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We are facing the biggest refugee 

and displacement crisis of our time. 

Above all, this is not just a crisis o 

numbers; it is also a crisis of 

solidarity. (Ban Ki Moon) 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, por ter me permitindo realizar meu doutoramento, 

ao abrir as portas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e ao me dar força e sustento para 

ao longo dos três anos de estudos e pesquisas chegar até este momento, em que ultrapasso mais 

uma fase importante de minha vida. 

Todos os referidos neste agradecimento foram importantes para que eu pudesse 

concluir meu doutorado em Direito Político e Econômico e apresentar este trabalho, a começar 

pelos meus pais que muito me apoiaram em todos os aspectos desta trajetória, tendo 

compreensão e me incentivado nos momentos mais difíceis, para que fosse possível realizar 

esta caminhada e findar mais uma etapa. 

Agradeço também a todos os meus professores da Faculdade de Direito da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, pelo suporte intelectual, e os quais nomino neste 

momento. Professores Doutores Gianpaolo Poggio Smanio, Clarice Seixas Duarte, Zélia Luíza 

Pierdoná, José Carlos Francisco, Felipe Chiarello de Souza Pinto, José Francisco Siqueira Neto, 

Alysson Leandro Mascaro e, em especial, a minha professora orientadora Patrícia Tuma 

Martins Bertolin, pelas sugestões, ensinamentos, paciência, carinho e auxílio, em todas as 

etapas do desenvolvimento da tese. 

Meu agradecimento também ao professor Doutor Luís Renato Vedovato, da 

Universidade Estadual de Campinas, pelas ricas considerações e sugestões durante minha 

qualificação, assim como à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), pela concessão da bolsa durante o período de realização do doutorado sanduíche e 

ao Professor Doutor Jesús Lima Torrado (in memoriam), pela oportunidade que me fora dada 

para desenvolver minhas investigações no Programa de Doutorado Sanduíche na Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), Espanha, bem como ao professor Doutor Enrique Olivas 

Cabanillas, pela receptividade e auxílio na UCM. 

Também estendo meu agradecimento aos funcionários da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, Cristiane Alves, Daniela Miranda, Juliana dos Santos Costa e Denise 

Tibana pela ajuda prestada em diversas situações, quando não pude estar pessoalmente em 

algumas ocasiões, possibilitando, assim, o meu caminhar. 

Não posso deixar de agradecer aos colegas Vera Gers, Maria Fernanda Soares 

Macedo, Fernando R. da Motta Bertoncello e Paula S. Zambelli Brasil, esta, hoje, minha 



 
 

avaliadora de banca com muita honra, pelas contribuições com materiais, dicas e estímulos de 

positividade durante o período dos créditos e da fase da investigação. 

Minha gratidão também a Irmã Rosita Milesi, Diretora do Instituto Migrações e 

Direitos Humanos (IMDH), de Brasília/DF, a Irmã Rosane Costa Rosa, da Pastoral do 

Migrante, em Campo Grande/MS, ao Padre Paolo Parise e ao Sr. José Carlos Pereira da Missão 

Paz (SP), a Sra. Márcia Lourdes de Araújo da Casa do Migrante (SP), aos funcionários da 

Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP), nas pessoas da advogada e ex-Coordenadora de 

Proteção Larissa Leite, das Assistentes Sociais Adelaide Lemos e Maria do Céu Fonseca e do 

Assessor de Comunicação Nilton Faria de Carvalho, ao advogado Fabrício Toledo de Souza e 

a Coordenadora de Serviço Social Débora Marques Alves da Cáritas Arquidiocesana do Rio de 

Janeiro (CARJ),  ao Sr. Alan Lustosa da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 (BA/SE), a Sra. 

Elizete Sant’Anna de Oliveira, Assistente social da Cáritas Brasileira Regional Paraná, bem 

como a Irmã Telma Cristina Lage dos Santos, do Centro de Migrações e Direitos Humanos 

(CMDH), ao Sr. José A. Romero Blanco da Instituição Fé e Alegria e a Sra. Jaqueline Rocha 

da ONG Pirilampos/Projeto Casa de Los Niños, esses últimos com atuação em Boa Vista (RR), 

pela disponibilidade e atenção para me atenderem e responderem aos questionamentos da 

entrevista semiestruturada.  

Agradeço também aos funcionários do CONARE e do Alto Comissariado das 

Nações Unidas (ACNUR), nas pessoas de Flávia Leão e Hellen Carvalho, respectivamente, que 

também me auxiliaram com materiais e informações sobre a temática no Brasil.    

Por fim, não poderia deixar de agradecer aos colegas de outras instituições de ensino 

superior com os quais tive contato ao longo de minha jornada doutoral e que muito me 

estimularam e colaboraram. Aos professores doutores Osvaldo Alves de Castro Filho e Larissa 

Mascaro G. da Silva de Castro (UFMS), agradeço pelo grande incentivo dado no início desta 

jornada, com sugestões e disponibilidade para a leitura de meu pré-projeto. Minha gratidão a 

mestranda Michele Terumi (UCDB) e a doutoranda Patrícia Nabuco Martuscelli (USP), pelo 

suporte de materiais, a professora mestre Julia Faria Camargo (UFRR) e ao professor Doutor 

Gustavo da Frota Simões (UFRR), pelos encaminhamentos realizados nas ONGs e entidades 

religiosas em Boa Vista, e ao professor Doutor César Augusto S. Silva (UFMS), pela leitura e 

observações no processo final de pesquisa. 

E, assim, com um misto de alegria, alívio e saudade, findo esta caminhada e me 

despeço, agradecendo a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste 

trabalho doutoral. 

 



 
 

RESUMO 

 

Esta tese resulta de pesquisa calcada no método sistêmico, com a análise da trajetória e número 

de crianças e adolescentes em situação de refúgio existentes no Brasil, as proteções atuais, assim 

como as lacunas legais e falhas fáticas de proteção e inserção na sociedade nacional, bem como 

o que pode ser feito para adequar a discussão à viabilidade jurídica e política de novas políticas 

públicas de proteção a esse grupo específico de pessoas. O desenvolvimento do tema também 

pautou-se pelo método qualitativo e dedutivo e uso de metodologia exploratória consistente 

sobre as Políticas Públicas nacionais destinadas às crianças e adolescentes, ou seja, as questões 

jurídicas, políticas, sociais e econômicas de proteção, acolhida e integração dessas crianças e 

adolescentes, acompanhados, separados ou desacompanhados, que se refugiam no Brasil, assim 

como em pesquisa de campo em Organizações não Governamentais e entidades 

religiosas/confessionais de acolhida. A razão da escolha de tal temática tem relação estreita com 

a necessidade de proteção dessa categoria vulnerável de pessoas, uma vez que, apesar do 

crescimento do número de solicitantes de refúgio e refugiados, nos últimos anos, a proteção 

destinada a esse grupo infantojuvenil, bem como a literatura a respeito dessa temática é quase 

inexistente, fazendo com que as suas necessidades sejam invisíveis à sociedade internacional e 

nacional, apesar da quantidade substancial de tratados internacionais e leis internas que visam 

à proteção de crianças e adolescentes e de pessoas refugiadas. Esse assunto faz parte de três 

áreas do direito, ou seja, o direito internacional dos refugiados, o direito internacional dos 

direitos humanos e o direito constitucional, ramos esses que têm como um dos pontos em 

comum a proteção da vida e da dignidade humana, tópicos colocados em xeque, muitas vezes, 

em nome da soberania e segurança nacionais.  

