem 
política quer ser legítima, a condição necessária, mas não 
suficiente, é que tem de ser democrática; o sistema 
democrático tem que conter garantias, por exemplo, para que a 
perda de uma votação não signifique a aniquilação do 
adversário; deve conter outras garantias contra os abusos a 
que está exposto o sistema democrático de votação indireta; 
independentemente disto, supondo-se o pleno funcionamento 
parlamentar na máxima perfeição permitida pela realidade, 
ainda assim, todos os membros do povo deveriam reter 
espaços que eles mesmos pudessem desenvolver como 
consequência de suas capacidades e atividades, sendo ainda, 
que estes espaços não poderiam ser infringidos pelas decisões 
políticas majoritárias (TUGENDHAT, 1998, p. 79). 

 

Relevante se fazem os debates relacionados à democracia e direitos 

humanos, e mesmo que, teoricamente, tais direitos façam parte da ideia de 

manifestação do poder emanado pela maioria, que experimenta e compartilha 

de uma sensação de liberdade, o que vemos na prática é que a democracia 

encontra-se em crise, de modo a promover retrocessos políticos e sociais.  

Valendo-se de um trecho da obra de Bobbio, Roberto Bueno enfatiza 

que não há como falar em concessão de direitos humanos sem falar de um 

eficaz sistema democrático, a fim de analisar as causas da carência existente 

na democracia quando relacionada aos direitos humanos, e qual seriam os 

meios utilizados para suprir tal deficiência (BUENO, 2011, p. 528). Ademais, 

uma das vias para fortalecer a relação entre democracia e direitos humanos é a 

valoração dos interesses populares no âmbito representativo. Contudo, deve-

se refletir que tal mecanismo exige, por parte do Estado, certa intervenção na 

esfera privada, o que não é muito bem aceito em algumas circunstâncias. 
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Mesmo assim, se o Estado é detentor de autonomia social e política, 

deve ser concedido a ele a reserva para intervir na esfera privada a fim de 

assegurar uma visão ética da comunidade como um todo. Entretanto, não é 

explícito e evidente uma manifestação de valores democráticos em favor de 

todos, como a liberdade, a justiça, a igualdade de tratamento, entre outros. 

Assim sendo, a controvérsia está no fato de que, embora seja adotado um 

sistema liberal por parte do Estado, o liberalismo torna-se um sistema ineficaz 

por não tomar como base as diferentes classes de pessoas e por conceder 

condições favoráveis do exercício do poder por parte do grupo privilegiado. 

Percebemos aqui uma evidência clara de que o Estado não consegue 

cumprir com o seu dever de estabelecer a harmonia entre os diferentes povos, 

além de falhar na intervenção por meio da adoção de políticas públicas dotadas 

de virtudes republicanas, necessárias para a convivência em sociedade. 

Embora essa tarefa recaia também sobre a sociedade civil e sobre as ONG’s, é 

evidente que a força do Estado se faz necessária em busca de reverter a 

desigualdade social. 

 
Além disso, é importante notar que esses direitos, 
reconhecidos como direitos do homem e/ou humanos, 
historicamente vem cumprindo um papel de salvaguarda das 
liberdades, da pessoa humana e mais tarde do sujeito de 
direito no que diz respeito ao relacionamento com o poder 
soberano. A ideia de pessoa é particularmente importante 
nesse contexto para que possamos pensar a categoria do 
sujeito de direito como aquela figura que se encontra protegida 
pela forma jurídica. (RAMIRO, 2015, p. 26). 

 

É importante destacar que, ao buscar a garantia dos direitos humanos, 

devemos debater sobre um dos principais elementos que o compõe, a saber, 

os direitos socioeconômicos, que podem também ser elementos de 

discriminação. De acordo com Tugendhat, a restrição dos direitos 

socioeconômicos não ocorre somente por parte do Estado, por ser, 

tecnicamente, o detentor do poder. Mas deve-se analisar que o risco para o 

indivíduo que tem seus direitos reprimidos, parte, igualmente, de outros 

indivíduos que também possuam poder econômico (TUGENDHAT, 1998, p. 

85). Isso é, mais uma vez, consequência de um Estado que não tem a 

igualdade de todos os povos como base para a concessão de direitos. 
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A liberdade concedida por um sistema político legítimo a todo cidadão 

deve ser uma liberdade que tenha como consequência o desenvolvimento e o 

crescimento pessoal, porém, não simplesmente conceder tal liberdade ou 

determinado direito, mas, se um Estado quer realmente ser detentor de um 

sistema político legítimo e efetivo, deve fazer exatamente aquilo que já foi 

mencionado anteriormente a partir do pensamento de Bobbio: não se trata 

simplesmente de respeitar ou de tornar existente um direito, é necessário, 

acima de tudo, garanti-lo (BOBBIO, 2004, p. 17). 

Existe, como alternativa, a fim de que a democracia seja solidificada e, 

ao mesmo tempo, haja efetiva garantia dos direitos humanos, a procura por 

altos níveis de legitimidade social, no sentido de que tal busca tenha como 

consequência o avanço das tarefas designadas ao governo. De acordo com 

Roberto Bueno, é necessário que haja uma vinculação entre o discurso ético e 

o discurso político, a fim de saber se a garantia dos direitos humanos é um 

meio adequado para atingir o progresso das instituições democráticas, 

resultando na concessão igualitária de recursos e oportunidades (BUENO, 

2011, p. 515). 

Deve-se levar em consideração que não é nenhum pouco atual essa 

ideia de ampliação social, que vise alcançar os excluídos e abranger todos os 

grupos de pessoas, pois este entendimento preserva ligação com o fato de que 

existem grupos detentores de poder e que controlam as políticas públicas, 

enquanto os grupos excluídos não possuem “direito” à mesma concessão. 

O que acontece é que o Estado acaba adotando políticas públicas que 

vão em direção contrária às práticas democráticas e ao humanismo. Uma das 

consequências é a imposição daquilo que Roberto Bueno vai chamar de 

enfrentamento do outro (BUENO, 2011, p. 510), que nada mais é do que 

personificar a culpa e depositá-la sobre determinado grupo distinto.  

Tais grupos são classificados pela cultura, religião ou preceitos morais e 

políticos, por possuírem algumas características desiguais com relação às 

quais estão sendo comparadas. Quando o outro é o estrangeiro, podemos 

analisar com maior ênfase quando pensamos nos Estados receptores de 

imigrantes, onde estes, se querem alcançar melhores condições de 

sobrevivência, devem se submeter ao que lhes impõe o Estado receptor. 
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Estes, empobrecidos, profunda e naturalmente interessados 
em experimentar melhores condições de vida, ocupam funções 
sociais subalternas nas democracias ocidentais desenvolvidas. 
Por conseguinte, desfrutam de condições de vida, educação e 
oportunidades inferiores comparativamente aos níveis da 
sociedade para a qual imigraram mas, não raro, ainda assim 
consideravelmente superiores àquelas experimentadas em 
suas sociedades de origem. Por questões de necessidade de 
afirmação de identidade cultural, os grupos mantêm laços e 
tradições que podem causar impactos nem sempre 
assimiláveis pelos coletivos da sociedade que lhes recebe. Tais 
práticas e hábitos podem ser reputados pelos nativos locais 
como inapropriados para sua sociedade, o que representa um 
ponto de partida para que as tensões se afirmem e confirmem, 
em detrimento do aprofundamento dos direitos humanos 
desconhecendo classificações por grupos ou nacionalidades. 
(BUENO, 2011, p. 511). 

 

Isso pode ser claramente entendido e explicado como crise da 

democracia, de forma que suas consequências atingem, principalmente, os 

direitos humanos e sua garantia. Registra-se que a causa da aplicação de 

diferenças sociais que resultam na miséria e na diminuição do ser humano, 

encontram origem na organização social detentora de valores indivisíveis, ou 

seja, onde determinada classe é mais favorável socialmente do que outra. 

Historicamente, a partir de um pensamento marxista, torna-se possível o 

exame crítico das declarações de direitos, forjadas em sentido de prerrogativas 

naturais e inalienáveis, de forma que o homem é titular de um direito 

simplesmente por ser detentor de humanidade. Desta forma, a declaração de 

direitos do homem traz em seu escopo a separação entre direitos do homem e 

do cidadão, o que impulsionaria a valoração do exercício dos direitos políticos 

por uma determinada classe, no caso, a burguesia. Isso é o que Marx vai 

chamar de “princípio dos egoísmos privados” (GIACOIA, 2008, p. 276). Sendo 

assim, na medida em que cresciam os direitos políticos, crescia também o 

homem natural, representado pelas vontades particulares e pela valorização do 

capital, contrário ao homem cidadão, dotado de liberdade.  

Esse pensamento de Marx foi confirmado por volta do século XX, 

mesmo período em que o Estado-Nação entrou em crise, resultando na 

comprovação da instabilidade dos direitos do homem separados dos direitos 

políticos. É importante relatar que a origem do Estado-nação se deu por meio 

do conflito proposto contra os judeus desde a época das perseguições 
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existentes na Idade Média. Tais perseguições resultaram, primeiramente, no 

antissemitismo, que pode ser caracterizado por uma aversão ao judaísmo por 

motivos de etnia e não simplesmente por motivos de crença.  

Ou seja, os judeus não passaram a ser odiados de uma hora para outra, 

a história nos traz relatos de conflitos existentes desde muito antes da vida de 

Cristo, ocasionando, mais tarde, o que Hannah Arendt vai chamar de “um 

sistema fechado de pensamento” (ARENDT, 1979, p. 10). É importante 

mencionar que isso teve fundamento também no próprio pensamento judaico, 

de forma que até mesmo os judeus passaram a encarar e a “aceitar” tal 

aversão. Falaremos melhor sobre isso nos capítulos seguintes. 

Importa dizer que o judaísmo, somado à sua aversão (o antissemitismo), 

se faz totalmente relevante junto à discussão abordada, pois foi o marco 

histórico principal para que se possa começar a falar sobre a supressão de 

direitos de uma determinada classe de pessoas. Os judeus, desde às épocas 

antigas, foram um povo que possuíam forte influência em grande parte das 

relações políticas e econômicas em todo o mundo. Uma das causas das 

perseguições e massacres sofridos pelos judeus se deu pelo fato de que eram 

vistos como ameaça frente aos “poderes” que possuíam e aos cargos que 

ocupavam (ARENDT, 1979, p. 16). 

Contudo, o judaísmo não fazia parte do sistema soberano, pois, como 

mencionado anteriormente, o povo judeu possuía riquezas e cargos no meio 

social, mas não exerciam o poder como meio de exploração e opressão. Ao 

contrário, o judaísmo acreditava na tolerância e igualdade humana. No entanto, 

Hannah Arendt vai dizer que a questão judaica em si não era causa principal 

de toda problemática. 

 
Provavelmente não existe aspecto da história contemporânea 
mais irritante e mais mistificador do que o fato de, entre tantas 
questões políticas vitais, ter cabido ao problema judaico, 
aparentemente insignificante e sem importância, a duvidosa 
honra de pôr em movimento toda uma máquina infernal. Tais 
discrepâncias entre a causa e o efeito constituem ultraje ao 
bom senso a tal ponto que as tentativas de explanar o 
antissemitismo parecem forjadas com o fito de salvar o 
equilíbrio mental dos que mantêm o senso de proporção e a 
esperança de conservar o juízo. (ARENDT, 1979, p. 15). 
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Cabe observar que a política defendida pelos nazistas era o 

nacionalismo com o discurso de que seus atos estavam voltados à proteção do 

Estado. Para melhor compreensão, devemos nos atentar para os princípios do 

nacionalismo, ou seja, nacionalismo é uma ideologia voltada ao pensamento de 

nação que busca defender os valores nacionais. Contudo, o que realmente 

movia a máquina nazista era nada mais do que xenofobia disfarçada de belas 

palavras e apresentações deslumbrantes de um Estado egoísta. 

Ao mesmo tempo, a ideia de antissemitismo ganhava mais força, ao 

passo que o conceito de nacionalismo tradicional era substituído pelo 

nacionalismo preconceituoso das massas, ponto este que sustentava a 

principal argumentação da política nazista, ou seja, o principal objetivo era 

exterminar todos os judeus existentes no mundo (ARENDT, 1979, p. 15), desta 

forma, “a experiência nazista marcou uma uniformização suficiente para criar 

uma atmosfera de normalidade, segundo uma falta de profundidade, 

sensibilidade das massas” (BARROS FILHO; LEME DE BARROS, 2013, p. 7). 

