
MÓDULO 2
REFÚGIO: PROTEÇÃO 

E ACOLHIDA



Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao módulo 2 da formação virtual EDUMIGRA – 
Formação de Professores(as) para a Garantia do Direito à Educação de Crianças e Adolescentes 
Refugiados e Migrantes!

Neste segundo módulo, vamos nos aproximar de uma realidade que se mostra cada vez mais 
presente no mundo contemporâneo: a de pessoas que são forçadas a deixar o seu país de 
origem e que buscam refúgio em outro. Em 2020, o número de pessoas nessa situação chegou 
à marca dos 26 milhões1. 

Como discutimos no módulo anterior, migrar é um direito humano e toda pessoa deve ter a 
possibilidade de escolher seus caminhos e destinos. Em determinadas situações, entretanto, 
o ingresso e a permanência em um novo país não é uma opção e sim uma medida extrema. O 
deslocamento é a única saída na busca pela proteção da própria vida.

Há pessoas que deixam tudo para trás pela sobrevivência, fugindo de guerras, de diversos tipos 
de perseguições e da violação generalizada de direitos humanos. Elas podem buscar acolhida 
e proteção em um novo país, solicitando o reconhecimento da sua condição de refugiadas.

Afinal, quem são as pessoas em situação de refúgio?

Toda pessoa migrante é refugiada?

Como uma pessoa se torna refugiada no Brasil?

A partir dessas três questões provocadoras, a proposta deste módulo é discutir conceitos que 
permeiam o instituto do refúgio e conhecer marcos normativos, assim como nos aproximar 
das experiências de pessoas que vivem no Brasil e são reconhecidas ou estão solicitando o 
reconhecimento da condição de refugiadas e entender quais são os desafios enfrentados nesse 
recomeço de suas vidas em solo brasileiro.

Vamos começar?

1 https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/
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2.1 ABERTURA

O que muda na mudança,

se tudo em volta é uma dança

no trajeto da esperança

junto ao que nunca se alcança?

(Carlos Drummond de Andrade)

Cáritas e OIM
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2.2 HISTÓRIAS EM MOVIMENTO

São muitas as histórias de pessoas que se deslocam pelo mundo na busca pela proteção da 
própria vida. Escolhemos quatro delas para iniciar o nosso contato com essa realidade.

Eu não via nenhuma perspectiva lá. Aí assisti a uma novela brasileira 
[Senhora do Destino] que mostrava um casal de lésbicas, fui 
pesquisando e vim para cá sem me despedir de ninguém.

Lara Lopes se viu forçada a sair de seu país de origem, Moçambique, em razão da sua orientação 
sexual. Ainda que tentasse ser “discreta”, foi agredida na rua por desconhecidos, presa e 
mantida em uma cela masculina. Lara chegou ao Brasil em 2013 e hoje é reconhecida como 
refugiada em razão das ameaças e violências que sofreu em seu país por ser lésbica. Até o 
ano de 2015, as relações homoafetivas eram criminalizadas em Moçambique. Sua namorada, 
também moçambicana, conseguiu chegar ao Brasil dois anos depois. De acordo com Lara: “A 
diferença é que aqui a gente não precisa mentir”2.

  CONFIRA

Cartilha - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo no contexto 
migratório

https: //brazil.unfpa.org/pt-br/publications/cartilha-lesbicas-gays-bissexuais-
travestis-transexuais-e-intersexo-no-contexto

Plataforma sobre o Perfil das Solicitações de Refúgio relacionadas à Orientação 
Sexual e à Identidade de Gênero 

https://www.acnur.org/portugues/refugiolgbti/

2 https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/11/perseguidos-lgbts-africanos-recebem-refugio-no-brasil.shtml
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Ir a hospitais seria perigoso porque todos estavam sob controle 
dos homens de Assad. Eles me matariam, especialmente sendo um 
jornalista.

Victorios Shams – pseudônimo adotado por razões de segurança – se viu obrigado a sair de 
seus país de origem, a Síria, pela perseguição que sofria devido à sua atuação como jornalista. 
Diante da deflagração da guerra civil, em 2011, ele – que é formado em ciência política e 
até então tinha no jornalismo um trabalho esporádico – sentiu a necessidade de registrar o 
que estava acontecendo em seu país: o conflito entre as tropas do ditador Bashar al-Assad 
e variados grupos de oposição. Ligado a grupos contrários a Assad, Victorios era um dos 
poucos jornalistas trabalhando em Daraa, berço do levante sírio. A atuação era arriscada e sob 
constante ameaça. Seus vídeos e fotos eram publicados nas redes sociais de grupos locais, mas 
também em grandes canais de televisão do Oriente Médio. Um dia, enquanto tirava fotos, ele 
foi surpreendido e perseguido por soldados que o atingiram com um tiro. Victorios conseguiu 
fugir e ser atendido na casa de um médico. Depois de ser aconselhado a deixar o país, em 
2012 ele começa uma jornada de deslocamentos. “Deixei tudo lá”, ele afirma. Passou por 
Líbano, Turquia, Jordânia e Egito até chegar ao Brasil em 2015 e ter seu estatuto de refugiado 
reconhecido. Daqui ele acompanha a situação do Oriente Médio e está escrevendo um livro 
sobre a guerra, a qual ele prefere denominar de Revolução Síria3.