 

Palavras-chave: Refugiados; Crianças; Adolescentes; Políticas Públicas; Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis results from research based on a systemic method, with the analysis of the trajectory 

and number of and teenagers in situations of refuge existing in Brazil, the current protections, 

as well as the legal gaps and faults of protection and insertion in the national society, as well as 

what can be done to adjust the discussion to the legal and political feasibility of new public 

policies to protect refugee minors. The development of the theme will also be guided by the 

qualitative and deductive method and use of exploratory methodology consistent with the 

National Public Policies for children and adolescents, that is, the legal, political, social and 

economic issues of protection, acceptance and integration of these children and adolescents, 

accompanied or unaccompanied, who take refuge in Brazil, as well as field research with non-

governmental organizations and religious/confessional host entities. The reason for choosing 

such a topic is closely related to the need to protect this vulnerable category of people, since 

that despite the growth in the number of refugee applicants and refugees in recent years, 

protection for this youth group as well as literature on this subject is almost non-existent, 

making their needs invisible to international and national society, despite the substantial 

quantity of international treaties and domestic laws aimed at the protection of children and 

adolescents and refugees, making them the subject of three areas of law, namely international 

refugee law, international human rights law and law constitutional,  these branches that have as 

one of the points in common the protection of life and human dignity, these topics put in check 

often in the name of national sovereignty and security. 

 

Key-words: Refugees; Children; Teenagers; Public Policy; Brazil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ACNUR/UNHCR – Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

ANUAR/UNRRA – Administração das Nações Unidas para o Auxílio e Restabelecimento  

AGNU – Assembleia Geral das Nações Unidas 

CASP – Cáritas Arquidiocesana de São Paulo 

CARJ – Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro 

CAM – Cáritas Arquidiocesana de Manaus 

CAIR – Crianças e Adolescentes Imigrantes ou Refugiadas Desacompanhadas  

CDC – Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 

CIDH – Corte Interamericana de Direitos Humanos 

CF/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

CMDH – Centro de Migrações e Direitos Humanos  

CNIg – Conselho Nacional de Imigração 

CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CONARE – Comitê Nacional para os Refugiados 

DIR – Direito Internacional dos Refugiados 

DIH – Direito Internacional Humanitário (DIH) 

DIDH – Direito Internacional dos Direitos Humanos 

DPU – Defensoria Pública da União 

DPF – Departamento da Polícia Federal 

DUDH – Declaração Universal dos Direitos Humanos 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

IKMR – I Know my Rights/Eu conheço os meus Direitos  

IMDH – Instituto Migração de Direitos Humanos 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IPPDH – Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos  

LdN – Liga das Nações 

MEC – Ministério da Educação 

MRE – Ministério das Relações Exteriores 

MJ – Ministério da Justiça 

NLM – Nova Lei de Migração 

OEA – Organização dos Estados Americanos 

OIM – Organização Internacional para os Migrantes 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwitir3E9ffWAhXCDpAKHcLZCN4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sdh.gov.br%2Fsobre%2Fparticipacao-social%2Fconselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-conanda&usg=AOvVaw1sXaMtZqFZpqUrRDpCtGx5


 
 

OIR – Organização Internacional para Refugiados 

ONG – Organização não Governamental 

ONU – Organização das Nações Unidas 

OUA – Organização da Unidade Africana  

PIDCP – Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966  

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

SEFRAS – Serviço Franciscano de Solidariedade  

SUS – Sistema Único de Saúde  

UBS – Unidades Básicas de Saúde 

UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO          13 

1 A PROTEÇÃO JURÍDICA DOS REFUGIADOS      19 

1.1 O CONTEXTO HISTÓRICO DA PROTEÇÃO DOS REFUGIADOS NO DIREITO 

INTERNACIONAL          19 

1.1.1 Documentos internacionais globais e regionais de proteção aos refugiados  40 

1.1.2 Princípios norteadores da proteção dos refugiados    52 

1.1.3 Organismos internacionais de apoio aos refugiados     59 

1.2 DISTINÇÕES E SIMILARIDADES ENTRE DIREITO DE ASILO, MIGRAÇÃO E 

REFÚGIO           64 

1.3 NOVO ESTATUTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFUGIADOS?73 

2 AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFUGIADOS E A PROTEÇÃO ESTATAL   

E EXTRAESTATAL NO BRASIL       85 

2.1 TRAJETÓRIA HISTÓRIA DA PROTEÇÃO DO MIGRANTE E REFUGIADO NO 

BRASIL           86 

2.2 CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFUGIADOS ACOMPANHADOS E 

DESACOMPANHADOS         97 

2.2.1 Panorama global e americano das crianças e adolescentes refugiado   98 

2.2.2 As crianças e adolescentes refugiados no Brasil     109 

2.3. ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO        114 

2.3.1 Processo de concessão do refúgio e reconhecimento das crianças e adolescentes 

refugiados à luz do direito pátrio         120 

2.3.2 Direitos concedidos aos refugiados no Brasil      141 

2.4 A ATUAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS  145 

2.4.1 Cáritas Arquidiocesanas         147 

2.4.2 IMDH – Instituto de Migrações e Direitos Humanos     156 

2.4.3 IKMR – I Know my Rights         158 

2.4.4 Pastoral do Migrante, Missão Paz e Casa do Migrante    160 



 
 

2.4.5 CMDH – Centro de Migrações e Direitos Humanos    162 

2.4.6 Casa de los Niños e Fundação Fé e Alegria       163 

2.4.7 SEFRAS – Serviço Franciscano de Solidariedade     165 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS    E 

ADOLESCENTES REFUGIADOS NO BRASIL      169 

3.1 AS SOLUÇÕES DURADOURAS COMO MEIO DE PROTEÇÃO DOS REFUGIADOS 

            169 

3.2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INTEGRAÇÃO LOCAL COMO FORMA DE 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA  181 

3.3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE INTEGRAÇÃO LOCAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES REFUGIADOS NO BRASIL      196 

3.3.1 Políticas Públicas Educacionais       199 

3.3.2 Políticas Públicas na Área da Saúde       213 

3.3.3 Políticas Públicas de Abrigamento       222 

3.3.4 A construção de novas políticas públicas      227 

3.4 REFLEXOS POLÍTICO-JURÍDICO, SOCIAIS E ECONÔMICOS DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA O BRASIL        232 

CONCLUSÃO          237 

REFERÊNCIAS          244 

ANEXO A – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA     275 

ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP    276 

 



13 
 

INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa em tela trata das questões migratórias, em especial, o refúgio, que 

adquiriram especial relevo no século XX e ao longo do presente século, ganhando novos 

contornos e discussões, uma vez que não havia, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, um 

número tão elevado de solicitantes de refúgio e refugiados no mundo. Essa realidade ganhou, 

ao mesmo tempo, o rechaço de alguns países e a recepção, acolhimento e inclusão de outros, 

constituindo-se, essa temática, um dos principais desafios para o Direito Internacional dos 

Refugiados e do Direito Internacional dos Direitos Humanos, para o século XXI. 

É justamente na presente década que a situação se torna mais crítica, passando a ser 

tratada como crise humanitária1, especialmente pelo número de migrantes e solicitantes de 

refúgio, em grande parte do Oriente Médio, em decorrência da denominada Primavera Árabe2, 

que  trouxe, como consequências, distúrbios e conflitos armados posteriores, e da África, com 

casos de guerra e/ou de miséria completa, passando os nacionais de Estados dessas regiões a 

buscar, em maior ou menor escala, distintas partes do planeta como locais de esperança para 

uma nova vida, incluindo, nesse rol, a América Latina3 e o Estado brasileiro. 