O fato de terem sido os judeus o povo perseguido e exterminado, não 

estava exclusivamente debaixo da justificativa de que se tratava de um povo 

rico que transmitia medo por ser capaz de exercer um poder que acreditava 

não ser cabível (ARENDT, 1979, p. 16). O fato é que, o povo judeu se 

encaixava perfeitamente na relação governo e submisso. A seleção se dá ao 

analisar uma massa que seja inocente. 

 
Esse foi o caso da Alemanha nazista, quando a campanha de 
terror foi dirigida contra os judeus, isto é, contra pessoas cujas 
características comuns eram aleatórias e independentes da 
conduta individual específica. (ARENDT, 1979, p. 17). 

 

Entretanto, em certo período, o Estado-nação concedeu ao povo judeu 

privilégios a fim de provê-los à emancipação e a igualdade de direitos. 

Contudo, essa concessão por parte do Estado só foi mantida porque os judeus 

eram necessários frente à expansão econômica estatal, pois eram os únicos 

que estavam interessados em participar dos negócios do Estado por meio de 

suas finanças. Assim, era mantida a relação entre o judaísmo e o Estado como 

interesse econômico e político, de forma que o povo judeu fosse considerado 

um grupo separado dos outros. 
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Desta forma, a emancipação consistiu em manter a separação do povo 

judeu com relação ao meio social e na abolição da autonomia judaica, 

impedindo que se tornassem um corpo dotado de autonomia política, pois, 

nesse momento histórico, já não possuíam, geograficamente, um país próprio. 

Era apenas um grupo que não formava uma classe e que não se encaixava 

nas classes dos países que habitavam. Sem contar o fato de que, com o 

decorrer do tempo, o judeu financista foi perdendo importância frente à 

necessidade do Estado, pois este já possuía recursos suficientes para se 

manter. 

Embora o Estado passasse por certa evolução econômica, de forma a 

não precisar mais dos recursos emprestados pelos judeus, estes ainda 

possuíam sua função junto às cortes administrando os negócios próprios dos 

senhores. Não era algo o qual obrigasse o povo judeu a filiar-se às questões 

políticas. 

 
A lealdade significava honestidade: não obrigava a tomar 
partido nos conflitos ou a permanecer fiel por motivos políticos. 
Comprar provisões, vestir e alimentar um exército, emprestar 
dinheiro para o recrutamento de mercenários refletia apenas o 
interesse pelo bem-estar de um sócio comercial, fosse ele 
quem fosse. (ARENDT, 1979, p. 28). 
 

Apesar de, aparentemente, o judaísmo estar em declínio, 

estruturalmente o que acontecia era uma ascensão social do povo judeu, ao 

passo que a nobreza estava em decadência. Um dos motivos dessa evolução 

judaica foi o fato de que era um povo universal, de modo que não tomavam 

partido de nenhuma força frente às guerras e conflitos existentes entre as 

nações. Já que não eram mais sustentadores das guerras, os judeus passaram 

a exercer a função de consultores financeiros, além de auxiliares em tratados 

de paz, como por exemplo, aqueles firmados após a Primeira Guerra Mundial. 

Não é objetivo aqui, neste capítulo, entrar afinco na história judaica, 

muito menos encontrar argumentações prós ou contras no que diz respeito às 

perseguições ou qualquer tipo de aversão. Nosso interesse aqui foi se utilizar 

deste exemplo para argumentar um pouco a respeito de como se dá a 

autonomia estatal frente a seus próprios interesses, bem como frente aos 

interesses da maioria e da minoria, e de como o Estado, analisando o poder 
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que possui, pode ser totalmente falho com relação às garantias dos direitos de 

todos. 

 

 

1.2. Notas sobre as declarações de direitos 

 

Com relação aos instrumentos idealizadores que visavam a redução dos 

privilégios, somada à exaltação das classes desfavorecidas, com a finalidade 

de proporcionar igualdade entre os povos e consequente desenvolvimento 

institucional, surgiu, primeiramente, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, outorgada em 1789 (BUENO, 2011, p. 521), que previa em seu artigo 

segundo que “o fim de toda associação política é a conservação dos direitos 

naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a 

propriedade, a segurança e a resistência à opressão” (DDHC, 1789). 

 
A Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Carta das 
Nações Unidas seriam marcos históricos inequívocos do 
reconhecimento da dignidade inerente a toda pessoa humana, 
bem como a garantia de direitos iguais e inalienáveis, como 
fundamento da liberdade, justiça e paz no mundo, preservando 
as futuras gerações de seres humanos da repetição dos 
flagelos da guerra e da barbárie. (GIACOIA, 2008, p. 273). 

 

Muitas foram as discussões a respeito deste instrumento, sobre sua real 

necessidade e sua aprovação precedente a uma Constituição. Esse era um 

dos principais argumentos daqueles que eram contra a aprovação da 

Declaração dos Direitos de 1789. A emergência constatada pela Assembleia 

resultou, no final de agosto, na discussão e consequente aprovação do 

documento. Há consenso, por parte dos historiadores, de que esse foi um 

momento importante no âmbito dos direitos do homem, de forma que 

representou o fim de uma era e início de outra, ou seja, “uma virada na história 

do gênero humano” (BOBBIO, 2004, p. 40). 

Com o término da segunda grande guerra, momento em que realizava-

se um balanço das atrocidades cometidas nos campos de batalha e de 

extermínio, em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, surgiu para 

satisfazer completamente os fundamentos discutidos anteriormente, 
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considerado, até então, o principal documento que versa sobre determinado 

sistema de valores baseado no consentimento de todas as nações. 

Tal instrumento é um marco histórico no âmbito do reconhecimento da 

dignidade própria de cada pessoa humana, garantindo-lhes direitos iguais, a 

fim de preservar a liberdade, a paz e a justiça no mundo das atuais e futuras 

gerações (GIACOIA, 2008, p. 273). Importante mencionar que 48 Estados 

aprovaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que serviu de 

estímulo para crescimento coletivo de indivíduos dotados de liberdade e 

igualdade, ou seja, é a partir deste instrumento que se partilham valores 

comuns em toda a humanidade. 

 
Somente depois da Declaração Universal é que podemos ter a 
certeza histórica de que a humanidade – toda a humanidade – 
partilha alguns valores comuns; e podemos, finalmente, crer na 
universalidade dos valores, no único sentido em que tal crença 
é historicamente legítima, ou seja, no sentido em que universal 
significa não algo dado objetivamente, mas algo 
subjetivamente acolhido pelo universo dos homens. (BOBBIO, 
2004, p. 18). 
 

Sempre existiu uma dificuldade muito grande em considerar o consenso 

geral como forma de fundamentar o direito, justamente por não ser possível a 

sua comprovação (BOBBIO, 2004, p. 18). No entanto, a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos é a prova documental existente de que é possível um 

determinado sistema de valores ser aceito e seguido de modo consensual, 

sendo assim comprovado. 

Esse instrumento histórico reconhecido por meio de um consenso geral, 

possui, como já abordado anteriormente, força de garantia, independente se o 

Estado o reconhece ou não. Sendo assim, com a Declaração Universal, “a 

afirmação de direitos é, ao mesmo tempo, universal e positiva” (BOBBIO, 2004, 

p. 19), universal no sentido de que abrange a todo o universo dos homens, e 

positiva porque não busca mais por proclamação ou reconhecimento, mas 

busca, principalmente, por garantia. 

 
Os direitos do homem nascem como direitos naturais 
universais, desenvolvem-se como direitos positivos 
particulares, para finalmente encontrarem sua plena realização 
como direitos positivos universais. A Declaração Universal 
contém em germe a síntese de um movimento dialético, que 
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começa pela universalidade abstrata dos direitos naturais, 
transfigura-se na particularidade concreta dos direitos positivos, 
e termina na universalidade não mais abstrata, mas também 
ela concreta, dos direitos positivos universais. (BOBBIO, 2004, 
p. 19). 

 

O surgimento, contudo, de tal instrumento, se deu a partir da 

constatação de que o governo e a ética haviam se rompido, por consequência 

do totalitarismo. Ou seja, após a segunda grande guerra, os direitos humanos e 

suas consequentes garantias foram classificados como emergentes a fim de 

colocar o indivíduo como primeiro plano do direito internacional, papel este que 

antes era ocupado pelo Estado (MASCARO, 2014, p. 30). 

Nem todos os Estados aceitam pacificamente direitos objetos de uma 

garantia internacional, e aí uma alternativa que resta ao cidadão para buscar o 

seu direito quanto homem, é por meio do que Bobbio vai chamar de direito de 

resistência (BOBBIO, 2004, p. 19). A importância disso se dá na discussão com 

relação ao Estado de direito e o Estado de não direito. O Estado de direito é 

aquele que adota a funcionalidade de um sistema de garantias dos direitos do 

homem, resta claro que o Estado de não direito é o inverso, onde se torna 

necessário o direito de resistência1, como por exemplo, a Alemanha nazista, 

pelo fato de que as regras eram regulamentadas sem a participação de toda a 

sociedade, a fim de desintegrar os indivíduos de suas vidas políticas (BARROS 

FILHO; LEME DE BARROS, 2013, p. 6). 

Ainda no que diz respeito à sua abrangência, embora a Declaração 

Universal tenha sido um marco importante no âmbito consensual de garantias, 

ainda encontram-se dificuldades para efetivá-las na chamada comunidade 

internacional, pelo fato de que “ainda não ocorreu o processo de 

monopolização da força que caracterizou o nascimento do Estado moderno” 

(BOBBIO, 2004, p. 20). Com relação aos direitos elencados em seu escopo, a 

Declaração Universal possui o poder de ser definitiva, dotada de uma 

característica até então pouco usual, ou seja, uma padronização comum para 

todos os povos e nações (MASCARO, 2014, p. 28).  

Contudo, com o intuito de tornar este instrumento algo que realmente 

fosse cumprido e consequentemente evitar as barbáries que outrora ocorrera, a 

                                                           
1 Esse assunto, em específico, não será abordado aqui, por não ser objeto do presente trabalho. 
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Declaração Universal adotou um caráter de extrema necessidade e exigência. 

Sendo assim, “o fato de que a Declaração não seria legalmente vinculante para 

os governos fez com que fosse ainda mais necessário que exercesse sobre 

eles uma grande “persuasão moral”.” (MASCARO, 2014, p. 33). 

 
Assim, após o término da Segunda Guerra Mundial surge então 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU (1948), 
na tentativa de consolidar o reconhecimento e, talvez mais do 
que isso, a defesa e o respeito por parte dos Estados desses 
direitos, o que para Bobbio caracteriza uma terceira fase da era 
dos direitos. A afirmação de tais direitos deverá se dar de 
forma universal, quer-se com isso dizer que os destinatários 
dos direitos não são mais os cidadãos de um Estado, mas, sim, 
os homens. (RAMIRO, 2015, p. 29). 

 

Ramiro faz uso de um comentário de Bobbio para nos acrescentar que o 

jusfilósofo defendia uma perspectiva com relação à aplicabilidade prática dos 

instrumentos garantidores dos direitos humanos, no sentido de que a 

efetividade do reconhecimento dos direitos previstos nas declarações se deu 

em razão dos acontecimentos existentes no século XX, em especial as duas 

guerras mundiais e o surgimento dos campos de extermínio (RAMIRO, 2015, p. 

29). 

Apesar de os instrumentos aqui abordados possuírem em seu corpo a 

previsão de que os direitos deveriam ser garantidos simplesmente por serem 

os destinatários dotados de humanidade, Mario Thadeu Leme de Barros Filho e 

Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros citam Kelsen pra falar que os direitos 

humanos não estão relacionados à humanidade, mas sim à cidadania, ou seja, 

são os direitos civis que devem ser garantidos, logo, “o direito apenas vigora 

em determinado território porque justamente consegue ser legitimamente 

imposto e reconhecido pelos cidadãos, por meio das normas jurídicas” 

(BARROS FILHO; LEME DE BARROS, 2013, p. 4).  

Hannah Arendt nos leva à reflexão da crise existente na Europa ao 

abordar sobre o totalitarismo, devido aos acontecimentos que resultaram na 

evidência dos sujeitos de direitos frente às democracias e os Estados de 

direitos liberais, ou seja, a elevação das minorias, dos refugiados, apátridas e 

sujeitos desnacionalizados, de forma que o reconhecimento de direitos só vai 

existir desde que haja o reconhecimento da cidadania (RAMIRO, 2015, p. 29). 
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Arendt segue com seu raciocínio, sendo ainda mais crítica, pois, para 

ela, ficar à margem dos direitos humanos era ocasionado por pertencer a uma 

comunidade, o que originaria ser expulso da humanidade. Logo, os direitos 

humanos não são inerentes à humanidade, mas sim fruto de uma inserção do 

homem em determinada coletividade. 