Eu tinha vergonha de dizer [que era uma refugiada], porque as 
pessoas perguntavam do que estava fugindo e o que havia feito 
de errado.

Ana Maria, C’ayu Manuela, Daniela e Juanita Hernandez Solano são colombianas e viveram por 
um período da infância no município de Silvia, localizado na cordilheira oriental da Colômbia. 
Nesse povoado, seus pais, ativistas em direitos humanos, atuavam em projetos sociais junto 
às populações originárias. A região, no entanto, passou a ser cenário de disputas entre grupos 
envolvidos no conflito colombiano e a família começou a receber ameaças de paramilitares. Em 
2001, receberam o primeiro aviso para deixar o país. Ainda assim, permaneceram até 2002, 
quando a situação se tornou insustentável. A mãe, que havia viajado ao Brasil para visitar 
a irmã casada com um brasileiro, não pode retornar. Por motivos de segurança, o pai e as 
quatro filhas saíram de Silvia sem poder dizer aos amigos a situação em que se encontravam. 
Os parcos recursos financeiros não permitiram custear as cinco passagens necessárias para 
juntar a família no Brasil. Eles passaram a viver em diferentes cidades na Colômbia e foram se 
mudando aos poucos para São Paulo, com a ajuda de parentes e amigos. Por aqui, a família 
teve reconhecida a sua condição de refugiada. Juanita comenta que nos primeiros anos no 
Brasil, ela e suas irmãs evitavam contar que eram refugiadas: Daniela, depois de algum tempo 
no Brasil, refletiu que “era importante explicar a diferença de ser refugiada e por que eu vim. 
De explicar que existem várias frentes armadas que também matam na Colômbia e que o 
narcotráfico não está apenas nas mãos das FARC”4.

3  https://temas.folha.uol.com.br/jornalistas-refugiados/victorios-da-siria/sirio-foi-ferido-por-tiro-ao-registrar-combates-do-
primeiro-ano-da-guerra-civil.shtml

4  http://caminhosdorefugio.com.br/identidade-sem-estereotipo-a-trajetoria-de-irmas-colombianas-no-brasil/ 
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Não escolhi o Brasil. Eu não conhecia nada daqui. Tinha pedido o 
visto para a Tailândia, porque era mais perto e mais fácil, mas minha 
avó morreu na época e o visto venceu. Eu precisava sair.

S. Masih se viu forçado a sair de seu país, Paquistão, por perseguições religiosas. Ele prefere 
não ter seu primeiro nome identificado por medo de represálias à sua família, mas indica que 
revelar seu último nome não é um problema, já que no seu país de origem parte significativa 
da população cristã tem este mesmo sobrenome, que é conferido pelo Estado. Ele vivia 
junto com sua esposa e três filhos em uma cidade no sudeste do Paquistão e era pastor 
de uma igreja presbiteriana com três mil membros. A comunidade cristã paquistanesa, que 
representa pouco mais de 2% da população, já sofria com atentados terroristas. Ele passou a 
ser perseguido pessoalmente por um homem que insistia que ele se convertesse ao Islã. De 
acordo com Masih: “Na terceira vez, ele me disse: ‘te ofereci o Islã três vezes e você o desonrou 
três vezes. Agora, fique pronto para as consequências.” Duas semanas depois, ele recebeu 
um ofício do tribunal local informando que este mesmo homem exigia o pagamento de uma 
quantia expressiva de dinheiro pela ofensa que Masih haveria cometido. Houve dificuldade 
para encontrar um advogado que aceitasse defender um cristão. O juiz acabou atribuindo 
um valor menor, de acordo com a condição financeira de Masih. Ainda assim, ele teve sua 
casa invadida por este mesmo homem, acompanhado de outras pessoas, que o agrediram 
na frente de sua família e o informaram que iriam acusá-lo de blasfêmia, crime com punições 
que incluem a morte. A situação se tornou insustentável e sua esposa o convenceu a sair 
do país. A sugestão do Brasil como possível destino veio de um padre que indicou que a 
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ocorrência da Jornada Mundial da Juventude e a visita do Papa Francisco ao país poderiam 
facilitar a concessão de um visto de turista. Ele chegou ao Brasil sozinho, sem sequer saber 
que língua se falava por aqui. No Brasil, foi reconhecido como refugiado e se tornou pastor 
assistente em uma igreja na Penha, bairro da zona leste de São Paulo5.