A escolha do tema se explica pelo grande número de solicitação de refúgio, no 

Brasil, nos últimos anos, com um aumento, segundo dados do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR), de 2.868% em menos de uma década, passando de 966 

(novecentos e sessenta e seis) solicitações, em 2010, para 9.200 (nove mil e duzentas), no ano 

de 2014, chegando a um total de 28.670 (vinte oito mil e seiscentos e setenta), em 2015. Em 

2016, houve um pequeno decréscimo, e em 2017, um novo aumento, alcançando a marca de 

33.866 (trinta e três mil, oitocentos e sessenta e seis) solicitações de reconhecimento da 

condição de refugiado. Essa realidade tornou urgente a atuação do Poder Público nacional no 

sentido de acolhida, proteção e integração de migrantes forçados que chegam ao país com a 

pretensão de solicitar refúgio.  

Vale ressaltar que, no Brasil, o crescimento significativo de solicitações de refúgio 

se deu principalmente em razão da estabilidade econômica que o país vinha mantendo, nos 

                                                           
1 O Refúgio não é uma crise humanitária europeia, como noticiado na mídia, mas uma crise que envolve países 

em desenvolvimento e subdesenvolvidos da África, Ásia, Oriente Médio e América Latina, e que são vizinhos ou  

estão mais próximos aos conflitos, perseguições e violações maciças aos direitos humanos, tais como a Jordânia e 

a Turquia. 
2 A denominada Primavera Árabe foi um conjunto de protestos realizados pela população contra seus governos, 

ocorrendo tais ações em países árabes do norte da África e Oriente Médio tendo como exemplos: o Egito, a Tunísia, 

a Líbia e a Síria. 
3 Na América Latina, os maiores fluxos de migrantes atualmente se encontram entre colombianos, venezuelanos, 

hondurenhos e salvadorenhos. 
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últimos vinte anos, e, sobretudo, pela propaganda propalada pela mídia de que o país possui 

potencial de acolhida para estrangeiros de diferentes nacionalidades, independentemente da 

origem, cultura e religião.  

Dentre os que se encontram em situação de refúgio em todo o planeta4
, a quantidade 

daqueles que mais aumenta é o de crianças e adolescentes, que podem migrar acompanhados 

de seus pais, separados e tendo a presença de um adulto da família ou mesmo 

desacompanhados, contabilizando esse grupo infantojuvenil, atualmente, mais da metade do 

número de refugiados no mundo. Contudo, mesmo com o crescimento da demanda, as pesquisas 

sobre crianças e adolescentes solicitantes de refúgio e refugiados são poucas. No Brasil, por 

exemplo, são praticamente inexistentes, passando até mesmo despercebidas em Congressos e 

Seminários sobre o tema. 

Apesar da grande vulnerabilidade desse grupo específico de indivíduos, os 

documentos de proteção em vigor, pouco tratam da temática no âmbito externo. Na esfera 

nacional, não se faziam referências específicas à proteção das crianças e adolescentes em 

situação de refúgio até o advento da Nova Lei de Migração (NLM), vigente desde 21 de 

novembro de 2017, sendo a proteção fornecida, muitas vezes, mediante interpretações jurídicas 

à luz de princípios, leis, tratados, dentre outras fontes do direito.  

Além dos tratados de direito internacional, que versam genericamente sobre o 

refúgio e, de modo específico, à proteção das crianças e adolescentes, tem-se também o 

envolvimento do direito pátrio, com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, a Lei nº 9.474/1997, mais conhecida como 

Lei do Refúgio e, mais recentemente, a Lei nº 13.445/2017, denominada Nova Lei de Migração 

(NLM).  

Mesmo diante de documentos protetivos a refugiados e refugiados, a realidade é 

que as crianças e adolescentes ainda vivem uma situação de invisibilidade jurídico-política e 

econômico-social, uma vez que, não somente a literatura nacional e internacional a respeito é 

escassa, como também o Poder Público não se desdobra para criar e/ou aperfeiçoar as Políticas 

Públicas destinadas a esse grupo. Há, na verdade, em maior número, políticas públicas voltadas 

para os solicitantes de refúgio ou refugiados adultos, tais como, a concessão de carteira de 

                                                           
4 No Brasil o número de solicitações de refúgio envolvendo crianças e adolescentes varia conforme o ano, em que 

a menor taxa foi de 3% no ano de 2013 e a maior de 11% no ano de 2016. ACNUR. Refúgio no Brasil Uma Análise 

Estatística Janeiro de 2010 a outubro de 2014. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Refugio_no_Brasil_2010_2014.pdf?vie

w=1>. Acesso em: 06 de jan. 2018 e, BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Refugiados em Número 

(2010-2016). Disponível em: <http://www.justica.gov.br/news/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-

refugiados-em-2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf/view>. Acesso em: 05 de set. 2017 
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trabalho, a revalidação de diplomas e a facilitação de ingresso em universidades, com fulcro no 

que prega a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e a Lei de Refúgio, de 

1997. O Estado arca com parte dessa função e o restante fica a cargo da sociedade civil, como 

as entidades religiosas e as Organizações não Governamentais (ONGs). 

O Estado Brasileiro é considerado, segundo palavras de Liliana Jubilut e Silvia 

Apolinário, como “[...] um modelo de acolhida e proteção à população refugiada na América 

do Sul, em função de ter uma lei a respeito do tema considerada avançada”5. Não obstante, a 

tese tem como problemática justamente questionar se as políticas públicas nacionais de 

integração local existentes são suficientes e adequadas para a proteção das crianças e 

adolescentes em situação de refúgio, no país, e se há novos desafios a serem enfrentados de 

modo a respeitar os padrões mínimos do Direito Internacional dos Refugiados, do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos e da própria legislação pátria.  

Desse modo, com fulcro na linha de pesquisa A Cidadania Modelando o Estado, 

tem-se como indagações saber se há a necessidade crucial de um novo Estatuto para 

Refugiados que abranja especificamente as crianças e adolescentes. É preciso verificar, ainda, 

quais são as Políticas Públicas nacionais mais necessárias e essenciais para a integração local 

desses indivíduos em situação de refúgio. Como implementá-las também são outras questões 

a serem tradadas, tendo em vista que a inserção social, por meio, sobretudo do acesso à 

educação e do direito à saúde, direitos esses sociais vitais, nem sempre é acessível a todos e 

em todas as faixas etárias.  

É mister comentar que as crianças e adolescentes em situação de refúgio, apesar 

de grave, ainda é pouca considerada, não chegando os Estados a um acordo quanto ao melhor 

modo de solucioná-la, seja na esfera internacional, seja no caso específico do Brasil, no 

âmbito interno. Um dos motivos para tal omissão concentra-se justamente na pequena 

proporção de refugiados no país, se comparado ao número da população brasileira e da 

quantidade dos que são recebidos em outros países. 

Assim, frente às vulnerabilidades de crianças e adolescentes em situação de 

refúgio, levantam-se algumas questões referentes à alteração da legislação brasileira no que 

tange à concessão de documentos de registro civil para aqueles que chegam ao país sem 

nenhuma identificação, seja por ausência ou perda, com vistas a facilitar o reconhecimento 

jurídico desses e a fruição de direitos por esses solicitantes de refúgio ou refugiados. Indaga-

                                                           
5 JUBILUT, Liliana Lyra. APOLINÁRIO, Silvia Menicucci de Oliveira S. A população refugiada no Brasil: em 

busca da proteção integral. Universidade de Relações Internacionais. Brasília, v. 2, nº 6. p. 9-38, jul./dez. 2008, 

p. 10. 
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se, inclusive, se as articulações entre o Brasil e as agências de fomento das Nações Unidas 

poderiam criar uma cooperação mais estreita e voltada para projetos de proteção, acolhimento 

e inclusão, tendo-se, também, como objetivos, pesquisar a proveniência, trajetória e 

quantidade daqueles com menos de dezoito anos, assim como averiguar quais são as suas 

maiores carências. 