 
Assim, o homem não nasce igual, mas se torna igual por se 
encontrar inserido numa convenção social, por se localizar em 
uma coletividade. Arendt acaba por revelar que a afirmação de 
que os direitos humanos são inerentes à condição humana é 
falsa, pois ao se deparar com indivíduos colocados a margem 
da sociedade se constatará que a eles nada é assegurado e 
nada lhes resta a não ser o fato de serem humanos (BARROS 
FILHO; LEME DE BARROS, 2013, p. 8). 

 

Essa “classe” de pessoas que viviam à margem da sociedade era 

chamada de displaced persons (BARROS FILHO; LEME DE BARROS, 2013, 

p. 8). Atualmente, no mundo moderno, tal denominação designada para 

caracterizar o sujeito que não se encaixa em uma comunidade recai sobre os 

refugiados. Este tema é o foco principal deste trabalho, juntamente com a 

ausência de direitos, e será abordado nos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO II – O HOMEM DE DIREITOS E A POSSIBILIDADE DE SUA 

NEGAÇÃO: OS REFUGIADOS 

 

2.1. Conceito, definição terminológica e os fatores responsáveis 

pelo refúgio 

 

Até o presente momento, nos preocupamos em abordar a temática no 

seu âmbito teórico, ou seja, já apontamos a parte inicial, etimológica no que diz 

respeito aos refugiados, a saber, a fundamentação legal e a busca pela 

garantia de direitos. Paulo Borba Casella diz que, ao estudarmos o problema 

dos refugiados, não podemos limitar nossa abordagem aos instrumentos legais 

garantidores dos direitos humanos - isso é importante -, mas há a necessidade 

de expandir a análise a partir da realidade no mundo (CASELLA, 1984, p. 252). 

Começaremos, pois, estudando o conceito e a definição terminológica 

da palavra “refugiado”. No período compreendido entre 1921 e 1946, a 

comunidade internacional, por meio da Liga das Nações, se preocupou em 

assumir as responsabilidades perante os refugiados criando instrumentos de 

proteção. Esses primeiros instrumentos possuíam uma forma diferente de 

classificação para fins de definição, ou seja, a classificação se dava por 

categorias, o que tornava mais simples a interpretação e assim a estipulação 

da condição de refugiado. 

 
De acordo com estes instrumentos, os refugiados são 
classificados por categorias conforme a sua nacionalidade, o 
território que deixaram e a ausência de proteção diplomática 
por parte do seu país de origem. Com este tipo de definição 
“por categorias”, a interpretação era simples e permitia 
determinar facilmente a condição de refugiado. (ACNUR, 2011, 
p. 5). 

 

Em seguida, logo após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados, em 1951, a fim de definir juridicamente a 

condição de refugiado, de forma que a classificação dos mesmos fosse 

concedida por uma definição geral, que englobava todas as pessoas 

consideradas como refugiadas (ACNUR, 2011, p. 5). A Convenção foi criada a 

partir da discussão realizada pela Conferência de Plenipotenciários das Nações 
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Unidas, em 28 de Julho de 1951. No que diz respeito à definição do termo, o 

artigo 1º, inciso 2 do referido diploma legal prevê que: 

 
Para os fins da presente Convenção, o termo "refugiado" se 
aplicará a qualquer pessoa que, (...) temendo ser perseguida 
por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 
opiniões políticas, se encontra fora do país de sua 
nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não 
quer valer-se da proteção desse país. (CONVENÇÃO 
RELATIVA AO ESTATUDO DOS REFUGIADOS, 1951, p. 2). 

 

É importante dizer que tal definição foi construída a partir da existência e 

da importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, como 

menciona o preâmbulo da própria Convenção, reafirmando “o princípio de que 

os seres humanos, sem distinção, devem gozar dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais” (Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, 

1951, p. 1). Contudo, ao constatarmos os motivos e razões que qualificam uma 

pessoa como refugiada, podemos concluir que a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, e tantos outros instrumentos jurídicos garantidores dos 

direitos humanos, não são tão eficazes assim. 

Anos mais tarde, com o surgimento de novas questões relacionadas às 

condições de refugiados, foi adotado, pela Assembleia das Nações Unidas, em 

31 de janeiro de 1967, o Protocolo de 1967. Contudo, o instrumento só entrou 

em vigência meses mais tarde, em 04 de outubro do mesmo ano. É importante 

dizer que, apesar de estar relacionado à Convenção de 1951, o Protocolo de 

1967 é dotado de autonomia e independência, conferindo aos Estados a 

oportunidade de participação mesmo que não façam parte da Convenção. 

As professoras da Universidade de São Paulo (USP), Rossana Rocha 

Reis e Thais Silva Menezes (ROCHA REIS; MENEZES, 2012, p. 62), ao 

tratarem sobre a definição de refugiados, entram em concordância com a ideia 

de Paulo Borba Casella (CASELLA, 1984, p. 253), pois definem como 

refugiados aqueles que, por motivos como perseguições, conflitos internos, 

ameaças e violação excessiva dos direitos humanos, se viram obrigados a 

cruzar fronteiras em busca de garantias mínimas designadas a todo ser 

humano. É claro que tal argumentação se deu a partir da análise dos dois 

principais instrumentos de garantias dos direitos dos refugiados anteriormente 

já citados, que são a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967. 
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As docentes (ROCHA REIS; MENEZES, 2012) afirmam ainda que a 

definição de refugiados presente na Convenção de 1951 é um marco histórico 

que ocorreu no período do século XX, época importante no que diz respeito às 

garantias dos indivíduos e seu reconhecimento em âmbito internacional. 

Ademais, a definição constante na Convenção não é dotada de mero acaso, 

pois surgiu justamente após as atrocidades e consequente desrespeito aos 

direitos humanos, ocorridos no período da Segunda Guerra Mundial. As 

garantias, ausentes nessa determinada época da história, foram os principais 

objetivos dos instrumentos de 1951 e 1967, a fim de evitar que a dignidade do 

ser humano fosse mais uma vez ofendida (ROCHA REIS; MENEZES, 2012, p. 

63). 

Entretanto, não podemos, nem devemos, falar sobre a definição de 

refugiados sem mencionar Hannah Arendt, que vai além e relata a 

dramaticidade do termo a partir do ponto de vista realístico. De acordo com a 

autora, o termo refugiados deveria caracterizar aquelas pessoas que saíram de 

seus países por conta de algum ato cometido ou por ter uma determinada 

opinião política. Mas, na obra “Nós, os Refugiados” (ARENDT, 1943), esses 

não foram os motivos os quais ensejaram a saída dessas pessoas de seus 

países. Tanto é que a autora menciona que o termo refugiado mudou com a 

experiência em questão, ou seja, “agora “refugiados” são aqueles de nós que 

chegaram à infelicidade de chegar a um novo país sem meios e tiveram que 

ser ajudados por comitês de refugiados” (ARENDT, 1943, p. 7). 

Percebe-se que o sentido o qual se conhece hoje do termo refugiado, 

aquele definido na Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, só teve 

início a partir do término da Segunda Guerra Mundial, pois antes, refugiado era 

somente alguém que foi obrigado a buscar refúgio por ter cometido algum tipo 

de ato ou por ser detentor de certa opinião política. 

 No entanto, se estamos discutindo sobre a negação dos direitos do 

homem, devemos discorrer sobre a importância da definição do termo 

refugiados, que, segundo Paulo Borba Casella, está na obrigação de 

cumprimento e garantia dos direitos por parte dos países signatários da 

Convenção sobre refugiados e os demais instrumentos existentes neste 

âmbito. 
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As definições de refugiados são importantes sob muitos pontos 
de vista. Antes de mais nada, a definição constante da 
convenção sobre refugiados e do protocolo é decisiva para 
caracterizar as obrigações contratuais ou convencionais dos 
estados que são signatários desses instrumentos. (CASELLA, 
1984, p. 253). 
 

Neste sentido, alguém que possua o status de refugiado terá garantido 

os direitos previstos pela convenção, o que é chamado de proteção contratual. 

Uma das garantias previstas no documento, no artigo 33, é a proibição de 

expulsão ou rechaço para territórios onde o refugiado corra algum risco de 

ameaça e que tenha sua liberdade comprometida (Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados, 1951, p. 15). Trata-se do princípio do non 

refoulement. 

É importante dizer que, embora tivesse existido, em um determinado 

tempo da história, uma divisão das discussões entre direitos humanos e 

refugiados, a relação construída nas últimas décadas “entre as linhas 

tradicionais dos estudos sobre os refugiados e o discurso dos direitos 

humanos” (ROCHA REIS; MENEZES, 2012, p. 65), tem ainda mais 

evidenciado que ambas vertentes possuem muita semelhança e que a 

consolidação e necessidade de proteção se deu em um período de evidência.  

Sendo assim, ambos são detentores do mesmo objeto (o amparo da 

pessoa humana em âmbito internacional), o mesmo método (a existência de 

regras internacionais a fim de tornar efetiva tal proteção), os mesmos sujeitos 

(o Estado na posição de destinatário e impelido a garantir as regras, e o 

indivíduo como beneficiário) e os mesmos princípios e finalidades (a dignidade 

da pessoa humana, a garantia do respeito a todo cidadão e, por fim, a não-

discriminação). 

Ainda no que diz respeito ao refúgio, há que se falar quais são os fatores 

responsáveis para tanto, conforme nos ensina Paulo Borba Casella, quais 

sejam, fatores políticos, ambientais e econômicos (CASELLA, 1984, p. 255). 

Os refugiados políticos são definidos pelas Nações Unidas como aqueles que, 

mesmo que não façam parte de alguma ideologia política, estão fugindo de 

desastres ocasionados por uma guerra.  

Os refugiados por motivos ambientais são aqueles que precisaram 

abandonar seus locais de origem pela ocorrência de catástrofes naturais, como 
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terremotos ou inundações. E por fim, os refugiados econômicos, são aqueles 

que enxergam como única alternativa de melhor condição de vida a fuga de 

seu local de origem e a imigração para outro com melhores oportunidades, que 

são os chamados imigrantes. Nos atentaremos em abordar, de forma mais 

enfática, sobre os refugiados políticos. 

 

 

2.2. A busca por uma identidade e as consequências do refúgio 

 

Depois de definirmos o que são refugiados, passaremos agora a 

discorrer sobre as consequências e a situação de cada indivíduo pós-refúgio, 

ou seja, como se sentem e como são tratados os refugiados em seus novos 

locais de moradia. Veremos que, legalmente, tudo está muito bem 

estabelecido, e que a problemática está no momento de efetivação da garantia 

já prevista. Colocaremos em prática o pensamento de Bobbio quando diz que 

não se trata mais de fundamentar um direito, mas que precisamos, 

efetivamente, garanti-los (BOBBIO, 2004, p. 17). 

Ainda se utilizando do pensamento de Hannah Arendt, nos momentos 

seguintes ao refúgio, a busca era por reconstrução da vida de um modo geral, 

de forma tão radical que uma das consequências da fuga em outros países era 

a perda de aspectos relacionados às suas origens, como família, amigos, 

língua e até mesmo suas funções, levando ao que a autora chama de 

“desfuncionalidade” do ser humano. 

 
Perdemos a nossa ocupação o que significa a confiança de 
que tínhamos algum uso neste mundo. Perdemos a nossa 
língua o que significa a naturalidade das reacções, a 
simplicidade dos gestos, a expressão impassível dos 
sentimentos (ARENDT, 1943, p. 8). 

 

Ainda no que tange sobre a gravidade da mudança, Arendt nos relata 

sobre os momentos pós-refúgio, ou seja, após serem salvos, os refugiados 

poderiam até mesmo desconsiderar suas vidas anteriores, de forma que a vida 

de cada um começaria agora, no novo país. Sendo assim, o novo país se 

mostraria como um novo lar, mesmo que isso fosse extremamente difícil no 

começo. Contudo, em determinado momento, o refugiado seria identificado e 
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reconhecidos por seu status, que teria como consequência a rejeição e a 

repulsa por parte dos originais daquele determinado país (ARENDT, 1943, p. 

9). 