ENTENDENDO MELHOR
As experiências de Lara, Victorios, Ana Maria, C’ayu Manuela, Daniela, Juanita e S. Masih 
nos apresentam histórias de pessoas de distintos perfis e idades que, ao enfrentarem 
uma situação extrema em seus países, não tiveram outra escolha senão o deslocamento 
e o pedido de proteção em um novo país. Pudemos observar exemplos de pessoas que 
se deslocam sozinhas, acompanhadas da família ou que conseguem uma futura reunião 
com familiares e pessoas próximas – já que nem sempre é possível fazer esse trajeto em 
conjunto com quem gostaríamos. Muitas pessoas esperam meses, ou mesmo anos, para 
se reunirem em um país no qual suas vidas estejam em segurança. Em comum, as quatro 
experiências trazem situações de ameaças, perseguições e violências. Todos os envolvidos 
deixaram uma vida para trás – casa, amigos, família, trabalho – para proteger suas vidas. 
Grande parte deles teve que tomar essa decisão de forma repentina e chegaram ao Brasil 
apenas com a roupa do corpo e o desejo de recomeçar suas vidas.

Para compreender melhor a situação dessas pessoas, vamos imaginar nossa vida cotidiana 
atual. E se, de forma repentina, em razão de ameaças, perseguições e violência motivadas 
pela nossa religião, atuação profissional, opinião política ou orientação sexual, a nossa 
vida se tornasse insustentável por aqui e a única solução para salvar nossas vidas fosse 
partir? Para qual país você iria? Qual meio de transporte seria viável? Quais documentos 
você levaria? Faria a viagem sozinho ou acompanhado? O que colocaria na mala?

5  https://www.bbc.com/portuguese/brasil-37292657
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2.3  SAIBA A DIFERENÇA: PESSOA REFUGIADA, 
SOLICITANTE DE REFÚGIO E DESLOCADA INTERNA 

As histórias que introduziram este módulo nos apresentam exemplos de pessoas forçadas a 
saírem dos seus países. A menção a termos relacionados ao refúgio foi uma constante. 

Vídeo Diário de uma refugiada: venezuelana, mãe solteira e com o coração entre dois países

Mas quem são as pessoas em situação de refúgio? 

Uma pessoa é reconhecida como refugiada nas hipóteses em que: “receando com razão ser 
perseguida em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou 
das suas opiniões políticas, se encontre fora do país de que tem a nacionalidade e não possa 
ou, em virtude daquele receio, não queira pedir a proteção daquele país” (Convenção relativa 
ao Estatuto dos Refugiados, art.º 1.º - A, n.º 2, de 1951, com as alterações introduzidas pelo 
Protocolo de 1967)6.

No Brasil é adotada uma definição ampliada de refúgio que inclui também toda pessoa que, 
devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigada a deixar seu país de 
nacionalidade para buscar refúgio em outros países. 

LEI Nº 9.474, DE 22 DE JULHO DE 1997 - Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo 
indivíduo que:

I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião,  nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não 
possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país;

II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência  habitual, 
não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso 
anterior;

III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a  deixar seu 
país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.

Este é o caso de Teolinda Moralera Warao, natural do município Antonio Díaz, na Venezuela. 
Lá vivia com sua família em uma casa própria, plantava seus alimentos e a matéria-prima para 
confeccionar artesanato e artefatos domésticos. Parte da renda da família vinha do comércio de 
artesanato da sua comunidade e de apresentações de cantos e danças para turistas. A situação 
na Venezuela se tornou difícil, a família contava com poucos recursos para sobreviver e um 
surto de cólera atingiu a região. Teolinda perdeu uma neta e sua filha ficou gravemente doente. 
A família foi ainda surpreendida com o desabamento da casa em que vivia. Foi então que 
decidiram partir com apenas a roupa do corpo e, de carona, chegaram a Santa Elena, na fronteira 
com Pacaraima (RR). Com apoio da paróquia da cidade brasileira e do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados (Acnur), sua filha conseguiu se recuperar. “Eu vim para salvar 

6  Organização Internacional para as Migrações (OIM). Direito Internacional da Migração: Glossário sobre Migrações. Genebra: 
Organização Internacional para as Migrações, 2010. p. 62.
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meus filhos”, afirma Teolinda. Hoje a família vive no abrigo Janokoida, em Pacaraima, junto com 
cerca de 450 indígenas warao. O abrigo é adaptado à cultura warao, as pessoas dormem em 
redes e o espaço é dividido entre as famílias. Teolinda, que já é avó de duas crianças brasileiras, 
conclui: “Vim para que eles tenham futuro. Aqui há saúde e educação.”

As pessoas que se encontram fora do seu país de origem, se apresentam à autoridade 
competente, solicitam o reconhecimento da condição de refugiadas e permanecem no país 
aguardando a decisão final do seu processo são denominadas solicitantes de refúgio.

Por que as pessoas solicitam refúgio?

As pessoas se deslocam para outro país em busca de proteção pelo medo fundamentado de 
perseguição em razão da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das 
suas opiniões políticas.

Victorios, por exemplo, sofria perseguição por sua atuação jornalística na Síria e por pertencer 
a grupos políticos contrários a Assad. Já S. Masih se viu forçado a deixar o Paquistão por 
perseguição religiosa. 
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INFÂNCIA MIGRANTE

As crianças representam mais da metade da população mundial de pessoas refugiadas. 
Uma parcela significativa dessas crianças não poderá retornar aos seus países de origem 
e passará a vida inteira longe de casa, muitas separadas de suas famílias. Em situações de 
crise e deslocamento, as crianças estão expostas a riscos de diferentes formas de abuso, 
negligência, violência, exploração, tráfico ou recrutamento militar e separação de seus 
familiares ou responsáveis.