A pesquisa teve, também, a pretensão de desenvolver o tema no que tange às 

políticas públicas nacionais, sem o intento, porém, de abarcá-lo em sua completa totalidade, 

visto que se trata de uma temática transversal. Assim, abordou-se, mais enfaticamente, a 

educação, a saúde e o abrigamento, principais necessidades de crianças e adolescentes 

refugiados em qualquer parte do planeta. Efetuou-se, ainda, uma análise sobre se as políticas 

públicas destinadas aos solicitantes de refúgio e refugiados infantojuvenis são suficientes e 

em que medida, para a proteção e inclusão desse grupo na sociedade brasileira e o que pode 

ou precisa ser (ou não) melhorado. 

A abordagem proposta na tese tem como marco teórico a análise de Hannah Arendt 

(1989), sobre os apátridas e refugiados relacionados ao período da Segunda Guerra Mundial e 

pós-conflito, em sua obra intitulada “Origens do Totalitarismo - Antissemitismo, Imperialismo, 

Totalitarismo”. Sendo a própria Arendt uma refugiada e que, igualmente, outros na mesma 

situação não faziam jus à condição de cidadãos e à fruição de direitos inerentes à pessoa 

humana, essa situação ficou conhecida como a crise dos direitos do homem, em que apátridas 

e refugiados não gozavam do direito a ter direitos.6 

Embora a obra de Hannah Arendt tenha sido escrita na década de 1940 e publicada 

em 1951, ainda continua atual tanto no que se refere à questão dos refugiados em si, quanto na 

ausência de uma efetiva proteção às pessoas em tal situação. Não obstante o direito de refúgio 

ter se transformado num mecanismo de proteção internacional ao ser humano desde a segunda 

metade do século XX, o que se vê, hodiernamente, é o retorno da temática envolvendo o refúgio 

como uma das piores crises humanitárias, como consequência da falta de solidariedade dos 

Estados e entre Estados, e , por vezes, da sociedade local de “acolhida”. 

Para tanto, o desenvolvimento do tema guiou-se pelo método sistêmico, 

analisando a trajetória e número de crianças e adolescentes solicitantes de refúgio e 

refugiados existentes no Brasil. Abordou, também, as proteções atuais, as lacunas legais e 

falhas fáticas de proteção e integração na sociedade nacional, bem como o que pode ser feito 

para adequar a discussão à viabilidade jurídica e política de novas políticas públicas de 

                                                           
6 ARENDT, Hannah.  Origens do Totalitarismo - Antisemitismo, Imperialismo, Totalitarismo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1989, p. 330. 
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proteção a esses indivíduos com menos de dezoito anos e em situação de refúgio. Vale 

lembrar que a realidade social, política e jurídica dos refugiados está em constante mudança, 

e o problema da garantia da cidadania lato sensu7 às crianças e adolescentes solicitantes de 

refúgio ou refugiados se concretiza mediante políticas públicas de proteção e integração à 

sociedade brasileira.  

Efetuou-se também um levantamento bibliográfico, análise documental e outros 

dados, colhidos no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), no 

Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), em Organizações não governamentais (ONGs) 

de acolhimento aos refugiados no Brasil e outros órgãos pertinentes à pesquisa. A pesquisa 

empírica qualitativa, de entrevistas semiestruturadas, teve a finalidade de levantar os dados 

referentes às dificuldades e necessidades das crianças e adolescentes em situação de refúgio, 

além de complementar a falta de dados e relatórios oficiais, bem como para um contato maior 

com as ONGs e entidades confessionais que atuam com a práxis do refúgio no país. 

Importante salientar também que, apesar do refúgio, que é uma forma de migração, 

envolver em seu estudo uma análise interdisciplinar em que o direito, a história, a geografia, a 

sociologia, a ciência política, e outras ciências sociais são importantes, focalizou-se a temática 

enfatizando o aspecto jurídico. 

Para análise da temática em tela, a presente tese encontra-se estruturada em três 

capítulos, além das conclusões. Os dois primeiros capítulos servem como ferramenta para 

compreender o assunto. Dessa forma, deu-se maior enfoque à problemática do refúgio 

infantojuvenil8, sem abordar uma nacionalidade específica, uma vez que o número de 

determinada origem nacional diminui ou aumenta seu fluxo de deslocamentos para o Brasil, 

conforme fatores políticos, econômicos e sociais.  

Assim, o primeiro capítulo aborda os referenciais históricos e teóricos sobre o 

refúgio, bem como as similaridades e distinções existentes entre esse instituto, a migração e o 

asilo, discutindo-se, ainda, a necessidade ou não da modificação e/ou elaboração de um novo 

Estatuto para os refugiados que trate de modo específico das crianças e adolescentes.  

                                                           
7 Cidadania lato sensu, vai além do direito político de votar e ser votado (cidadania stricto sensu), englobando 

também direitos sociais, econômicos, culturais, ambientais, dentre outros. 
8 O vocábulo infantojuvenil neste trabalho se refere àqueles (as) em idade entre zero e dezoito anos incompletos, 

não se abordando os jovens com idade entre dezoito e vinte e quatro anos, segundo o direito internacional, ou entre 

os dezoito e os vinte e nove anos, conforme prevê a Lei nº 12.852 de 2013, conhecida como Estatuto da Juventude, 

e que considera como jovem “as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade”. BRASIL. 

Lei nº 12.852 de 05 de agosto de 2013 - Estatuto da Juventude. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm>. Acesso em: 25 de jan. 2018. 
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No segundo capítulo, a análise recai sobre a condição das crianças e adolescentes 

refugiados, à luz da legislação brasileira, buscando contextualizar o problema com a atuação de 

órgãos nacionais, Organizações não Governamentais e as entidades confessionais na acolhida, 

integração local e processo de concessão do refúgio. Para isso, a investigação utilizou dados 

colhidos em órgãos oficiais, além de indagações formuladas aos funcionários de órgãos 

nacionais e internacional. Foram utilizadas também entrevistas semiestruturadas realizadas com 

funcionários de ONGs e entidades religiosas/confessionais de acolhimento a refugiados. Vale 

destacar que, em razão da faixa etária pesquisada, não foram feitos questionamentos com as 

crianças e adolescentes em situação de refúgio. 

O terceiro e último capítulo da tese trata das Políticas Públicas de Integração local 

dos solicitantes de refúgio e refugiados infantojuvenis no Brasil, bem como a discussão sobre 

se as políticas públicas existentes são suficientes ou se é conveniente a construção de novas 

políticas, abordando-se também os reflexos decorrentes de tais políticas públicas. 

Por fim, apresentam-se as conclusões finais calcadas em todo o estudo exposto, 

questionando se a hipótese inicial se concretizou como imaginado, isto é, que há necessidade 

de criação e/ou implementação e efetivação de Políticas Públicas direcionadas para as crianças 

e adolescentes em situação de refúgio no Brasil, e o que pode ser alterado pelo Estado brasileiro 

nessa seara para uma maior proteção e inclusão das crianças e adolescentes em situação de 

refúgio no país. 
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1 A PROTEÇÃO JURÍDICA DOS REFUGIADOS 

 

Este primeiro capítulo tem por escopo dar um panorama geral sobre o Instituto do 

Refúgio abarcando a sua trajetória histórica e o reconhecimento jurídico ao longo do século 

XX, passando pelo exame das violações perpetradas pelos Estados e particulares, a proteção 

concedida aos refugiados mediante os tratados internacionais de âmbito global e regional, assim 

como as definições trazidas por esses diplomas legais, atendo-se inclusive, à convergência do 

trabalho conjunto de apoio e proteção aos refugiados entre o Estado e os organismos 

internacionais, tendo, como o principal deles, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR). 

A partir da análise da evolução do Refúgio, fez-se uma abordagem sobre a migração 

e os seus tipos, assim como sobre o direito de asilo e suas espécies, tratando, inclusive, as 

dificuldades e a proteção destinada a cada um, contemporaneamente, tendo em vista o número 

cada vez mais crescente de deslocamentos, tanto internos quanto internacionais. 