Tudo o que se faz gira em torno do objetivo de não ser taxado como 

refugiado. Todos esses esforços possuem uma longa história, anos de fuga e 

de assimilação com a nova casa. Contudo, nem sempre a mudança é algo a 

ser alcançada, oportunidade em que Hannah Arendt escreve que mesmo que 

seja uma coisa desejada, nem sempre vai trazer o efeito de novidade. 

 
Assim gostamos entusiasticamente de qualquer nova 
possibilidade que, sendo nova, parece poder fazer milagres. 
Somos fascinados por qualquer nova nacionalidade do mesmo 
modo como as mulheres um pouco fortes se deliciam com 
qualquer vestido que prometa dar-lhe a cintura desejada. Mas 
ela também gosta de novos vestidos desde que acredite nas 
suas qualidades milagrosas e deitará fora tão rápido quanto 
descobrir que ele não lhe muda a estatura – ou, de resto, o seu 
estatuto (ARENDT, 1943, p. 18). 

 

É importante que entendamos que a obra de Hannah Arendt antecedeu 

a promulgação dos principais instrumentos garantidores dos direitos humanos 

e das cartas em defesa dos refugiados. Com o advento desses documentos, 

direitos e garantias foram enfatizados a fim de que os refugiados não tivessem, 

contra si, infringidas as normas antes lhes outorgadas. 

Neste âmbito, ponto significativo presente na Convenção de 1951 está 

descrito no artigo 3º que se refere à não-discriminação, onde o texto prevê que 

"os Estados Contratantes aplicarão as disposições desta Convenção aos 

refugiados sem discriminação quanto à raça, à religião ou ao país de origem” 

(Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, 1951, p. 5). Tal dispositivo 

legal vai de encontro com a fala de Hannah Arendt no período pós-guerra 

quando diz que o que existe é uma luta pelo abandono de suas respectivas 

origens e uma busca por aceitação no novo país de residência, além da 

garantia de direitos. 

 
Pode-se dizer que os direitos humanos e o direito dos 
refugiados se relacionam, tendo em vista que os direitos 
humanos universalmente reconhecidos são aplicados aos 
refugiados. Tais direitos têm como exemplo, o direito à vida, 
proteção contra tratamento cruel ou tortura, direito à 
nacionalidade, deixar o país do qual é nacional, bem como o 
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direito de regressar ao país de origem e o de não ser forçado a 
regressar ao país que tem fundado temor de perseguição. 
(LEAL et al., 2014, p. 60). 

 

Se voltarmos um pouco na história, no período após a primeira grande 

guerra, iremos nos deparar com um conflito que ocorreu na África entre as 

etnias hutu e tutsis, muito bem relatado pela obra cinematográfica “Hotel 

Ruanda”. Aqui, usaremos os comentários do professor Caio Henrique Lopes 

Ramiro em seu artigo “Hotel Ruanda: variações sobre direitos humanos, 

exceção e biopolítica” (RAMIRO, 2015).  

Para melhor entendimento, devemos nos atentar ao fato de que, nesse 

período histórico, Ruanda estava passando por um processo de colonização. 

Antes, o país já havia recebido em seu território a ocupação do povo hutu, e 

depois abrigou o povo tutsi. Por conseguinte, o país africano, após ter sido 

colonizado pela Alemanha, passou a ser dominado pela Bélgica no fim da 

Primeira Guerra Mundial. 

Em 1959, em razão da opressão exercida sobre a população hutu, 

houve então o rompimento do conflito denominado de “Revolução Social”, onde 

os tutsis, povo que exercia o domínio econômico, político e militar, foram 

massacrados pela etnia rival, o que resultou em um grande número de 

refugiados nos países vizinhos. 

Anos mais tarde, em 1990, o povo refugiado - tutsis -, se reuniu e formou 

um grupo chamado Frente Patriótica Ruandense (RPF), que invadiu Ruanda a 

fim de retomar o domínio sobre o território. Isso causou grave ameaça ao país, 

obrigando o governo a requerer ajuda militar externa da Bélgica e da França. 

Assim, os opositores foram contidos e o primeiro acordo de cessar fogo foi 

estabelecido. 

Desde então, Ruanda sofreu vários conflitos que foram travados com o 

objetivo de assumir o controle político. O ápice aconteceu em 1994, quando o 

avião que transportava o então presidente do país foi derrubado, dando início 

ao que, mais tarde, resultou naquilo que as Nações Unidas reconheceram 

como um verdadeiro genocídio da população tutsi. Ademais, com todo o caos 

causado pelo conflito, o hotel belga Milles Collines acabou se transformando 

em um campo de refugiados, pois o prédio recebeu em suas instalações cerca 
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de 1.200 pessoas, contando com crianças e adultos, que estavam fugindo do 

confronto. 

O conflito durou apenas 100 dias e resultou no maior genocídio 

registrado após o período nazista, com 800 mil mortos. Com o auxílio do 

exército de Uganda, a RPF conquistou mais território, obrigando cerca de dois 

milhões de hutus a se refugiarem na República Democrática do Congo, onde 

foram socorridas por grupos de ajuda humanitária. Muitas delas morreram de 

cólera após atravessar a fronteira (BBC BRASIL, 2014). 

O conflito em Ruanda pôs à prova a efetividade da Declaração 

Universal, diante da afronta existente contra o sujeito de direitos e suas 

garantias estabelecidas nos instrumentos reconhecidos em âmbito universal, 

pois uma das consequências foi o abandono dos cidadãos ruandenses por 

parte da comunidade jurídica, “em meio a um conflito que colocava o país em 

um estado de exceção permanente.” (RAMIRO, p. 11, ano). 

Num período recente, já no século XXI, o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR), criado em 14 de dezembro de 1950, se 

utilizou da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967 para promulgar, em 

2011, a terceira edição do Manual de Procedimentos e Critérios para a 

Determinação da Condição de Refugiado (ACNUR, 2011).  

 
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 
de caráter apolítico e totalmente humanitário, com a função de 
proteger e dar segurança internacional aos Refugiados por via 
de Instalações e Repatriamento, oferecendo a todos que 
buscam ajuda sem distinção de cor, raça, religião e sexo e 
condição social, dando especial atenção às crianças e as 
mulheres, em relação promove o direito de igualdade (LEAL et 
al., 2014, p. 65). 
 

Necessário se faz discorrer sobre a importância de tal instrumento e 

sobre a autoridade que exerce o ACNUR por meio de seu Estatuto, pois é 

dever deste garantir a proteção dos refugiados em âmbito internacional. No 

entanto, o Manual estabelece que a determinação da condição de refugiado 

deve ser realizada por cada Estado participante, “tendo em vista a 

especificidade de suas estruturas constitucionais e administrativas” (ACNUR, 

2011, p. 39) e a incapacidade de que todos os Estados se submetam a 

procedimentos iguais, pois nem a Convenção de 1951, nem o Protocolo de 
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1967, preveem como deve ser executado tal procedimento, que é amplamente 

variado de acordo com cada Estado. 

 
Em certos países, a condição de refugiado é determinada 
através de procedimentos formais especificamente 
estabelecidos para esse fim. Em outros países, o 
reconhecimento da condição de refugiado é analisado no 
âmbito de procedimentos gerais para a admissão de 
estrangeiros. Já em outros países, a condição de refugiado é 
determinada de maneira informal, ou de maneira ad hoc para 
um fim específico, como, por exemplo, a emissão de 
documentos de viagem. (ACNUR, 2011, p. 39). 

 

É importante dizer que esse procedimento deve ser realizado com muita 

cautela, de forma que seja observada a situação atual da pessoa submetida. 

Deve-se levar em consideração o fato de que o indivíduo está em um país 

distinto, muitas vezes de língua diversa e de cultura estranha. Neste âmbito, o 

Manual sugere que o procedimento para a determinação da condição de 

refugiado deve seguir alguns requisitos básicos e ser executado por pessoas 

qualificadas, no sentido de que sejam dotadas de conhecimento e experiência, 

bem como sejam sensíveis à situação em que o solicitante se encontra. 

O processo, em alguns casos, pode ser ainda mais dificultoso do que se 

aparenta. Muitos são os motivos que levam uma pessoa submetida à análise 

para a determinação da condição de refugiado a não conseguir externar 

informações necessárias, relevantes para caracterizá-la ou não como 

refugiada, principalmente quando exposta a algum tipo de autoridade.  

Isso faz com que informações completas deixem de ser colhidas, e são 

casos em que “caberá ao examinador a utilização de todos os meios 

disponíveis para a produção dos elementos de prova necessários à instrução 

do pedido” (ACNUR, 2011, p. 41). Desta forma, ao tomar a decisão, o 

examinador deve se basear no contexto geral da situação do solicitante, bem 

como decidir com fundamento compreensível e justo. 

Por fim, o Manual esclarece suas limitações quanto à abrangência dos 

casos solicitados, de forma que pode ocorrer de alguns não serem atendidos. 

Ainda assim, isso não faz com que seja um “processo mecânico e rotineiro” 

(ACNUR, 2011, p. 45), mas sim que necessita de habilidades adquiridas por 

meio de experiências, e que precisa de compreensão a partir de cada caso 

concreto, bem como os fatores humanos que o cercam. 
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2.3. A situação dos refugiados no mundo moderno 

 

Atualmente, o número de refugiados alcançou o maior já registrado. De 

acordo com o ACNUR, em seu relatório divulgado neste ano, em 2016 cerca de 

65,6 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas origens por motivos de 

guerra, perseguição ou violência, um aumento de mais de 300 mil em 

comparação com o ano de 2015 (ACNUR, 2017).  A partir desse número, 22,5 

milhões são compostos por refugiados, 40,3 milhões de pessoas que se 

deslocaram dentro de seu próprio país e 2,8 milhões são pessoas solicitantes 

de refúgio. Os números alarmantes são resultado de um desequilíbrio evidente 

no que diz respeito ao acolhimento de refugiados, pois a maior parte dos 

países que abrigam pessoas pós-refúgio são países de média ou baixa renda. 

Até agora, os países mais pobres vinham sendo os mais 
solidários com os 60 milhões de deslocados e refugiados que 
existiam no mundo no final de 2014, um aumento de quase 
50% em apenas dois anos. Hoje a cifra pode superar os 62 
milhões, uma legião que representaria o 24º país do mundo em 
população (...). A solidariedade é maior entre iguais, e mais da 
metade das pessoas que abandonam seus países em busca 
de uma vida melhor provém da Síria, Afeganistão e Somália. 
(EL PAÍS, 2015). 

 

Apesar de os países mais pobres serem os mais solidários, os principais 

alvos por parte dos refugiados são países desenvolvidos como Alemanha, 

França e Reino Unido. Praças e estações de trem são os lugares mais comuns 

onde os acampamentos são formados por pessoas (dentre elas crianças de 

colo) à espera de uma solução ou de um lar. Apesar dessa movimentação 

europeia, os grandes campos de refugiados do mundo estão localizados nos 

países africanos e asiáticos.  

O fato é que, “os refugiados eram, até muito recentemente no Ocidente, 

fotos e imagens nos jornais e na televisão” (EL PAÍS, 2015). Apesar da 

existência dos instrumentos garantidores de direitos e da busca pela igualdade 

social, o caso dos refugiados era algo bem distante, com existência 

predominante em países da África e da Ásia. A aproximação até a Europa se 
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deu por meio do conflito na Ucrânia em 2014, oportunidade em que milhares de 

ucranianos buscaram refúgio na Rússia. 

O caso recente que mais chocou e comoveu o mundo, trazendo, 

consequentemente, um alerta a respeito dos refugiados, ocorreu no ano de 

2015, quando o garoto sírio Aylan Kurdi, de 3 anos, foi fotografado morto no 

litoral da Turquia. Poucos meses antes, milhares de refugiados abandonaram 

seus respectivos países que se encontravam em estado de guerra, 

movimentando todo o território europeu. Lamentável se faz o fato de que a 

União Europeia tenha se mobilizado e se posicionado com convicção somente 

após tal tragédia (EL PAÍS, 2015). 

Fator principal para que a intenção dos órgãos garantidores dos direitos 

de refugiados sejam efetivos é a preservação da segurança, pois é esta um 

direito inerente a todo ser humano, além de ser o mecanismo que “vai 

possibilitar a preservação do direito humano de solicitar asilo” (LEAL et al., 

2014, p. 65). Sendo assim, não há como se falar em proteção internacional 

diante da inexistência de insegurança, ou seja, caso o país que refugiou 

determinado indivíduo não puder conceder a proteção necessária e segura a 

este, a solução é buscar esse mecanismo em algum outro país capaz e 

habilitado. 