 Confira cinco fatos sobre crianças refugiadas que vão te emocionar. 

  Conheça a história de Malak, de 7 anos, que assim como outras milhões de crianças, 
fugiu da violência na Síria com sua família.

Tira-dúvidas: Toda pessoa migrante é também refugiada? 
 

A partir dos conceitos de pessoas migrantes e refugiadas apresentados ao longo desta 
formação, podemos refletir sobre as distinções entre esses dois termos utilizados para pessoas 
em situação de mobilidade. 

As pessoas em situação de refúgio fogem de conflitos armados e perseguições das mais 
diversas. Lara, por exemplo, era perseguida em Moçambique em razão da sua orientação 
sexual. Ana Maria, C’ayu Manuela, Daniela e Juanita, por sua vez, foram crianças obrigadas a 
se deslocar em razão das ameaças sofridas pelos seus pais, ativistas em direitos humanos que 
atuavam em projetos sociais junto às populações originárias na Colômbia. Essas pessoas saem 
de seus países e cruzam fronteiras internacionais em busca de proteção e do reconhecimento 
da sua condição de refugiadas. Retornar ao seu país as deixaria em perigo e uma negação ao 
seu pedido de proteção pode trazer consequências vitais7. 

7  Este e os dois parágrafos seguintes tem como referência: https://www.acnur.org/portugues/2015/10/01/refugiado-ou-mi-
grante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-termo-correto/

49

https://www.acnur.org/portugues/2018/10/11/5-fatos-sobre-criancas-refugiadas-que-vao-te-emocionar/
https://www.youtube.com/watch?v=0wXDmJu840I
https://www.youtube.com/watch?v=0wXDmJu840I
https://www.acnur.org/portugues/2015/10/01/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-termo-correto/
https://www.acnur.org/portugues/2015/10/01/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-termo-correto/


O instituto do refúgio compreende a responsabilidade dos Estados de destino no que diz 
respeito à proteção contra a devolução dessas pessoas ao país em que sofrem perigo, o 
acesso a procedimentos de solicitação de refúgio justos e eficientes e a medidas que garantam 
segurança e direitos fundamentais a essa população e que as apoie no encontro de uma solução 
a longo prazo.

Diferente daquelas pessoas que não podem retornar ao seu país e por isso solicitam refúgio, as 
pessoas migrantes não sofrem ameaças diretas de perseguição ou morte. Estas, como vimos 
no primeiro módulo, saem de seus países por diversos motivos em busca de uma vida melhor. 

Ou seja, nem toda pessoa migrante pode ser considerada refugiada. 

No entanto, podemos dizer que toda pessoa refugiada é também migrante, afinal, ela se 
deslocou de um país a outro, ainda que a sua busca seja essencialmente a proteção da própria 
vida. E justamente esta diferença indica a necessidade de uma proteção internacional específica 
proporcionada pelo reconhecimento da sua condição de refugiada.

O que devemos ter sempre em mente é que todas as pessoas que ultrapassam fronteiras 
internacionais em busca de uma vida melhor ou de proteção trazem consigo seus 
direitos. Estes devem ser respeitados por serem inerentes aos seres humanos.

E como são chamadas as pessoas forçadas a se deslocarem dentro de um mesmo país?

Estas são chamadas de deslocadas internas. Este conceito inclui toda “pessoa ou grupo de 
pessoas que foram forçadas ou obrigadas a fugir ou a abandonar os seus lares ou locais de 
residência habitual, em consequência de (ou para evitar os efeitos de) conflitos armados, situações 
de violência generalizada, violações de direitos humanos ou desastres naturais ou causados pelo 
homem e que não atravessaram nenhuma fronteira estadual internacionalmente reconhecida 
(Princípios Orientadores em matéria de Deslocações Internas, ONU Doc E/CN.4/1998/53/Add.2)8.

8  Organização Internacional para as Migrações (OIM). Direito Internacional da Migração: Glossário sobre Migrações. Genebra: 
Organização Internacional para as Migrações, 2010. p. 54-55.
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O número de pessoas nessa condição em todo o mundo é significativo e crescente. Em 2019, 
45,7 milhões de pessoas tiveram que fugir para regiões dentro de seus próprios países e se 
encontravam na condição de deslocadas internas9.

9  https://www.acnur.org/portugues/2020/06/18/relatorio-global-do-acnur-revela-deslocamento-forcado-de-1-da-humanidade/
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2.4  REFÚGIO É UM DIREITO HUMANO: ASPECTOS 
LEGAIS NO BRASIL

Atravessamos o mar Egeu 

O barco cheio de fariseus 

Como os cubanos, sírios, ciganos 

Como romanos sem Coliseu 

Atravessamos pro outro lado 

No Rio Vermelho do mar sagrado 

Os Center shoppings superlotados 

De retirantes refugiados 

“Diáspora” (Tribalistas)
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No Brasil, a legislação que define os mecanismos para a implementação e a concessão de 
refúgio é a lei nº 9.474/1997, também conhecida como Lei de Refúgio. Ela é reconhecida pelo 
Alto Comissariado da ONU para os Refugiados como uma das legislações mais avançadas do 
mundo sobre o tema.  