Ao final deste capítulo, procedeu-se à análise sobre a necessidade e possibilidade 

de elaboração de um novo Estatuto para os Refugiados e/ou emenda do atual, que englobe as 

situações e anseios atuais de solicitantes de refúgio e refugiados, no que tange ao trato de 

crianças e adolescentes. 

 

1.1 CONTEXTO DA PROTEÇÃO DOS REFUGIADOS NO DIREITO INTERNACIONAL 

 

Para uma melhor compreensão da temática, procedeu-se, inicialmente, a uma 

incursão histórica da migração forçada a partir do século XX, período esse em que se 

concentram os principais acontecimentos que levaram aos movimentos migratórios mistos e ao 

reconhecimento global do Instituto do Refúgio. 

Os deslocamentos migratórios e suas variantes, bem como as suas motivações, se 

perpetuaram por longo tempo no decorrer da história humana, tendo sua gênese mais remota na 

Antiguidade. Os demais milênios e séculos posteriores também foram importantes e 

contribuíram para se chegar ao reconhecimento jurídico dado às migrações forçadas, 

especialmente no que tange ao refúgio. 

É no período contemporâneo, mais precisamente o século XX, que as migrações 

massivas têm lugar, tanto na forma de deslocamentos internos quanto na forma de migrações 
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internacionais, realidade essa que ocorreu em função das duas Grandes Guerras Mundiais que 

eclodiram no continente europeu. 

As primeiras propostas de reavaliação das questões envolvendo os grandes fluxos 

migratórios ocorreu após a Primeira Guerra Mundial9, período em que se teve a 

desnacionalização de indivíduos até então de nacionalidades ligadas aos impérios Turco-

Otomano, Austro-Húngaro e Russo, impérios que, uma vez desfeitos, tiveram que lidar com 

um contingente de refugiados e apátridas.10  

Para tratar dessa massa, Celso Lafer, referindo-se a Hannah Arendt, observou que: 

 

Os esforços para reduzir a apatridia e para dar aos apátridas os benefícios do 

princípio da legalidade, assim como o tratamento das minorias, previsto na 

legislação internacional, sucintamente referidos acima, não foram suficientes 

para eliminar os problemas das displaced persons, que Hannah Arendt 

colocou como um dos ingredientes da ruptura totalitária. Entre as displaced 

persons estão os refugiados, tanto no sentido mais amplo daqueles que se 

vêem deslocados por problemas políticos e sociais, quanto no sentido mais 

preciso do estatuto dos refugiados.11  

 

 Deste modo, a fim de lidar com as situações decorrentes do pós-guerra e coibir um 

novo grande conflito armado, parte dos Estados soberanos à época decidiram criar uma 

organização internacional com o escopo de manter a paz e a segurança internacionais, surgindo 

em 1919 a Liga das Nações (LdN).  

No que tange à proteção dos refugiados, isto é, indivíduos que migram 

forçadamente além da fronteira de seus países, em razão de perseguições de distintas 

naturezas12, a atuação da LdN foi fundamental no período que vai de 1914 a 1919, levantando-

                                                           
9 Segundo Maria Rita Fontes Faria, “A Primeira Guerra sepultou definitivamente a era em que os estrangeiros 

eram vistos sem suspeita ou desconfiança, e o controle de sua mobilidade atrelou-se a preocupações de segurança 

nacional, comuns em tempos de guerra”. FARIA, Maria Rita Fontes. Migrações Internacionais no Plano 

Multilateral: reflexões para a política externa brasileira. Brasília: FUNAG, 2015, p. 127. 
10 São considerados apátridas “todos os homens e mulheres (incluindo idosos, jovens e crianças) que não possuem 

vínculo de nacionalidade com qualquer Estado, seja porque a legislação interna não os reconhece como nacional, 

seja porque não há um consenso sobre qual Estado deve reconhecer a cidadania dessas pessoas.” ACNUR. Cartilha 

Informativa sobre Apatridia do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Disponível 

em:<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2012/A

patridia_-_ACNUR_2012>. Acesso em: 03 de ago. 2016.    
11 LAFER, Celso. A reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 158. 
12 Nos dizeres da Irmã Rosita Milesi, “os refugiados são a crua expressão das desordens e dos desequilíbrios 

mundiais, que os compele e constrange a deixar sua terra, raízes, pátria. São homens, mulheres e crianças obrigados 

a deixar sua pátria por fundado temor de perseguição, seja por motivos de ração, religião, nacionalidade, opinião 

política ou grupo social, seja pela própria violação de direitos e falta de proteção do seu Estado”. MILESI, Rosita. 

Dia do Refugiado. O desafio das políticas públicas. Disponível em: <http://www.csem.org.br/2008>. Acesso em: 

15 de outubro de 2016. 

http://www.csem.org.br/2008
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se, pela primeira vez no seio dessa Organização, discussões sobre a criação de um estatuto 

jurídico sobre a temática do refúgio.  

Apesar de tal atenção ao refúgio nesse espaço de tempo, a LdN não chegou a criar 

uma definição de refúgio e/ou refugiado mais abrangente. Limitou-se, porém, a tratar apenas 

de alguns grupos após a Primeira Guerra Mundial, como os refugiados belgas, sérvios, russos 

e turcos na década de 1920.13 Nesse mesmo período foi criado o Alto Comissariado da Liga das 

Nações para os Refugiados, após apelo da Cruz Vermelha Internacional, diante do número de 

refugiados russos na Europa, passando os refugiados alemães também a serem protegidos a 

partir da década subsequente.14 

Essa atuação restrita se deu em razão da própria realidade das relações 

internacionais da época, em que “os poderes das organizações internacionais ficavam 

consideravelmente limitados por suas cartas constitutivas e pela quase absoluta soberania 

estatal”15. Não obstante, em suas Assembleias, a LdN condenou a expulsão de refugiados dos 

territórios de Estados estrangeiros, tendo-se já nessa fase o principal cerne do Direito dos 

refugiados, ou seja, o princípio do non refoulement ou da não devolução ou não expatriação16. 

 Outra medida da LdN frente aos grandes fluxos de refugiados e apátridas, muitos 

dos quais indocumentados, e/ou diante de uma restrição maior quanto ao controle de 

passaportes foi a criação do Passaporte Nansen17, que permitia o deslocamento de migrantes 

entre os Estados soberanos, sendo este documento aplicável, inicialmente, aos russos e, 

posteriormente aos armênios, assírios, caldeus e turcos. 

Em 1931, após o falecimento de Fridtjof Nansen, criou-se no seio da Liga das 

Nações (LdN) o Escritório Internacional Nansen com a finalidade de dar proteção aos 

refugiados, esse, que perdurou até o ano de 1938.  

                                                           
13 “No período entre guerras, por exemplo, antes da adoção da Convenção de Genebra, o refugiado se definia por 

sua nacionalidade. O refugiado, é o russo. São então adicionados outros grupos nacionais: o armênio tornar-se um 

também. Mas os espanhóis ou os italianos, que fugiam do regime franquista ou fascista não podiam ter acesso a 

esse status, que não existe para eles”.  (tradução livre) 

Texto original: “Dans l’entre-deux-guerres, par exemple, avant l’adoption de la Convention de Génève, le réfugié 

se définit par sa nationalité. Le réfugié, c’est le Russe. D’autres groupes nationaux sont ensuite ajoutés: 

l’Arménien en devient aussi un. Mais les Espagnols ou les Italiens, qui fuient le régime franquiste ou fasciste, ne 

peuvent accéder à ce statut, qui n’existe pas pour eux”. MOUZON, Céline. Distinction entre refugies et migrants 

économiques ne va pas de soi. Disponível em:<http://www.alterecoplus.fr/la-distinction-entre-refugies-et-

migrants-economiques-ne-va-pas-de-soi>. Acesso em: 25 de jan. 2017. 
14 ANDRADE, José H. Fischel de. Breve reconstituição histórica da tradição que culminou na proteção 

internacional dos refugiados. In: O Direito Internacional dos Refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001, p. 117-123. 
15 Ibid., p. 121. 
16 O non refoulement é um dos princípios basilares que compõe o Direito Internacional dos Refugiados (DIR), o 

qual será exposto esmiuçadamente no item 1.1.2. 
17 O Passaporte Nansen foi criado por ideia do norueguês Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen, primeiro Comissário 

da Liga das Nações (LdN), para tratar dos refugiados no continente europeu. 
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Essa primeira fase de proteção aos refugiados no século XX, entre os anos 1921 a 

1938, encerra-se juntamente com a própria Liga das Nações18, em virtude do segundo conflito 

mundial (1939-1945). 