Contudo, podem haver circunstâncias em que as garantias inerentes aos 

refugiados sejam recusadas, que ocorre devido ao alto fluxo de indivíduos 

solicitantes de refúgio ou asilo. Nesses casos, por vezes, os países de 

acolhimento se veem obrigados a limitar a concessão de determinados direitos, 

como por exemplo, a liberdade de circulação, o direito ao trabalho ou o acesso 

à educação. Entretanto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados assume a responsabilidade de prestar assistência às pessoas 

nessa situação, a fim de proporcionar uma proteção eficaz e atingir resultados 

duradouros no que tange à assistência humanitária aos refugiados. 

 
Nestes casos o ACNUR proporciona assistência aos 
refugiados, que vem em forma de donativos financeiros, 
alimentação, materiais diversos, tais como utensílios de 
cozinha, ferramentas, sanitários e abrigos; ou em programas 
de criação de escolas ou centros de saúde para refugiados que 
vivam em campos ou outras comunidades (LEAL et al., 2014, 
p. 66). 
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Diante dos diversos conflitos existentes em todo mundo, bem como 

medidas restritivas que estão sendo adotadas por alguns Estados no sentido 

de negação de acolhimento de refugiados, percebemos que os vários 

instrumentos de âmbito internacional que visam a garantia dos direitos 

humanos estão bem distantes de produzirem uma real eficácia, a fim de 

transformar a realidade mundial. 

Um dos motivos principais se dá pelo fato de que, recentemente, 

diversos países da Europa, membros da União Europeia, se recusaram a 

colaborar com os custos no que diz respeito ao reassentamento de refugiados, 

fazendo com que a união dos países europeus se colocasse à disposição de 

“abrir um procedimento de infração àqueles que se negam a aceitar refugiados” 

(EL PAÍS, 2017). 

Falando em números, no ano de 2015, a UE firmou um acordo que tinha 

como objetivo distribuir 160.000 imigrantes. No entanto, o total de refugiados 

realocados não passou de 20.869, constatando-se que o descumprimento do 

acordo se deu por grande parte dos países membros do bloco europeu. Os 

mais rebeldes são Espanha (pouco mais de mil), República Tcheca (doze), 

Polônia (zero) e Hungria, que repete o número do país polonês. O pior em 

todos esses dados está no fato de que os países que mais descumprem o 

procedimento são os mesmos países que mais recebem verba por parte do 

orçamento comunitário, “o que significa que são receptores líquidos de ajuda e, 

em troca, mostram-se relutantes a colaborar com os encargos da união.” (EL 

PAÍS, 2017). 

Foi com o objetivo de retomar o controle e a autoridade frente essa 

situação que a União Europeia decidiu adotar o procedimento sancionador a 

fim de punir os países que descumprirem o pacto estabelecido. Desta forma, a 

UE deixa clara a sustentação de seus critérios e acordos frente à problemática 

evolucionista preocupante no velho continente, a saber, a crise dos refugiados. 

Ademais, além do sistema punitivo, a União Europeia busca manter os 

reassentamentos diante dos fluxos imigratórios, a fim de preservar a 

sustentabilidade e equilíbrio na distribuição de indivíduos que necessitam de 

refúgio. 
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Diante de todos meios criados pela ONU, tais como tratados, 
pactos, convenções, estatutos, e organizações que auxiliam o 
ACNUR, na proteção dos Refugiados, ainda é deficitária a 
atuação desses mecanismos, em virtude da quantidade de 
refugiados e de solicitantes de refúgio no mundo. As violações 
aos Direitos Humanos são uma das principais consequências 
de êxodos maciços pelo mundo, afastando a alternativa do 
repatriamento voluntário. (LEAL et al., 2014, p. 69). 

 

Concluímos que, embora estejam estabelecidos e fundamentados em 

diversos instrumentos, os direitos humanos, ou, como vimos que se 

relacionam, os direitos dos refugiados ainda não são frutos de garantias 

efetivas. Com isso, percebemos também, que não se trata de uma questão 

unicamente positiva, nem de uma questão de fundamentação, mas sim de um 

problema que se escorre paralelamente a um âmbito humanitário. Sendo 

assim, nos deparamos novamente com a fala de Bobbio, ou seja, não 

precisamos nos preocupar em fundamentar um direito já positivado, mas 

precisamos, principalmente, garantir um direito já fundamentado. 
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CAPÍTULO III – O ESPAÇO DE NEGAÇÃO DE DIREITOS 

 

3.1. Antissemitismo e a negação dos direitos do homem 

 

Usaremos o espaço deste capítulo para falar sobre o universo de 

negação dos direitos existentes, fornecidos ao homem. Começaremos, 

portanto, com o antissemitismo, e para isso precisamos entender melhor o 

significado da palavra. O termo vem do original alemão antisemitismus, que 

traduzido para o português significa hostilidade contra os semitas (LIMA, 2010, 

p. 1). Precisaremos de uma explicação teológica para entender a origem dos 

semitas.  

De acordo com o primeiro livro da Torá, um dos povos descendentes de 

Sem são os Hebreus, nome dado em homenagem a Héber que foi um dos 

trinetos de Sem. Anos mais tarde, na mesma linhagem, Jacó teve o nome 

mudado para Israel, que deu origem ao povo Israelita. Por conseguinte, Israel 

teve doze filhos que deu origem às doze tribos, uma delas tinha por nome 

Judá, que originou o povo Judeu (Raciocínio Cristão, 2015). Sendo assim, 

conforme o livro sagrado, todos esses três termos são utilizados para fazer 

referência a um povo escolhido por Deus. Tentaremos aqui nos limitar à parte 

histórica, sem adentrar no âmbito religioso, a fim de entender o que foi o 

antissemitismo. 

Depois de entendido a origem do termo, é importante deixar evidenciada 

a diferença entre o antissemitismo ideológico e o sentimento antissemita de 

aversão à religião judaica (ARENDT, 1979, p. 10). Para melhor compreensão, 

podemos dizer que, respeitando o lapso temporal e espacial histórico, a 

expressão antissemitismo se encaixa melhor na aversão ao povo judeu no 

âmbito étnico, enquanto a repulsa no âmbito religioso faz uso da expressão 

antijudaísmo (LIMA, 2010, p. 1). 

Tal diferenciação é extremamente relevante no que diz respeito ao 

surgimento do antissemitismo, e devemos nos atentar ao sentimento 

antissemita de aversão à etnia e não ao credo, além de que, para seu 

nascimento “é de certa importância observar que ela ocorreu primeiro no ato da 

autointerpretação judaica” (ARENDT, 1979, p. 10), o que mais tarde daria início 

aos Estados-nações. 
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(...) enquanto os historiógrafos judeus, com sua tendência 
polêmica e apologética, detectavam da história cristã as 
ocorrências caracterizadas pelo ódio aos judeus, os 
antissemitas, de modo intelectualmente idêntico, faziam o 
mesmo, procurando as enunciações das antigas autoridades 
judaicas que tivessem dado início à tradição judaica de 
antagonismo, muitas vezes violento, contra os cristãos e 
gentios. “A opinião pública judaica ficou então não só perplexa, 
mas genuinamente pasmada”, tão bem tinham seus porta-
vozes conseguido convencer a todos — inclusive a si mesmos 
— da veracidade do antifato que apresentava a segregação 
dos judeus como resultado exclusivo da hostilidade dos gentios 
e do seu completo obscurantismo. (ARENDT, 1979, p. 11). 

 

Em determinado momento da história, os judeus eram um povo que não 

possuíam Estado e território próprios, sendo que “sua existência física sempre 

dependeu da proteção de autoridades não judaicas” (ARENDT, 1979, p. 11). 

Essa dependência fazia com que o povo judeu fosse dotado de vulnerabilidade 

no que diz respeito às grandes disputas, embora não o caracterizasse como 

povo fraco. Outro aspecto importante era o fato de que qualquer tipo de flagelo 

sofrido pela comunidade judaica era remetido como martírio, o que, no entanto, 

podia ser comprovado pela historicidade de que, na verdade, o povo judeu 

sempre foi um povo valente, inclusive quando desafiaram o Império Romano. 

Esses dois fatores históricos foram mal interpretados quando da análise 

da separação do povo judeu com o povo cristão. A interpretação errônea está 

no sentido de que pensava-se que haviam sido os cristãos e gentios a se 

separarem dos judeus por meio das práticas de segregação e hostilidade 

executadas pelos primeiros povos (ARENDT, 1979, p. 12). No entanto, a 

sobrevivência da comunidade judaica enquanto sociedade dependia dessa 

divisão, fazendo do antissemitismo fator determinante para a aceitação e 

reconhecimento do povo judeu. 

 
Só nos séculos XIX e XX, depois da emancipação e em 
consequência da assimilação dos judeus, o antissemitismo veio 
a ter alguma importância para a preservação do povo judeu, 
pois só então os judeus passaram a aspirar a serem aceitos 
pela sociedade não judaica (ARENDT, 1979, p. 12). 

 

Mais tarde, no século XX, diversos acontecimentos políticos 

posicionaram o antissemitismo e o judaísmo como cernes da ascensão nazista 
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e da organização estrutural do Terceiro Reich, onde os cidadãos deveriam 

comprovar não ter origem judaica. O evento seguinte foi aquele o qual se 

mostrou como o maior conflito sangrento de toda a história humana, mais 

conhecida como a Segunda Guerra Mundial, classificada como ponto de 

origem do genocídio (ARENDT, 1979, p. 12). 

O fato é que os nazistas, a fim de efetivar toda perseguição em 

extermínio do povo judeu, já que a estes foram imputados serem o motivo de 

toda problemática, colocaram em funcionamento um senso ideológico e político 

travestido de casualidade que resultou num pensamento comum onde 

reconheceu tudo isso como um simples pretexto, mas que, na verdade, não 

passava de “interessante truque demagógico para conquistar as massas” 

(ARENDT, 1979, p. 15). 

 
Tais discrepâncias entre a causa e o efeito constituem ultraje 
ao bom senso a tal ponto que as tentativas de explanar o 
antissemitismo parecem forjadas com o fito de salvar o 
equilíbrio mental dos que mantêm o senso de proporção e a 
esperança de conservar o juízo (ARENDT, 1979, p. 15). 

 

É importante dizer que um dos combustíveis que ascenderam o ódio 

nazista pelos judeus foi o fato de que a política nacionalista pregada por Hitler 

era uma política que ia além do nacionalismo tradicional, ou seja, todas as suas 

intenções de conquista atingiam nível internacional, no mínimo intereuropeu 

(ARENDT, 1979, p. 15), sendo esta uma característica de outros partidos 

antissemitas estabelecidos por volta das últimas décadas do século XIX. 

Outro fator determinante que impulsionou o ódio ao judeu se deu pelo 

fato de que os judeus era um povo que possuíam riquezas, mas que não 

exerciam o poder como meio de opressão. A ideologia nazista girava em torno 

de que a exploração, estabelecida pela relação entre explorador e explorado, 

originava o estabelecimento de ordem, fundamental para a convivência 

humana, de forma a evidenciar e defender a função e a utilidade do poder 

(ARENDT, 1979, p. 16). Sendo assim, a existência de riqueza somada à 

ausência de poder não traz efeito ou benefício algum para a prática da 

atividade política. Desta forma, conforme Hannah Arendt, “o ódio organizado 

contra os judeus só pode ter surgido como reação contra sua importância e o 

seu poderio” (ARENDT, 1979, p. 17). 
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Há de ser mencionado que, além desses fatores, o fato de a Alemanha 

nazista ter feito uso do terror como meio de governar as massas submissas, 

colocou em questão a discussão sobre a teoria do bode expiatório. No entanto, 

tal teoria prevê que a vítima, mesmo sendo inocente frente aos 

acontecimentos, não se exime de ser culpada pelos mesmos, já que sua 

inocência não é fator determinante para excluir sua corresponsabilidade 

(ARENDT, 1979, p. 17). O que Hannah Arendt coloca em discussão aqui é o 

fato de que as vítimas são escolhidas de forma totalmente aleatória e arbitrária, 

sem que exista qualquer explicação lógica para que sejam oprimidas, 

perseguidas e exterminadas. 

 
À primeira vista, isso pode parecer confirmação tardia da velha 
teoria do bode expiatório, e é verdade que a vítima do terror 
moderno exibe todas as características do bode expiatório: no 
sentido objetivo é absolutamente inocente, porque nada fez ou 
deixou de fazer que tenha alguma ligação com o seu destino. 
Há, portanto, uma tentação de voltar à explicação que 
automaticamente tira toda a responsabilidade da vítima: ela 
parece corresponder à realidade em que nada nos impressiona 
mais do que a completa inocência do indivíduo tragado pela 
máquina do terror, e a sua completa incapacidade de mudar o 
destino pessoal (ARENDT, 1979, p. 18). 