De acordo com a legislação brasileira, é reconhecida como refugiada toda pessoa que, em razão 
de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a 
determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, 
por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo. Estão incluídas nesse 
conceito, do mesmo modo, toda pessoa que devido à grave e generalizada violação de direitos 
humanos, é obrigada a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outros países10.

Mas como uma pessoa se torna refugiada no Brasil?

A nossa Lei de Refúgio estabelece que a pessoa situada em território brasileiro que deseja 
solicitar refúgio poderá expressar sua vontade a qualquer autoridade migratória que se encontre 
na fronteira e deverá ser informada sobre os procedimentos necessários. Esta não poderá ser 
deportada para a fronteira do território no qual sua vida ou liberdade estejam ameaçadas em 
razão da sua raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política11.

O procedimento pode ser realizado virtualmente por meio do Sisconare12. A análise e a decisão 
sobre a concessão ficam a cargo do Comitê Nacional para os Refugiados, o Conare, órgão 
colegiado constituído por representantes governamentais e não-governamentais, vinculado ao 
Ministério da Justiça e Segurança Pública13.

10 Lei nº 9.474/1997, artigo 1º.

11 Lei nº 9.474/1997, artigo 7º, § 1º.

12 Para mais informações sobre o Sisconare: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/sisconare

13 Para mais informações sobre o Conare: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/conare
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Uma vez reconhecida como tal, a pessoa refugiada fica sob proteção do Estado brasileiro e 
os efeitos do reconhecimento da condição de refugiada serão extensivos ao seu cônjuge, aos 
ascendentes e descendentes, assim como aos demais membros do grupo familiar que dela 
dependam economicamente, caso estes também estejam no Brasil14.

A população refugiada gozará dos mesmos direitos e estará sujeita aos deveres da população 
migrante no Brasil. Ou seja, como mencionamos no módulo 1, terá garantido o acesso igualitário 
e livre a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica 
integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social.

O ACNUR desenvolveu a Plataforma Help com informações sobre temas importantes para a 
população refugiada no Brasil. Na plataforma, que está disponível em cinco idiomas (português, 
inglês, espanhol, francês e árabe), as pessoas solicitantes de refúgio e refugiadas poderão 
encontrar informações confiáveis e atualizadas sobre temas diversos como: solicitar refúgio no 
Brasil, onde encontrar abrigo, trâmites legais, como acessar o sistema de saúde e educação, 
onde buscar oportunidades de emprego, informações sobre trânsito e fronteira durante o 
período da pandemia, entre outras.

Vídeo Direitos básicos dos refugiados e solicitantes de refúgio (ENG / ESP)

14 Lei nº 9.474/1997, artigo 2º.
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2.5  IDAS E VINDAS: PANORAMA ESTATÍSTICO DO 
REFÚGIO NO BRASIL

Os números em âmbito mundial indicam um cenário de crescentes deslocamentos forçados: 
uma a cada 97 pessoas, o que representa 1% da humanidade, é obrigada a abandonar seu 
lar, atravessando ou não fronteiras internacionais. Dentre essas pessoas, 85% se encontra em 
países em desenvolvimento e 73% em países vizinhos daqueles dos quais elas fugiram. E é 
cada vez menor a porcentagem de pessoas que consegue retornar para suas casas15. Os cinco 
principais países de origem dessas pessoas deslocadas são Síria, Venezuela, Afeganistão, 
Sudão do Sul e Mianmar16.

Até o final do ano de 2019, 79,5 milhões de pessoas se encontravam deslocadas em razão de 
guerras, conflitos e perseguições. Destas, 45,7 milhões fugiram para regiões dentro de seus 
próprios países e eram consideradas deslocadas internas, 4,2 milhões eram solicitantes de 
refúgio e aguardavam o resultado dos pedidos de reconhecimento dessa condição, 26 milhões 
estavam reconhecidas como refugiadas e 3,6 milhões eram pessoas de origem venezuelana 
deslocadas fora do seu país de origem17. 

Cabe observar que muitas pessoas da Venezuela que estão fora do seu país não estão 
registradas como refugiadas ou solicitantes de refúgio, ainda que seja necessária uma estrutura 
que assegure a sua proteção18.

15 https://www.acnur.org/portugues/2020/06/18/relatorio-global-do-acnur-revela-deslocamento-forcado-de-1-da-humanidade/

16 https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/

17 https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/

18 https://www.acnur.org/portugues/2020/06/18/relatorio-global-do-acnur-revela-deslocamento-forcado-de-1-da-humanidade/
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INFÂNCIA MIGRANTE
A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) estima que cerca de metade dos refugiados 
do mundo são crianças. Expostos a situações de risco e a violações de direitos, acompanham 
familiares ou se deslocam desacompanhados de um país a outro. 