No advento da Segunda Grande Guerra, tendo como palco novamente a Europa, 

que a figura do apátrida e do refugiado se fez presente durante todo o conflito. Diante disso, a 

migração forçada tornou-se uma realidade trágica e cada vez mais presente com um grande 

número de judeus alemães perdendo sua nacionalidade e tornando-se apátridas diante do regime 

nazista implantado, bem como outros indivíduos de nacionalidades distintas, na condição de 

refugiados, migrando em direção a países vizinhos e a outros continentes, para salvarem suas 

vidas do conflito e/ou perseguições perpetradas contra si, a exemplo dos ucranianos, polacos e 

russos. 

Para dar continuidade ao trabalho iniciado ainda no seio da Liga das Nações, e 

vislumbrando-se manter a paz e a segurança internacionais, elaborou-se, antes mesmo do fim 

da Segunda Guerra Mundial e da entrada em vigor da Organização sucessora da Liga das 

Nações, a Administração das Nações Unidas para o Auxílio e Restabelecimento (ANUAR ou 

UNRRA, em inglês).  

A ANUAR, todavia, não lidou apenas com os refugiados, mas com todas as vítimas 

dos conflitos armados, as quais, ao menos em tese, estavam todas sob a proteção do Direito 

Internacional Humanitário19, trabalhando, inclusive, com a repatriação após o fim do conflito, 

sob supervisão militar. Essa Organização atuou na proteção de vítimas dos conflitos armados 

internacionais, refugiados ou não, e de repatriados, ou seja, daqueles que voluntariamente 

desejavam regressar à sua terra natal, sob a égide protetiva da IV Convenção de Genebra, de 

1949.  

Já com a criação e início do funcionamento da Organização das Nações Unidas 

(ONU)20, em 1945, enfatizou-se a questão dos refugiados em seu documento basilar, isto é, a 

Carta das Nações Unidas ou Carta de São Francisco, pois, além de europeus num período pós 

Guerra Mundial, outros refugiados também surgiram em outras localidades do planeta por 

                                                           
18 A atuação da Liga das Nações teve fim por desgastes políticos antes mesmo de eclodir a Segunda Guerra 

Mundial, porém foi formalmente extinta somente em 1946, ou seja, após a criação da Organização das Nações 

Unidas e a consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos como mais um ramo do Direito 

Internacional. 
19 Nas palavras de Mônica Teresa Costa Sousa, o Direito Internacional Humanitário (DIH) visa à proteção da “[...] 

pessoa humana em situações de conflito, é um dos mecanismos de amparo ao ser humano, ao lado do sistema de 

Direitos Humanos [...] se dirige à vítima de guerra em qualquer de suas acepções, seja essa militar ou civil, 

combatente reconhecido pelo Estado ou parte de grupos ditos revolucionários e opositores ao regime vigente”.  

SOUSA, Mônica Teresa Costa. Direito Internacional Humanitário. Curitiba: Juruá, 2008, p. 17. 
20 A ONU é uma organização intergovernamental de âmbito universal que tem por escopo a manutenção da paz e 

da segurança internacionais conforme artigo 1º, §1º da Carta de São Francisco.  
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motivações diferentes, tais como: os indianos, no Paquistão, em razão das lutas de 

descolonização, em 1947; os coreanos com a guerra das duas Coreias, em 1950, e os palestinos21 

com criação do Estado de Israel, em 194822, totalizando, segundo dados da própria 

Organização, cerca de 40 milhões de deslocados de guerra23. 

Convém frisar, que a ONU não foi criada para lidar de modo exclusivo com a 

questão dos refugiados, permanecendo, ainda, em vigor, a Administração das Nações Unidas 

para o Auxílio e Restabelecimento (ANUAR), até o ano de 1947, data em que as suas atividades 

se encerraram. 

A conclusão da ANUAR, todavia, não decorreu em razão da diminuição dos 

conflitos e distúrbios perpetrados nessa primeira metade do século XX. Na verdade, as 

consequências de tais fatos continuaram alarmantes em diversas regiões do globo, tanto por 

motivos econômicos, como por razões político-jurídico e sociais, com uma atenção mais latente 

da sociedade internacional, especialmente a europeia, aumentando a preocupação com a criação 

de uma estrutura normativa de proteção e desenvolvimento de medidas para o acolhimento, 

integração/inclusão e reassentamento dos refugiados. 

 Com isso, a sociedade internacional passou a elaborar uma estrutura jurídico-

política mediante dezenas de tratados internacionais de proteção aos refugiados e aos direitos 

humanos, bem como Organismos em Assembleias internacionais para obter tais finalidades, a 

exemplo da Organização Internacional para os Refugiados (OIR), em 1947, e do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), em 195024 25. 

Entretanto, diferentemente do que se imaginava após o segundo conflito mundial 

em 1945, a temática do refúgio não foi algo passageiro, havendo ao longo da Guerra Fria e anos 

                                                           
21 O Alto Comissariado das Nações Unidas não atua na questão dos palestinos, havendo a Agência da Organização 

das Nações de Assistência a refugiados palestinos, cuja sigla é UNRWA. 
22 HOBSBAWN. Eric.  Era dos Extremos. O breve século XX (1914-1991). Tradução Marcos Santarrita. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 58. 
23 Segundo o ACNUR, “A Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra provocaram o maior deslocamento 

populacional da história moderna. Estima-se que mais de 40 milhões de pessoas se deslocaram na Europa em maio 

de 1945, sem contar os alemães fugindo do exército soviético no leste, trabalhadores forçados estrangeiros na 

Alemanha (11,3 milhões de acordo com os Aliados) e cerca de 13 milhões de alemães de origem (Volksdeutsche) 

expulsos (Vertriebene) no mês seguinte a União Soviética, Polônia, Tchecoslováquia e outros países da Europa de 

Leste”. 

Texto Original: “La Seconde Guerre Mondiale et l’après-guerre provoquent les plus gros déplacements de 

population de l’histoire moderne. On estime que plus de 40 millions de personnes sont déplacées en Europe en 

mai 1945, sans compter les Allemands fuyant l’armée soviétique à l’Est, les travailleurs forcés étrangers en 

Allemagne (11,3 millions selon les Alliés) et les quelque 13 millions d’Allemands de souche (Volksdeutsche) 

expulsés (Vertriebene) les mois suivants d’Union Soviétique, de Pologne, de Tchécoslovaquie et d’autres pays 

d’Europe de l’Est”.  ACNUR. The early years. Disponível em:<http://www.unhcr.org/fr/4ad2f93f2.pdf>. Acesso 

em: 13 de ago. 2016. p. 13. 
24 A sigla do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em inglês é UNHCR ou HCR. 
25 Os organismos citados serão tratados mais profundamente no item 1.1.3. 
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subsequentes ao seu fim uma mudança na forma dos deslocamentos forçados, surgindo nesse 

período, mais especificamente de 1989 em diante, um rol maior de guerras civis, com    

    

[...] contornos mais perversos em relação a grupos específicos [em que] as 

mulheres são sistematicamente violadas e os homens jovens assassinados em 

massa ou obrigados a incorporar as forças armadas. As crianças-soldados são 

também um traço comum destes conflitos.26 

 

 O refúgio chega ao século XXI como um problema de ordem global a ser discutido 

e mitigado, com fins de preservar a vida e a dignidade humana, ganhando inclusive a 

terminologia de Refugeísmo27. 