 

Outra teoria utilizada na argumentação do ódio aos judeus é a teoria 

denominada de eterno antissemitismo, “na qual o ódio aos judeus é 

apresentado como reação normal e natural” (ARENDT, 1979, p. 18). Aqui, não 

há necessidade de explicação, já que o que existe, naturalmente, são a 

aversão e o ódio aplicados contra um problema eterno. Esse princípio é 

bastante parecido com a teoria do bode expiatório no que diz respeito à 

inocência das vítimas.  

De acordo com Hannah Arendt, ponto grave na disseminação de teorias 

argumentativas do antissemitismo, é o fato de que, nos campos de extermínio, 

os judeus eram assassinados de acordo com a aplicação de determinada 

doutrina, sem levar em consideração suas ações ou sua inércia (ARENDT, 

1979, p. 20). Apesar disso, a referida autora escreve que a existência da 

coincidência entre teoria e prática não confirma a verdade histórica, pelo fato 

de que muitas ideologias foram disseminadas nos últimos anos “que pretendem 

ser as “chaves da história”, embora não passem de desesperados esforços de 
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fugir à responsabilidade” (ARENDT, 1979, p. 20), e é necessário que 

compreendamos isso. 

 
Compreender não significa negar o ultrajante, subtrair o 
inaudito do que tem precedentes, ou explicar fenômenos por 
meio de analogias e generalidades tais que se deixa de sentir o 
impacto da realidade e o choque da experiência. Significa 
antes examinar e suportar conscientemente o fardo que os 
acontecimentos colocaram sobre nós — sem negar sua 
existência nem vergar humildemente a seu peso, como se tudo 
o que de fato aconteceu não pudesse ter acontecido de outra 
forma. Compreender significa, em suma, encarar a realidade, 
espontânea e atentamente, e resistir a ela — qualquer que 
seja, venha a ser ou possa ter sido (ARENDT, 1979, p. 12). 

 

Podemos concluir que Arendt nos leva a refletir sobre a compreensão de 

todos os acontecimentos ocasionados pelo antissemitismo. E, como a própria 

autora diz, compreender está acima de negar a ofensa, compreender não 

significa encontrar explicações convincentes de o porquê certa circunstância 

aconteceu, como se fosse obrigatória a existência de uma justificativa para 

tanto. Compreender é, antes de qualquer coisa, aceitar o ocorrido, 

independente de qual seja. 

 

 

3.2. Os campos de concentração 

 

Neste subcapítulo, discorreremos sobre os Campos de Concentração 

como espaço de negação dos direitos e todas as suas práticas desumanas e 

hostis. Para tanto, faremos uso dos relatos reais do Primo Levi, em sua obra “É 

isto um homem?” e também da narração de Eva Schloss, na obra “Depois de 

Auschwitz”. Tentaremos, contudo, por se tratar de relatos pessoais e, assim, 

extremamente detalhados, não nos aprofundar em todas as descrições feitas 

pelos referidos autores, mas buscaremos relatar as mais importantes do ponto 

de vista da negação dos direitos.  

 
O seu relato é pontuado de tensões, silêncios, vazios, 
decorrentes do trauma, da dor e da falta de linguagem para 
representar a realidade de ser um prisioneiro e de estar no 
limbo entre a vida e a morte (MEDEIROS, 2009, p.11). 
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É importante dizer, primeiramente, que os Campos de Concentração 

antes da segunda grande guerra, por volta do século XVIII, tinham a finalidade 

de concentrar, separadamente, determinado grupo de prisioneiros frutos de 

algum conflito específico. Eles ficavam ali, separados dos presos comuns 

(INFOESCOLA, 2012). Contudo, a Alemanha nazista transformou os Campos 

de Concentração em um lugar de hostilidade e extermínio de judeus. Poucos 

sobreviveram pra contar suas histórias de sofrimento. 

Apesar de o enfoque ser no período em que Levi esteve no Campo, é 

importante mencionar, mesmo que de forma resumida, o início da história para 

melhor compreensão. Em determinado período de sua vida, Levi cresceu em 

um ambiente de extrema segregação imposto por leis antijudaicas, onde as 

circunstâncias o fizeram criar e alimentar em seu interior um espírito de 

rebelião. Mais tarde, Levi entrou para um grupo de guerrilheiros ligado a um 

movimento de liberdade e justiça (LEVI, 1988, p. 11).  

Certa vez, no ano de 1943, seu grupo foi abordado por uma equipe de 

Milícia, levando Levi como suspeito a um Campo de Concentração na cidade 

de Fóssoli (LEVI, 1988, p. 12). Logo que chegaram, todos foram avisados e 

preparados para partir, mesmo sem saber exatamente para onde. No entanto, 

sabiam que estavam caminhando em direção à morte, tanto é que cada um se 

despediu da vida da maneira que acreditava. Estavam a “caminho do nada, 

morro abaixo, para o fundo” (LEVI, 1988, p. 15). 

 
O alvorecer surpreendeu-nos como uma traição; como se o 
novo dia se aliasse aos homens na determinação de nos 
destruir. Os diversos sentimentos que se agitavam em nós – de 
consciente aceitação, de revolta sem saída, de religioso 
abandono, de medo, de desespero - confluíam agora, depois 
da noite insone, numa coletiva, descontrolada loucura. O tempo 
da meditação, o tempo do julgamento havia acabado, e 
qualquer impulso razoável derretia-se no tumulto desenfreado, 
acima do qual emergiam, de repente, dolorosas como 
punhaladas, as lembranças ainda tão recentes, as boas 
lembranças de casa (LEVI, 1988, p. 14). 

 

Mais tarde descobririam que estavam a caminho de Auschwitz, e mesmo 

sem saber o que isso significava, pelo simples fato de serem informados a 

respeito do nome de destino, sentiram em suas almas uma sensação de alívio. 

Cabe ressaltar que o início da obra se dá na Itália, país de origem de Levi. 
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Cerca de 650 judeus italianos foram levados de suas casas para o Campo de 

Auschwitz. 

Os momentos antecedentes à chegada demonstrara, previamente, o que 

lhes esperavam. Os judeus foram transportados em vagões de trens por quatro 

dias, em sua maioria com uma capacidade inferior da qual foi utilizada. Os 

transportados passaram toda a viagem espremidos, com sede, com fome, 

cansados e com frio. Raramente os pedidos por água eram atendidos (LEVI, 

1988, p. 16). 

Quando chegaram ao destino, em janeiro de 1944, todos foram 

submetidos à uma espécie de seleção que separava homens, mulheres, 

crianças e idosos. Os homens ainda eram divididos entre sãos e doentes 

(LEVI, 1988, p. 18). Os que foram declarados válidos, trabalhariam no Campo 

em funções distintas. Os doentes e inaptos ao trabalho, muito provavelmente 

teriam com destino as câmaras de gás.  

Levi descreve todas as etapas do tratamento que receberam ao 

chegarem no Campo de Buna ou Monowitz, também denominado de Auschwitz 

III (USHMM, 2009). Foram obrigados a ficar nus, em uma sala fria. As ordens 

eram dadas por um sargento SS (abreviação para Schutzstaffel2) e traduzidas 

por um judeu que já havia antes participado da Primeira Guerra Mundial. Seus 

sapatos lhes foram tirados e seus cabelos e barbas cortados. Em seguida 

foram transferidos para a sala da ducha, local onde se tomava banho para 

desinfecção antes de entrarem para o Campo (LEVI, 1988, p. 22 e 23). Depois 

de todos esses atos, o autor relata que, para ele, a morte é o que lhes espera. 

 
Eu, porém, já tenho a impressão de que tudo isto é apenas um 
enorme aparato para caçoar de nós e rebaixar-nos; é claro que 
vão nos matar, só um louco poderia cair no conto, pensar que 
continuará vivendo, mas eu não, não caí, entendi que em breve 
tudo estará acabado, talvez nesta mesma sala, quando eles 
estiverem cansados de nos ver nus, saltando de um pé para o 
outro, tentando, de vez em quando, sentar no chão e não 
podendo fazê-lo porque ali há um palmo de água fria (LEVI, 
1988, p. 22). 

 

                                                           
2 A Schutzstaffel, ou SS, foi uma tropa paramilitar nazista formada em 1925 por alemães “arianos puros” 
cuja finalidade, a princípio, era proteger pessoalmente Adolf Hitler. Mais tarde se tornou o principal 
exército alemão no período da Segunda Guerra Mundial (USHMM, 2010). 
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Contudo, no meio de todos esses acontecimentos, o que perdura é a 

dúvida quanto às suas famílias. Queriam saber onde suas esposas e filhos 

estavam, e se os veriam novamente, mas isso não é respondido, o importante 

é separá-los para o trabalho. Novas roupas e novos sapatos lhes são 

entregues, e o dia no Campo começa com o soar de um sino avisando que é 

hora de trabalhar. Antes, passam pela ducha por cinco minutos, e precisam 

chegar a outro barracão para poderem se vestir (LEVI, 1988, p. 24).  

Levi descreve todas as regras do Campo, desde as proibições até às 

exigências. Os momentos de trabalho, os momentos de refeições, os 

momentos de ida e de volta das fábricas, todos muito bem organizados de 

acordo com as ordens dos superiores, apesar de serem cumpridas depois de 

professadas por meio de brutalidade e hostilidade. Não sabem ao certo o 

porquê desse tratamento, mas sabem que todos esses métodos não são 

dignos à humanidade, “uma rotina constante, controlada, idêntica para todos e 

aquém de todas as necessidades” (LEVI, 1988, p. 88). 

 
Num instante, por intuição quase profética, a realidade nos foi 
revelada: chegamos ao fundo. Mais para baixo não é possível. 
Condição humana mais miserável não existe, não dá para 
imaginar. Nada mais é nosso: tiraram-nos as roupas, os 
sapatos, até os cabelos; se falarmos, não nos escutarão – e, se 
nos escutarem, não nos compreenderão. Roubarão também o 
nosso nome, e, se quisermos mantê-Io, deveremos encontrar 
dentro de nós a força para tanto, para que, além do nome, 
sobre alguma coisa de nós, do que éramos (LEVI, 1988, p. 24 
e 25). 

 

No Campo se perde até o nome. Por isso os prisioneiros passaram por 

uma identificação numeral, sendo por meio dessa série de números que se 

consegue todas as coisas dentro do Campo de Concentração, principalmente 

comida (LEVI, 1988, p. 26). Auschwitz já se tornara o seus lares, de tal modo 

que o autor, em certo momento, descreve toda a estrutura do lugar: metragens, 

divisões, os barracos e a serventia de cada um. 

Naquele ambiente não existem somente judeus. Além destes, os 

prisioneiros são formados por criminosos e políticos, todos identificados com 

um símbolo diferente: os criminosos levam consigo um triângulo verde, os 

políticos um triângulo vermelho e os judeus carregam a Estrela de David, 
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vermelha e amarela. O que identifica o grupo dos que dão as ordens é o uso de 

uma estrela verde (LEVI, 1988, p. 30). 

A realidade do Campo de Concentração é intensa e cruel. Os habitantes 

são intencionalmente submetidos a trabalhos e condições desumanas, e o 

objetivo, acima de levar a morte, é deixar um judeu sem alma, pois alguém que 

não tem alma não pode morrer. Isso era comprovado por meio do olhar 

desalmado dos prisioneiros. Essa era a principal finalidade de um Campo de 

Concentração. Ainda nos relatos de Levi, não há muito com o que se preocupar 

naquele ambiente, pois “desde meses e anos o problema do futuro longínquo 

foi se apagando, perdeu toda intensidade, perante os problemas do futuro 

imediato” (LEVI, 1988, p. 34). 

 
Essa, então, é a vida ambígua do Campo. Desse modo brutal, 
oprimidos até o fundo, viveram muitos homens do nosso 
tempo; todos, porém, durante um período relativamente curto. 
Poderíamos, então, perguntar-nos se vale mesmo a pena, se 
convém que de tal situação humana reste alguma memória. A 
essa pergunta, tenho a convicção de poder responder que sim. 
Estamos convencidos de que' nenhuma experiência humana é 
vazia de conteúdo, de que todas merecem ser analisadas 
(LEVI, 1988, p. 88). 