Conheça algumas dessas histórias: Crianças representam cerca de metade do número 
de refugiados do mundo

Mas e o cenário brasileiro? 

Até o final de 2020, 49.493 pessoas de 64 nacionalidades foram reconhecidas como refugiadas 
no Brasil19. Vejamos esse painel mais de perto:

 •  Cinco principais nacionalidades: Venezuela (94,25%), Síria (2,75%), República 
Democrática do Congo (0,83%), Cuba (0,43%) e Palestina (0,28%)

 •  Gêneros: Masculino – 57,97% e Feminino – 42,03%

 •  Faixa etária: Abaixo de 4 anos – 0,50%, 5 a 11 anos – 1,44%, 12 a 17 anos – 1,52%, 18 
a 29 anos – 43,13%, 30 a 59 anos – 50,38% e Acima de 60 anos – 3,04%

 •  Cinco principais estados nos quais as solicitações de refúgio foram reconhecidas: 
Roraima (66,9%), Amazonas (16,26%), Distrito Federal (8,07%), São Paulo (4,71%) e 
Rio de Janeiro (1,3%). 

A população originária da Venezuela teve um papel central no aumento significativo de 
solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil, em razão da decisão do 
Conare de 14 de junho de 2019 que reconheceu a situação de “grave e generalizada violação 
de direitos humanos” na Venezuela20. A partir do ano de 2019, houve um aumento significativo 
da população refugiada no Brasil. O país recebeu o maior número de solicitações de refúgio da 
sua história (82.520), tendo a Venezuela como o principal país de origem dessas solicitações 
(65,1%)21. Em janeiro de 2020 o Brasil possuía o maior número de pessoas refugiadas 
venezuelanas reconhecidas na América Latina22.

Ainda que cheguem em grande parte pela região Norte do Brasil, a população venezuelana em 
2020 já estava presente em 23% dos municípios brasileiros – e este número pode ser maior, 
uma vez que não inclui as pessoas que solicitaram mas ainda não tiveram o reconhecimento 
da condição de refugiado. Há ainda uma concentração na região Norte, especialmente em Boa 
Vista, Manaus e Pacaraima, mas sua presença é observada de forma disseminada nas regiões 
Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste23.

Para ter acesso aos dados oficiais sobre refúgio, acesse Refúgio em números – 5ª edição, 
do MJSP

Assista à Série Infância Refugiada: a situação das crianças imigrantes no país, da 
Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

19  Plataforma Interativa de Decisões sobre Refúgio. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em: https://www.
justica.gov.br/seus-direitos/refugio/refugio-em-numeros

20 Ministério da Justiça e Segurança Pública. Refúgio em números. 5 ed. 2020. p. 2-3.

21 Ministério da Justiça e Segurança Pública. Refúgio em números. 5 ed. 2020. p. 1.

22  https://www.acnur.org/portugues/2020/01/31/brasil-torna-se-o-pais-com-maior-numero-de-refugiados-venezuela-
nos-reconhecidos-na-america-latina/

23 https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/09/imigrantes-venezuelanos-estao-em-23-dos-municipios-brasileiros.shtml
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2.6  REFÚGIO EM SITUAÇÕES DE CRISE: A PANDEMIA 
DE COVID-19

No módulo anterior, começamos nossa reflexão sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na 
mobilidade humana. Passaremos agora a refletir como ficam as pessoas que estão em risco 
em seus países e que em condições extremas não enxergam outra saída a não ser se deslocar 
no contexto da pandemia, no qual uma série de medidas restritivas foram estabelecidas pelo 
governo brasileiro a determinados imigrantes. 

Como está o cenário brasileiro?

A partir da Portaria nº 120, de 17 de março de 202024, o Brasil determinou a restrição 
excepcional e temporária de entrada no país de pessoas não brasileiras oriundas da Venezuela. 
Esta restrição foi estendida por portarias posteriores.

A recente Portaria nº 652, de 25 de janeiro de 2021, restringe a entrada no Brasil de pessoas de 
qualquer nacionalidade diferente da brasileira, por rodovias, por outros meios terrestres ou por 
transporte aquaviário. Há determinadas exceções previstas na restrição, como para pessoas 
que têm cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador brasileiro, ou é portadora de Registro 
Nacional Migratório, entre outras. No entanto, a Portaria determina que tais exceções não se 
aplicam à pessoas não brasileiras provenientes da Venezuela25. Isso significa que as exceções 
valem para todas as nacionalidades, exceto para pessoas de origem venezuelana que estão 
proibidas de ingressar no Brasil por terra.

24 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-120-de-17-de-marco-de-2020-248564454

25 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-652-de-25-de-janeiro-de-2021-300740786 
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De acordo com Camila Asano, da organização da sociedade civil Conectas Direitos Humanos, “O 
governo está usando a pandemia como desculpa para barrar os venezuelanos”. Segundo dados 
da Polícia Federal, tais restrições reduziram de forma expressiva o número de venezuelanos 
que ingressaram no país: em 2018 foram 227.437, em 2019 foram 236.410, em 2020 foram 
47.682 por terra e via aérea26.