Apesar de no início deste século, segundo Andréa Pacífico, ter diminuído 

“oficialmente o número de refugiados”,28 situação também corroborada por Liliana Jubilut ao 

dizer que “[...] desde 2001 o [...] o número de deslocados internos [vinha] aumentando”29 e não 

os deslocamentos internacionais, nos quais se insere o refúgio. Essa realidade muda 

drasticamente a partir de 2010, atingindo em 2017 o recorde com de 68,5 (sessenta e oito vírgula 

cinco) milhões de deslocados no mundo30, dos quais “25,4 milhões haviam cruzado fronteiras, 

tornando-se refugiados”31.  

Além do crescimento dos fluxos migratórios internacionais na presente década 

houve também a diversificação quanto às motivações que levam milhões de indivíduos a se 

deslocarem, havendo um movimento migratório misto.  Encontram-se, nesse fluxo migratório 

misto, migrantes econômicos, solicitantes de refúgio, refugiados, vítimas de tráfico de pessoas 

ou de contrabandistas de migrantes, dentre outras situações, inclusive não reconhecidas 

juridicamente, como é o caso dos refugiados climáticos ou ambientais, no qual os “modernos 

                                                           
26 ACNUR. A situação dos Refugiados no mundo: cinquenta anos de acção humanitária. Disponível em:           

<http://www.cidadevirtual.pt/acnur/sowr2000/cap01.pdf>Acesso em: 16 de ago. 2016, p. 290. 
27 Refugeísmo é um termo que foi cunhado por Andrea P. Pacífico em sua obra O capital social dos refugiados: 

bagagem cultural versus políticas públicas. Maceió: Edufal, 2010, p. 39. 
28 Ibid., p 49. 
29 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito Internacional dos Refugiados e sua Aplicação no Ordenamento jurídico 

brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 48. 
30 Conforme o Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) “Há cerca de dez anos, no final de 2005, o 

ACNUR registrou uma média de seis pessoas deslocadas [interna e internacionalmente] a cada minuto. Hoje, esse 

número é de 24 por minuto.” ACNUR: Deslocamento forçado atinge recorde global e afeta 65,3 milhões de 

pessoas. Disponível em:<https://nacoesunidas.org/acnur-deslocamento-forcado-atinge-recorde-global-e-afeta-

653-milhoes-de-pessoas/>.Acesso em: 26 de set. 2016. 
31 ONUBR. ACNUR: número de pessoas deslocadas chega a 68,5 milhões em 2017. Disponível em:                               

<https://nacoesunidas.org/acnur-numero-de-pessoas-deslocadas-chega-a-685-milhoes-em-2017/>. Acesso em: 21 

de jun. 2018.  
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movimentos de refugiados divergem dos de outros tempos em razão da extraordinária duração 

do deslocamento dos refugiados”32. (tradução livre)  

Cabe aqui fazer um aparte para abordar a questão do tráfico de pessoas e o 

contrabando ou tráfico de migrantes, situações muito próximas, mas que se diferem em alguns 

aspectos. No caso do tráfico de pessoas33, tido como o terceiro crime mais rentável no mundo, 

o seu objetivo principal é obter lucro com a exploração da (s) pessoa (s) traficada (s), seja por 

meio de trabalho análogo à escravidão, seja mediante a exploração sexual de mulheres, travestis 

ou adolescentes, crime, esse, analogamente considerado como a escravidão do século XXI, em 

que a vítima, 

 

[...] con miras a ser explotada por un tercero, es obligada o engañada para 

ser trasladada a un lugar diferente al de su origen, bien sea a nivel interno o 

internacional. En este último caso, de acuerdo con los instrumentos 

internacionales, las víctimas pueden llegar a ser protegidas por el Estado 

receptor mediante la figura del refugio.34 

 

Vale ressaltar, que “[...] mujeres y niños son los más propensos a ser víctimas de 

trata de personas, estos pueden llegar a ser considerados un grupo social, dependiendo del 

contexto y las circunstancias”35, predisposição que se dá em razão da própria vulnerabilidade 

de gênero e faixa etária.36 

                                                           
32 MARRUS, Michael Robert. The unwanted – european refugees form the first world war a through the cold war. 

Philadelphia: Temple University Press, 2002, p. 5. 
33 Segundo o Artigo 3º da Convenção de Palermo ‘A expressão “tráfico de pessoas” significa o recrutamento, o 

transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a 

outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade 

ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 

autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de 

outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares 

à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos’. UNODC. Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.  

Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de 

Palermo), Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, 

de 2000. Disponível em:<https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/trafico-de-pessoas/index.html>. Acesso em 03 de 

out. 2016. 
34 LLAIN ARENILLA, Shirley. La protección internacional de los refugiados víctimas de trata de personas. Rev. 

Derecho. nº 42. Barranquilla. Jul./Dez. 2014, p. 2. 
35 Ibid., p. 11. 
36 Segundo Abramovich, Cernadas e Morlachetti “Mulheres e crianças têm sido vistas como dependentes da 

migração masculina. A única exceção são as discussões focadas no tráfico de crianças, e crianças refugiadas, em 

que as crianças são consideradas como passivas, vulneráveis e exploradas”. 

Texto original: “Women and children have been seen as dependent on male migration. The only exception being 

discussions focusing on child trafficking, and refugee children, in which the children are considered as passive, 

vulnerable and exploited”. ABRAMOVICH, Victor. CERNADAS, Pablo Ceriani. MORLACHETTI, Alejandro. 

The Rights of Children, Youth and Women in the context of Migration. Conceptual basis and principles for effective 

policies with a Human Rights and Gender Based Approach. United Nations Children's Fund (UNICEF), Policy, 

Advocacy and Knowledge Management, Division of Policy and Practice, New York, 2010. p. 6. 
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Quanto a esta matéria, o Brasil promulgou, recentemente, a Lei nº 13.344 em 06 de 

outubro de 2016, que trata sobre o Tráfico de Pessoas no âmbito interno e internacional, 

alterando a época a então vigente Lei nº 6.815/80, mais conhecida como Estatuto do 

Estrangeiro37, bem como os artigos 83 e 149-A do Código Penal e o artigo 13-A do Código 

Processual Penal. 

A referida lei não é extensa, mas traz em seu cerne princípios e diretrizes para o 

enfrentamento do tráfico de pessoas, mediante medidas preventivas e repressivas a esse crime, 

com fins de proteger suas vítimas, sejam elas brasileiras ou estrangeiras, em solo nacional, ou 

brasileiros no exterior.38 

No que se refere ao contrabando ou tráfico de migrantes39, esse tipo de crime visa 

auxiliar, mediante pagamento, a entrada irregular de estrangeiro no território do país alvo da 

migração, por terra ou por mar, findando a relação entre contrabandista e contrabandeado com 

a obtenção desse objetivo. 

Em comum, além dos atos configurarem crimes, os refugiados podem ser alvos 

tanto de contrabandistas de migrantes, como de traficantes de pessoas, sendo ambas as situações 

corriqueiras na realidade de distintos grupos que compõem a grande mobilidade humana atual, 

especialmente dentre os solicitantes de refúgio e refugiados40, que começaram a ganhar maior 

notoriedade após a Primavera Árabe41 que eclodiu no ano de 2010 e se estendeu ao longo de 

2011 em alguns países do Oriente Médio e norte da África. 