 

A liberdade chegou em 1945, no dia 27 de janeiro, quando os soldados 

russos chegaram ao Campo, muito embora os ataques tenham começado por 

volta do dia 18 do mesmo mês, período idêntico em que os alemães 

abandonaram as instalações de tortura. Os sobreviventes do extermínio, 

embora libertos, não se sentiam livres por completo, “as pessoas estavam 

envoltas em uma couraça de insensibilidade, de depressão ou de loucura. O 

estado de melancolia dos deportados era geral” (MEDEIROS, 2009, p. 109). 

Todo o processo de volta pra casa foi relatado em outra obra de Levi, 

chamada “A Trégua”, analisada pela professora Josilaine Brondani Medeiros, 

no texto onde estuda toda a vida e as obras do referido autor. A docente 

menciona toda a dor física, o sofrimento, a angústia, ansiedade e melancolia 

ainda existentes em Primo Levi, mesmo que fora do Campo. No entanto, o 

processo ainda seria longo e incerto, sem a convicção de que voltariam a rever 

seus parentes. 
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Chegou a hora de voltar para casa, de esperar a chegada do 
trem e embarcar na locomotiva rumo ao sonho, composto de 
situações concretas, de fome, frio, tristeza, medo, mortes, 
cidades destruídas, ligações férreas interrompidas, vagões 
lotados, espera, cansaço e muita incerteza. (MEDEIROS, 2009, 
p. 111) 

 

O trem que transportava os sobreviventes fazia várias paradas, e o 

vagão era bem parecido com o qual os levou ao Campo de Concentração: 

gelado e com camadas de neve. O destino foi a estação da cidade de 

Cracóvia, na Polônia, onde tiveram o primeiro contato com pessoas chamadas 

“normais” após o período no Campo. (MEDEIROS, 2009, p. 113). A viagem 

continuou, passando pela cidade de Katowice, na Polônia, onde os 

sobreviventes foram atendidos em um campo de ajuda russo (MEDEIROS, 

2009, p. 115). 

A caminhada do autor para casa foi alternada entre sentimentos de 

profunda tristeza e abatimento, somadas às doenças, de forma a tornar ainda 

mais dificultoso o percurso. Levi teve que ser submetido a diversos tratamentos 

médicos, até conseguir recuperar a saúde e continuar a viagem, em junho do 

ano de 1945. O cansaço, a fome e as condições precárias ainda faziam parte 

da história dos sobreviventes, “todos tinham que dormir no chão, não havia 

lugar para fazer as necessidades básicas; eles comiam os restos de alimentos, 

distribuídos pelos russos antes da partida” (MEDEIROS, 2009, p. 117). 

O trem seguiu viagem, passando por Lvov, na Polônia, pelas cidades de 

Ternopol e Proskurov, em território soviético, por Zhmerinka, onde ficaram por 

três dias em uma aldeia agrícola. Em seguida, os vagões passaram por 

Berezina (Rússia) e seguiram para Slutsk (Bielorrússia). De lá, os italianos 

caminharam por uma estrada até chegarem em Stáryie Doróghi, onde 

permaneceram por dois meses, por conta do cansaço da longa viagem a pé, de 

julho a setembro de 1945 (MEDEIROS, 2009, p. 120). 

 
Realmente, o retorno ao lar foi difícil: as estradas e as cidades 
estavam destruídas; os povoados, na miséria; as estações de 
trem, abandonadas; os poucos trens existentes, sucateados e 
superlotados. As dificuldades continuaram fazendo parte do 
dia-a-dia dos sobreviventes. O lar, e a sua conotação de 
carinho, aconchego, descanso e paz, ainda estava longe e ser 
uma realidade. A casa era uma imagem distante, desfocada, 
esquecida, que povoava os sonhos e os momentos de 
descanso entre uma cidade e outra ou entre um trabalho e 
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outro. Os homens estavam demolidos pelo campo e pelo seu 
Sistema, e andavam por cidades também demolidas. Voltar 
para casa era sinônimo de paciência, angústia e incerteza 
permanente (MEDEIROS, 2009, p. 12). 

 

Ao passarem por Viena, perceberam que a guerra havia destruído boa 

parte dos países europeus. A cidade estava melancólica e triste, assim como 

os habitantes. Ali o trem permaneceu por três dias até partir de novo em 

viagem. O dia 15 de outubro de 1945 trouxe a Levi um sentimento de alívio por 

estar perto de casa, pelo fato de que a Áustria fazia fronteira com a Itália. Em 

19 de outubro Levi chegou a Turim, em sua casa, onde pôde encontrar seus 

parentes, além de amor, carinho e apoio (MEDEIROS, 2009, p. 122). 

Os relatos dramáticos e obscuros referentes aos Campos de 

Concentração também são encontrados no testemunho de Eva Schloss, meia 

irmã de Anne Frank, conhecida por ter escrito um diário enquanto estava 

escondida dos nazistas no período da Segunda Guerra Mundial. Anne foi 

capturada após permanecer em esconderijo durante pouco mais de dois anos 

(ANNE FRANK, 2010). Infelizmente, Anne não sobreviveu ao Campo, como 

Eva. É importante mencionar que as duas personagens aqui mencionadas só 

foram consideradas irmãs porque a mãe de Eva, Fritzi Geiringer, casou-se com 

Otto Frank, pai de Anne, após a guerra. Ambos sobreviveram às atrocidades 

do Holocausto. 

Como falamos no início deste subtítulo, quando os judeus chegaram aos 

Campos de Concentração, houve uma divisão entre homens, mulheres, 

crianças e idosos. Eva fez parte da seleção que ocorreu no Campo de 

Auschwitz-Birkenau, e descreveu os horrores cometidos contra o público 

feminino. Por incrível que pareça, nenhuma diferença no tratamento foi 

identificada. 

Eva foi levada ao Campo em 19 de Maio de 1944 juntamente com seus 

pais e seu irmão, transportados em vagões destinados a animais. A viagem 

durou três dias e três noites no período de um quente verão (SCHLOSS, 2013, 

p. 98), diferente de Levi que chegou ao Campo no inverno. Devido o forte calor 

e o ambiente fechado, os sintomas presentes eram náusea e falta de ar. Na 

medida em que o trem se aproximava de Auschwitz, as paradas se tornavam 

mais frequentes (SCHLOSS, 2013, p. 99). 
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Quando as portas se abriram pela última vez, vimos que o trem 
havia nos trazido ao local que tanto temíamos: as terras 
pantanosas e fétidas do sudoeste da Polônia. Tínhamos 
chegado a Auschwitz, um centro de extermínio do tamanho de 
uma pequena cidade, com milhares de trabalhadores 
ocupados, dedicados a aperfeiçoar o assassinato em massa e 
a extinção da raça judia (SCHLOSS, 2013, p. 99). 

 

Assim como escreveu Levi, Eva relata que uma das características 

predominantes dos Campos eram a organização e a eficiência. Os alemães 

eram, de fato, extremamente intencionais no que faziam. Quem controlava e 

administrava todos os Campos eram os soldados SS, e é importante mencionar 

que “campos diferentes tinham designações diferentes” (SCHLOSS, 2013, p. 

100). Haviam campos de trabalho, que exigiam dos judeus a execução de 

diversas tarefas pesadas, e os campos exclusivamente de extermínio, que 

visava a extinção do povo judeu. Auschwitz-Birkenau era o maior de todos os 

Campos (SCHLOSS, 2013, p. 101), e todos estavam ali, diante do lugar 

responsável pelas piores atrocidades já cometidas contra a humanidade tendo 

que se despedirem de suas famílias. 

Em seguida, o grupo de mulheres passou por outra seleção, semelhante 

à descrita por Levi, onde eram divididas entre saudáveis ou aptas, e entre 

doentes ou incapazes. O grupo de Eva teve de caminhar até o Campo por uma 

estrada castigada pelo calor intenso, todas estavam com sede e cansadas 

(SCHLOSS, 2013, p. 104). Na entrada, foram submetidas à supervisão por um 

grupo de mulheres prisioneiras que trabalhavam para a tropa SS. Eram 

chamadas de Kapos, formadas “por cristãs polonesas que estavam 

encarceradas em Auschwitz desde o início da guerra” (SCHLOSS, 2013, p. 

105). 

Os próximos procedimentos são os mesmos experimentados por Levi: 

todas foram obrigadas a ficarem nuas e se despirem de todos os objetos 

particulares. Em seguida, passaram pela identificação numeral como meio de 

registro no Campo. Depois disso, tiveram suas cabeças raspadas e foram 

submetidas ao banho de desinfecção. Quando saíram, novas roupas e novos 

sapatos de tamanhos distintos foram oferecidos, porém todos sem condições 

de uso. Por fim, receberam autorização para entrarem no Campo (SCHLOSS, 

2013, p. 107). 
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No futuro, se quisesse continuar viva, eu teria de desenvolver 
uma consciência bem refinada do que estava à minha volta e a 
sustentar a mais forte determinação. Eu agora era a prisioneira 
A/5272 – parte de um processo cujo objetivo era acabar com 
meu orgulho e com minha identidade. Quando fui levada para 
fora da estação de trem de Auschwitz, deixei a menina Eva 
Geiringer e seus sonhos para trás. Tínhamos passado nossos 
últimos momentos juntos como uma família, e eu jamais 
voltaria a ver meu irmão (SCHLOSS, 2013, p. 108). 

 

Dentro dos Campos, o trabalho exercido era algo fundamental para a 

sobrevivência, e não só isso, a classificação do prisioneiro também era uma 

coisa que influenciava, ou seja, os Campos eram compostos, além dos judeus, 

por políticos, ciganos, criminosos e não judeus em geral. Os presos não judeus 

possuíam certos benefícios dentro do Campo, como por exemplo, maiores 

porções de comida, melhores condições de higiene e mais atenção no caso de 

necessitarem de atendimento médico (SCHLOSS, 2013, p. 110 e 111). Os 

judeus, por sua vez, não possuíam acesso a esses tipos de concessões, muito 

pelo contrário, “o objetivo dos nazistas era exterminá-los de todas as formas 

possíveis” (SCHLOSS, 2013, p. 111). 

Com o fim da guerra se aproximando, em janeiro de 1945, Eva 

descreveu seus últimos momentos no Campo, onde esteve no hospital, doente, 

juntamente com sua mãe. A derrota alemã era evidente, e o comandante da 

SS, Heinrich Himmler, a fim de acabar com todas as provas possíveis, 

determinou a destruição das câmaras de gás e a derrubada de toda a estrutura 

dos Campos (SCHLOSS, 2013, p. 130). Embora os rumores de fim de guerra 

fossem mais fortes ao passar dos dias, o medo de ser assassinado era cada 

vez mais crescente, pois os sobreviventes eram testemunhas e provas vivas de 

todos os atos de horror praticados. 

Os aliados soviéticos chegaram em 27 de janeiro de 1945, e com eles a 

iminência da liberdade. Vários grupos de soldados acamparam nos Campos, e 

trouxeram alimentos e melhores condições de sobrevivência aos prisioneiros. 

No entanto, a guerra não havia terminado, e o resultado das batalhas que 

visavam à libertação dos judeus foi a morte de 231 pessoas. Outras tantas 

morreram ao se alimentarem com as comidas trazidas pelos soldados 

soviéticos, pelo fato de que seus corpos já haviam se acostumado a passar 

fome (SCHLOSS, 2013, p. 136 e 137). 
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Eva relata a trajetória de volta semelhantemente a de Levi. O trem 

destinado para gados partiu da estação de Auschwitz para Katowice. Desta 

vez, nada de portas fechadas nem de maus tratos. O trem fazia várias paradas 

para que os recém-libertos pudessem se alimentar e se aliviar da viagem 

(SCHLOSS, 2013, p. 144). As paisagens, por todo lugar onde passavam, eram 

de destruição causada pela guerra, tanto as cidades quanto os campos tiveram 

suas consequências. 

 
Quando parávamos em estações pequenas para esticar as 
pernas, víamos os destroços dos bombardeios que queimaram 
todas as aldeias. Grande parte da Europa tinha essa mesma 
aparência. Cidades inteiras haviam sido reduzidas a pilhas de 
escombros, a população vivia debaixo de casas destruídas, 
muitas vezes em buracos no chão. Depois de mais algum 
tempo viajando, parávamos novamente em uma região 
devastada e observávamos esses buracos e crateras enormes 
no chão – havia também senhoras vendendo ovos e batatas 
em troca de qualquer coisa que poderíamos oferecer. Parecia 
uma terra com apenas senhoras idosas e crianças (SCHLOSS, 
2013, p. 144). 