A recente Portaria nº 652/2021 estabelece ainda que o descumprimento do seu conteúdo 
implica na inabilitação de pedido de refúgio27.

Como vimos ao longo deste módulo, há um número significativo de pessoas de origem 
venezuelana que chega ao Brasil em busca de proteção. Em meio à pandemia de covid-19 e ao 
fechamento de fronteiras, elas foram impedidas de solicitar proteção no país. Foram poucas as 
pessoas venezuelanas que conseguiram ingressar no Brasil. 

Neste contexto, as solicitações de refúgio retornaram aos patamares anteriores ao aumento 
causado pela chegada de venezuelanos no país. Entre 2019 e 2020, a queda acumulada nas 
solicitações de refúgio considerando os meses de janeiro a agosto foi de 56,7%28.

26  https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/02/brasil-barra-venezuelanos-na-fronteira-com-base-em-orientacao-inexis-
tente-da-anvisa.shtml

27 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-652-de-25-de-janeiro-de-2021-300740786

28  Em 2019, o Brasil recebeu 52.164 solicitações de refúgio. Em 2020, o número caiu para 22.565. OBMigra. Resumo Executivo 
- Relatório Anual do OBMigra, 2020. p. 28.
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2.7  PAPO RETO: SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PONTOS 
DO MÓDULO

Neste segundo módulo, compreendemos quem são as pessoas em situação de refúgio – 
pessoas que saem de seus países e cruzam fronteiras internacionais em busca de proteção e 
que não podem para lá retornar por sofrer perigo de vida. Nessas situações, o deslocamento é 
uma medida extrema. Observamos que no Brasil a pessoa que deseja solicitar refúgio poderá 
expressar sua vontade de permanecer aqui a qualquer autoridade migratória que se encontre na 
fronteira e deverá ser informada sobre os procedimentos necessários. Esta pessoa não poderá 
ser deportada para a fronteira do território no qual sua vida ou liberdade esteja ameaçada em 
razão da sua raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Vimos ainda que 
nem todas as pessoas migrantes são refugiadas, já que a maior parte delas pode retornar ao 
seu país e, por isso, não precisam solicitar o refúgio como medida de proteção. Estas pessoas 
saem de seus países por diversos motivos em busca de uma vida melhor. O que devemos 
ter sempre em mente é que todas as pessoas que ultrapassam fronteiras internacionais em 
busca de uma vida melhor ou de proteção trazem consigo seus direitos e que estes devem ser 
respeitados por serem inerentes aos seres humanos.

59



2.8  DESAFIO: EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

1) Desafio: exercício

A partir da leitura dos depoimentos, indique a nacionalidade das pessoas. Em seguida, 
associe as bandeiras de seus países.

(A) “Sou de Kinshasa. Estou aqui há quase cinco meses. 
Ainda não saiu meu refúgio. Eu fugi da guerra na minha 
terra, porque era membro de um partido, eu fugi por 
causa dessas coisas de política. Se ficasse lá podiam me 
matar. Antes de fugir, eu estava preso. Depois consegui 
fugir e arranjei uma maneira de chegar aqui no Brasil.”29

 

(B) “Terremoto é a pior coisa que existe. Não dá pra 
fugir, não dá pra fazer nada, as coisas caem sobre a 
nossa cabeça e não podemos impedir. Quando passou o 
terremoto, todo mundo achou que fosse o fim do mundo. 
Não tínhamos mais eletricidade, não tínhamos nada.”30

 (C) “Fugi há dois anos atrás, durante a guerra. Eu morava 
em Damasco e minha casa foi bombardeada duas vezes 
e queimou. Toda minha família – meus pais e irmãos – 
fugiram para a Turquia, mas eu fui ao Egito para trabalhar 
para ajudá-los, depois cheguei ao Brasil.”31

 (D) “A política acabou com tudo. O dinheiro não dá para 
nada e o preço dos alimentos subiu muito. Se o dinheiro 
não dava nem para comer, muito menos para roupa.”32

 (E) “Em janeiro de 2015, nós saímos às ruas para protestar, 
e demos de encontro com policiais. Então, fui levado à 
prisão. Fiquei lá por dois meses, só saí porque conhecia um 
dos policiais, que me ajudou a fugir. Meus amigos estão na 
prisão até hoje, não sei nem como estão, se estão vivos.”33

 (F) “Não é fácil ficar longe de seu país, mas lamentavelmente 
tenho que ser realista, porque em nosso país a situação 
econômica é baixa. O ser humano vai em busca de muito 
mais oportunidades, ainda mais quando se tem filhos.”34

29 Extraído de matéria publicada por Caio Quero, da BBC Brasil, em 13/3/2013. Acesse: https://bbc.in/2OEf6eI

30 Depoimentos extraídos do site Rostos da Migração – https://gkfische.tumblr.com/

31 Depoimentos extraídos do site Rostos da Migração – https://gkfische.tumblr.com/

32 Extraído de matéria publicada por Carlos Dias, do G1, em 25/01/2019. Acesse: https://glo.bo/2WhrQti

33 Depoimentos extraídos do site Rostos da Migração – https://gkfische.tumblr.com/

34  Extraído do documentário “No Desistas” (Xan Kheparamty), produzido por alunos da Faculdade Uniban/Anhanguera como 
trabalho de conclusão do curso de Produção Audiovisual 2013.

DEPOIMENTO NACIONALIDADE BANDEIRA

(     ) 

Síria

(     )

(     ) 

Boliviana

(     )

(     ) 

Congolesa

(     )

(     ) 

Angolana

(     )

(     ) 

Venezuelana

(     )

(     ) 

Haitiana

(     )
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2) Questões provocadoras

I.  Indique as afirmações corretas. Uma pessoa será reconhecida como refugiada no Brasil nas 
hipóteses em que:

(     ) a)  Devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não 
possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país.

(     ) b)  Não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, 
não possa ou não queira regressar a ele devido a fundados temores de perseguição 
por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. 

(     ) c)  Devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu 
país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.

(     ) d)  Devido a conflitos armados, situações de violência generalizada, violações de direitos 
humanos ou desastres naturais ou causados pelo homem é forçada a abandonar 
seu lar no Brasil, mas não atravessa nenhuma fronteira estadual internacionalmente 
reconhecida. 

II. Indique a alternativa incorreta sobre pessoas migrantes e refugiadas:

(     ) a)  Diferente daquelas pessoas que não podem retornar ao seu país e por isso solicitam 
refúgio, as pessoas migrantes não sofrem ameaças diretas de perseguição ou morte e 
saem de seus países por diversos motivos em busca de uma vida melhor.

(     ) b)  Nem toda pessoa migrante pode ser considerada refugiada.

(     ) c)  É possível dizer que toda pessoa refugiada é também migrante, uma vez que ela se 
deslocou de um país a outro, ainda que a sua busca seja essencialmente a proteção da 
própria vida. 

(     ) d)  Toda pessoa migrante pode ser considerada refugiada.

RESULTADOS

1) Nacionalidade: C, F, A, E, D, B 
 Bandeira: C, F, E, A, B, D

2) I. corretas: A, B, C 2) II. incorreta: D
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2.9 ALÔ, ESCOLA! 

Continuar a estudar para me formar e exercer uma profissão é o que 
me faz sentir em casa, estando no Brasil.

Eiker Antonio Garcia Moreira, venezuelano, 16 anos, vivia em Maturin, na Venezuela. Nas suas 
lembranças do país de origem estão a casa da avó, as brincadeiras com os primos e a escola, 
onde estudava em período integral. No Brasil, depois de passar por períodos iniciais difíceis e 
sair de Boa Vista (RR) para chegar em São Paulo (SP), ele conseguiu retomar seus estudos35. 

Link para depoimento em áudio

“Soltaram fogos na região [da escola] e uma aluna se assustou muito 
e ficou embaixo da carteira. As demais crianças riram. A gente foi 
entender, falei com a família. Eles eram da Síria. Depois, trabalhamos 
esse assunto com os alunos, que passaram a respeitar”.

Ulisses Vakirtzis, diretor da EMEF Guimarães Rosa/DRE Itaquera36

35 https://www.acnur.org/portugues/em-casa-no-brasil/

36  Repórter Brasil. Migração como direito humano: rompendo o vínculo com o trabalho escravo. Natália Suzuki (org.); Equipe 
‘Escravo, nem pensar’. São Paulo, 2018. p. 17.
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Diante de todo o conteúdo apresentado neste segundo módulo e o relato de Ulisses e Eiker, cabe 
refletir: estamos utilizando nas nossas práticas pedagógicas os novos conhecimentos e 
culturas trazidos por estudantes de distintas origens?

Compartilhamos a experiência da professora de Educação Física Suzi Dornelas, da Escola 
Estadual Professor José Ranieri, em Bauru (SP), a partir do seu projeto Viajando pela Cultura 
Africana, desenvolvido em 2019, que estimula o brincar no cotidiano das e dos estudantes ao 
mesmo tempo que valoriza a herança cultural de matrizes indígena e africana. O projeto indica 
ser possível ensinar a diversidade por meio de brincadeiras populares e estimular o convívio 
entre as diferenças, assim como trabalhar a questão do racismo nas aulas de Educação Física. 
Por exemplo, ao apresentar a Brincadeira Mamba da África do Sul, a professora apresenta e 
conversa sobre a brincadeira, ao mesmo tempo que traz informações sobre seu país de origem.

Conheça mais detalhes do projeto

Concluímos o módulo 2! Até breve, no módulo 3!
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https://www.youtube.com/watch?v=tThk7ONP9n4
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https://www.youtube.com/watch?v=msP_UOznwf8
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Sisconare: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/sisconare

Conare: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/conare

Plataforma Help: help.unhcr.org/brazil  
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Identidade de Gênero: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/11eabzin2AXUDzK6_
BMRmo-bAIL8rrYcY/page/1KIU

Plataforma Interativa de Decisões sobre Refúgio. Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/refugio-em-numeros 
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