 

O trem chegou a Katowice em março, e de lá partiu para a cidade de 

Czernowutz, na Ucrânia. Eva e sua mãe, durante a viagem, sofreram com a 

angústia e a incerteza de não saber se Erich (pai de Eva) e Heinz (irmão) 

haviam sobrevivido ao Holocausto. Por onde elas passavam, procuravam saber 

notícias do que teria acontecido com os dois (SCHLOSS, 2013, p. 165). Ao 

chegarem à Holanda, ambas procuraram abrigo em uma casa de amigos que 

já haviam conhecido antes da guerra. 

No entanto, mais tarde, resolveram ir para casa onde moravam. Em 8 de 

agosto de 1945, Eva e Fritzi receberam uma carta da Cruz Vermelha, dando a 

triste notícia de que Erich e Heinz haviam sido mortos em um Campo chamado 

Mauthausen, na Áustria. A lembrança que tinham de ambos eram simples 

quadros pintados a mão, que demonstravam todo amor e ligação existente na 

família Geiringer (SHLOSS, 2013, p. 180). 

Embora algumas pessoas tenham conseguido retornar para suas casas 

auxiliadas pelas forças aliadas, o que se sabe é que a humanidade não fazia 

parte da artilharia dos vencedores da guerra. Eva, em um relato dramático, 

escreveu que documentos comprovaram a consciência dos britânicos e dos 

americanos sobre o extermínio dos judeus já em 1943, e que se negaram a 
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atacar os Campos de Concentração em 1944, alegando que um bombardeio a 

Auschwitz resultaria em um grande fluxo de refugiados. Desta forma, “ganhar a 

guerra e manter uma política forte de anti-imigração foram as prioridades dos 

Aliados – não a iniciativa de ajudar os judeus” (SCHLOSS, 2013, p. 135). 

 

 

3.3. Pós Holocausto: os campos de refugiados 

 

Como ponto último do desenvolvimento deste trabalho, descreveremos, 

neste espaço, sobre os campos de refugiados como uma das consequências 

da Segunda Guerra Mundial, que se tornou um fator determinante para a 

análise da violação dos direitos humanos a partir do ponto de vista do refúgio. 

Ainda fazendo uso dos relatos de Eva Schloss, que descreveu todo o estado 

de caos dos países europeus enquanto viajava de volta para a Holanda, o 

referido continente era detentor do maior número de pessoas desalojadas em 

toda história da humanidade. Mais ou menos 20 milhões de pessoas estavam 

em processo de deslocamento, procurando o caminho de volta para casa 

(SCHLOSS, 2013, p. 169). 

Hannah Arendt relata toda a dramaticidade de ser caracterizado como 

um refugiado na obra “Nós, os refugiados”, já utilizada neste trabalho em outro 

momento. Ressalta-se que o termo refugiado foi aplicado aos perseguidos 

somente depois da Segunda Guerra Mundial, e que, embora alguns tivessem 

conseguido retornar aos seus lares, a maioria deles necessitava dos auxílios 

das organizações e comitês criados para este fim (ARENDT, 1943, p. 7). 

 
A história da nossa luta finalmente tornou-se conhecida. 
Perdemos a nossa casa o que significa a familiaridade da vida 
quotidiana. Perdemos a nossa ocupação o que significa a 
confiança de que tínhamos algum uso neste mundo. Perdemos 
a nossa língua o que significa a naturalidade das reacções, a 
simplicidade dos gestos, a expressão impassível dos 
sentimentos. Deixámos os nossos familiares nos guetos 
polacos e os nossos melhores amigos foram mortos em 
campos de concentração e tal significa a ruptura das nossas 
vidas privadas (ARENT, 1943, p. 8). 

 

No período pós-guerra, em 1945, o número de pessoas deslocadas 

chegava a 40 milhões, todas originárias da Europa. Além disso, em razão da 
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opressão imposta pela Alemanha na guerra, 13 milhões de pessoas foram 

expulsas de países que compunham a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), provenientes das Forças Aliadas. Ademais, 11,3 milhões de 

pessoas formavam o grupo de trabalhadores forçados e de deslocados dentro 

do próprio país alemão (MOREIRA, 2006, p. 3). 

 
No século XX houve uma série de acordo entre Estados que 
resultaram na formação organizações internacionais, acordos 
que podem ser classificados como regimes internacionais de 
refugiados. Um tema decisivo para a formulação de políticas 
sobre refugiados é a questão de quem deve ser protegido e de 
quais soluções estão disponíveis. Os conceitos elegibilidade, 
de repatriação e de reassentamento cobrem essas 
preocupações centrais (ANDRADE, 2006, p. 10 e 11). 

 

Antes mesmo do término da guerra, em 1943, em razão dos 

exacerbados deslocamentos de pessoas, criou-se a Administração das Nações 

Unidas para o Auxílio e Restabelecimento (ANUAR), que tinha como principal 

finalidade prestar auxílio aos refugiados e aos deslocados de guerra. Os 

esforços foram colocados em prática quando a guerra chegou ao fim, 

oportunidade em que a ANUAR repatriou cerca de sete milhões de pessoas 

(MOREIRA, 2006, p. 4). 

A maioria dos deslocados ou refugiados não queriam retornar aos seus 

países de origem, alguns em razão do regime vivenciado em determinada 

nação, o que resultou no repatriamento forçado por parte da ANUAR. Os 

Estados Unidos, no entanto, como membro da organização composta pelos 

países aliados, se posicionou de forma contrária a esta prática, não mais 

contribuindo de forma financeira com o órgão, já que era fornecedor de 70% do 

financiamento. O resultado disso foi o surgimento da Organização Internacional 

para Refugiados (OIR), em 1947 (MOREIRA, 2006, p. 4). 

 
Assim sendo, a ANUAR foi substituída, em 1947, pela 
Organização Internacional para os Refugiados (OIR), uma 
agência especializada não permanente da ONU. Embora 
prestasse assistência somente aos refugiados europeus, foi, de 
fato, o primeiro organismo internacional a tratar, de forma 
integrada, de todos os aspectos da problemática dos 
refugiados. Esta organização desempenhava múltiplas 
funções, destacando-se a assistência e a proteção política e 
jurídica aos refugiados (MOREIRA, 2006, p 4). 
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A adoção de regimes políticos pelas organizações internacionais 

possuía a finalidade de auxiliar os refugiados na procura por um lar, como por 

exemplo, a elegibilidade, a repatriação e o reassentamento. No que tange à 

elegibilidade, uma pessoa deveria ser qualificada como refugiada para que 

recebesse os auxílios dos órgãos competentes. Nesse sentido, a OIR passou a 

considerar como refugiados somente aqueles que tivessem sofrido 

perseguição, em razão de existirem também os migrantes econômicos, ou seja, 

havia a diferenciação entre motivos políticos e econômicos (ANDRADE, 2006, 

p. 68 e 69). 

A OIR possuía uma política de solução diferente do órgão anterior. 

Enquanto a ANUAR exercia o repatriamento, a OIR adotou o reassentamento 

de refugiados e deslocados em outros países. Desta forma, o resultado foi o 

reassentamento de mais de um milhão de pessoas em países como Estados 

Unidos, Canadá, Israel e outros países da América Latina. Ainda assim, o 

trabalho não era totalmente eficaz quanto se esperava, já que, em 1951, o 

número de refugiados na Europa ainda era de 400 mil (MOREIRA, 2006, p. 5). 

 
Um migrante econômico parte de seu país por vislumbrar um 
futuro material mais benéfico alhures, que pode ser justificado 
por melhores ofertas de emprego ou por oportunidades 
econômicas em geral. Refugiados, por sua vez, partem de seus 
países de origem por temor, e não em busca de melhores 
oportunidades econômicas. Eles fogem involuntariamente 
porque se sentem compelidos a fazê-lo, por motivos que fogem 
seu controle e sobre os quais não tem influência (ANDRADE, 
2006, p. 69 e 70). 

 

Posteriormente, devido a conflitos internacionais entre os países da 

Europa Ocidental, Estados Unidos e URSS, a ONU estabeleceu, em 1950, o 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), que criou 

seu próprio Estatuto para refugiados (MOREIRA, 2006, p. 5). Os principais 

instrumentos seguintes que surgiram para regulamentar a situação dos 

refugiados foram aqueles que são utilizados até a atualidade, quais sejam, a 

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o Protocolo de 

1967. 

Nos dias de hoje, o ACNUR continua sendo o órgão responsável pela 

regulamentação e adoção de políticas públicas que visam garantir as melhores 

condições para os refugiados. Recentemente, o órgão realizou a instalação de 
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energia solar em um campo de refugiados habitado por sírios localizado na 

Jordânia. É o primeiro do mundo a funcionar com energia limpa, revela o 

noticiário no ambiente online do ACNUR (ACNUR, 2017). 
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CONCLUSÃO 

 

O presente desenvolvimento permitiu que compreendêssemos acerca da 

distância existente entre a fundamentação e a garantia de um direito, ainda que 

este já esteja previsto em declarações e convenções. Embora o órgão emissor 

de tais instrumentos, a saber, o Estado, tenha sido bem intencionado quando 

buscou justificar e, consequentemente, assegurar a garantia de direitos, 

constatamos que esta intervenção tem trazido, na verdade, retrocessos 

políticos e sociais no âmbito das garantias. 

Essa dedução se torna ainda mais clara e evidente quando o assunto 

são os direitos humanos, pelo fato de que a garantia se daria por meio da 

justificação moral a partir da ideia democrática. O fato é que o Estado, embora 

dotado de autonomia para tanto, não possui eficácia no momento de preservar 

um efetivo sistema democrático. Desta forma, o resultado é o benefício no 

exercício de direitos por parte de grupos privilegiados, podendo ter como um 

dos fatores determinantes à elevação de grupos que possuem poder 

econômico. 

Como alternativa para a garantia de divisão imparcial da concessão de 

direitos, surge a vinculação entre o discurso político e o discurso ético. Dessa 

forma, grupos excluídos e separados teriam acesso ao controle de políticas 

públicas, garantindo assim, um sistema igualitário. No entanto, os atos estatais 

relacionados à adoção de políticas públicas, acabam convergindo para 

discriminação de grupos classificados pela cultura, religião ou preceitos morais 

e políticos. 

Temos, portanto, apresentados no presente trabalho, dois casos de 

grupos que foram alvos da parcialidade na concessão de poder estabelecida 

pelo Estado e que assim tiveram suprimidos seus direitos: os judeus e os 

refugiados. Esses são exemplos de grupos desfavorecidos, alvos de um 

sistema incapaz de cumprir com a igualdade proposta. 

Ademais, no caso dos judeus, o que fortaleceu a opressão exercida 

sobre eles, foi a propagação do pensamento antissemita somada à expansão 

do nacionalismo pregados pela Alemanha nazista. Desta forma, milhares de 

judeus tiveram seus direitos suprimidos em razão da propagação de privilégios 

a determinados grupos. 
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No caso dos refugiados, a negação dos direitos podem se dar por 

motivos ambientais, econômicos ou políticos. As razões analisadas no presente 

trabalho foram os refugiados políticos, ou seja, por conta de guerras, milhares 

de pessoas foram obrigadas a se deslocarem de suas casas para outros 

países. 

Desta forma, inúmeras tem sido as buscas com o intuito de preservar e 

assegurar os direitos dos refugiados, tendo como principal órgão garantidor o 

ACNUR, por meio de instrumentos como seu próprio Estatuto, a Convenção de 

1951 e o Protocolo de 1967. Ainda, não podemos excluir as cartas de direitos 

humanos (DDHC e DUDH), previstas com a finalidade de garantir o pleno 

exercício de direitos a partir do âmbito da democracia. 

Sendo assim, antes a principal problemática estava na discussão entre 

lei natural e direito positivo, no sentido de que um direito para ser efetivo 

necessitava de fundamentação para ser garantido, e que tal fundamentação só 

poderia ocorrer por meio de um ordenamento jurídico, possibilitando o exercício 

desse direito. Contudo, constatamos, durante a construção do 

desenvolvimento, que a partir de um processo histórico, os direitos naturais 

passaram a se encaixar no âmbito dos direitos humanos, e que estes tiveram 

garantias previstas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e 

também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Logo, há que se falar que a garantia dos direitos dos refugiados não 

dependem mais de uma condição, mas sim de uma obrigação de um Estado 

que deve ter como princípio a democracia e igualdade na preservação dos 

direitos positivados. 
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