Tal situação ocasionou distúrbios e guerras internas, que empurraram os nacionais 

desses Estados para outras localidades, sobretudo a Europa. Desde então, o tema refúgio está 

cada vez mais em voga em função do grande contingente de refugiados que vem buscando 

                                                           
37 O Estatuto do Estrangeiro permaneceu vigente de 1980 até 20 de novembro de 2017, quando da entrada em 

vigor da Nova Lei de Migração (NLM) – Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017. 
38 BRASIL. Lei nº 13.344 de 06 de outubro de 2016. Disponível em:                                                                                                  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm>. Acesso em: 16 de out. 2016.  
39‘A expressão “tráfico de migrantes” significa a promoção, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, um 

benefício financeiro ou outro benefício material, da entrada ilegal de uma pessoa num Estado Parte do qual essa 

pessoa não seja nacional ou residente permanente’. Artigo 3º, alínea “a” do Protocolo Adicional à Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via 

Terrestre, Marítima e Aérea, de 2000. Disponível em:<https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/trafico-de-

pessoas/index.html>. Acesso em 03 de out. 2016. 
40 Solicitantes de refúgio são os migrantes forçados que chegam a um determinado país pela primeira vez, e 

afirmam estarem fugindo de guerras, perseguições de diferentes naturezas ou violações maciças aos seus direitos 

humanos, tendo como escopo solicitar o status de refúgio às autoridades competentes. Já o refugiado, é aquele que 

já obteve anteriormente o status refúgio em outro país, que primeiramente o acolheu e, não se adaptando é 

reassentado num terceiro Estado, migrando já nesta condição. 
41 A Primavera Árabe, denominação criada em analogia à Primavera de Praga ocorrida na então Tchecoslováquia 

em 1968, se caracterizou por uma séria de protestos motivados por questões econômicas e governos 

antidemocráticos a partir de 2010, em países como Egito, Líbia, Marrocos, Tunísia e Síria. 



27 
 

proteção em distintas partes do planeta42, realidade essa que, segundo o Relatório do Alto 

Comissariado das Nações Unidas de 2015 fez saltar, em uma década, de 37,5 milhões de 

pessoas deslocadas em razão de conflitos armados em 2005 para 59,5 milhões de pessoas no 

ano de 2014, chegando ao final de 2015, a um total de 65,3 milhões43 e, atingindo seu ápice em 

2017, com 68,5 milhões de pessoas deslocadas em função de guerras e perseguições44. 

Nesse sentido, o relatório intitulado Global Trends ou Tendências Globais ressalta 

que: 

 

Nos últimos cinco anos, pelo menos 15 conflitos se iniciaram ou foram 

retomados: oito na África (Costa do Marfim, República Centro Africana, 

Líbia, Mali, nordeste da Nigéria, República Democrática do Congo, Sudão do 

Sul e Burundi, neste ano); três no Oriente Médio (Síria, Iraque e Iêmen); um 

na Europa (Ucrânia); e três na Ásia (Quirguistão e em diferentes áreas de 

Mianmar e Paquistão).45 

 

De acordo com o Relatório da Organização das Nações Unidas sobre Migrações 

Internacionais e Desenvolvimento, “os migrantes internacionais somavam 191 milhões, em 

2005”46, número esse que saltou em 2013 para “232 milhões de migrantes internacionais (3,2% 

da população) e 59% deles vivem em regiões desenvolvidas”47. Com a guerra da Síria e as 

limpezas étnicas e perseguições religiosas do Estado Islâmico ou Daesh, em países do 

continente Africano e Oriente Médio, houve um aumento de fugas. Isso fez com que a migração 

forçada crescesse em complexidade e impacto para os países de origem e, sobretudo, os de 

recepção. 

                                                           
42 ACNUR. Tendências Globais sobre refugiados e outras populações de interesse do ACNUR. Disponível 

em:<http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/>. Acesso em: 21 de ago. 2017. 
43 Ainda segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, no mesmo relatório 

supracitado, os três principais países de origem dos refugiados em 2015 foram “Síria - com 4,9 milhões de 

refugiados -, Afeganistão - com 2,7 milhões - e Somália - com 1,1 milhão - [que] totalizam mais da metade dos 

refugiados sob o mandato do ACNUR”. ACNUR. Relatório do ACNUR revela 60 milhões de deslocados no mundo 

por causa de guerras e conflitos. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/relatorio-do-

acnur-revela-60-milhoes-de-deslocados-no-mundo-por-causa-de-guerras-e-conflitos/>.  Acesso em: 21 de ago. 

2017. 
44 ONUBR. ACNUR: número de pessoas deslocadas chega a 68,5 milhões em 2017. Disponível em:                               

<https://nacoesunidas.org/acnur-numero-de-pessoas-deslocadas-chega-a-685-milhoes-em-2017/>. Acesso em: 21 

de jun. 2018. 
45 ACNUR. Relatório do ACNUR revela 60 milhões de deslocados no mundo por causa de guerras e conflitos. 

Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/relatorio-do-acnur-revela-60-milhoes-de-

deslocados-no-mundo-por-causa-de-guerras-e-conflitos/>.  Acesso em: 20 de jul. 2016. 
46 ONU - Portugal. Migrações Internacionais: Factos e Dados Estatísticos. Disponível 

em:<https://www.unric.org/pt/novedades-desenvolvimento-economico-e-social/2933>. Acesso em: 18 de jul. 

2016. 
47  ONUBR - Nações Unidas no Brasil. Mundo tem 232 milhões de migrantes internacionais, calcula ONU. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/mundo-tem-232-milhoes-de-migrantes-internacionais-calcula-onu/>. 

Acesso em: 18 de jul. 2016. 
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 Dentre esses migrantes, existe uma lista cada vez maior de solicitantes de refúgio 

e refugiados que se deslocam para Estados vizinhos e até mesmo em viagens transcontinentais, 

buscando acolhimento e proteção, a exemplo do Estado brasileiro que, de modo similar, 

também vivencia um crescimento de solicitações de refúgio, em seu território, desde o ano de 

2011. 

Antes de falar dos documentos internacionais globais e regionais de proteção aos 

refugiados, convém ocupar-se primeiramente das violações que eles sofrem, pois, se de um lado 

obtiveram um rol maior de diplomas legais para proteção de seus direitos, ao longo dos séculos 

XX e XXI, as transgressões a esses mesmos direitos, seja por ato de seus Estados de origem, 

seja por ações de grupos étnicos rivais ou de grupos terroristas, continuam a se intensificar e a 

propiciar que “[...] a ausência da dignidade humana, somada ao aumento e maior visibilidade 

das desigualdades internacionais, [sejam] a grande causa do deslocamento forçado nos dias 

atuais”48.  

Já em solo estrangeiro, as violações também podem ser perpetradas pelo Estado de 

acolhida, considerando-se que os migrantes forçados, refugiados ou não, ainda costumam ser 

vistos como ameaças à segurança nacional dos países para onde migram, situação, essa, 

reiterada especialmente após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, nos Estados 

Unidos da América, originando dessa percepção a denominada Guerra ao Terror49. 

Ressalte-se, no entanto, que essa postura não se repete apenas em países que lidaram 

com ataques terroristas, como, a Bélgica, a Espanha, o Quênia, a Turquia e a França, 

estendendo-se também a Estados, como, a Grécia e a Itália, portas de entrada para milhares de 

migrantes forçados na Europa 50 e, que assim como outros tantos países vêm criando políticas 

migratórias cada vez mais restritivas51, mas que não coíbem as migrações.  

                                                           
48 CISNEROS FARENA, Maritza Natalia F. Direitos Humanos dos Migrantes. Ordem Jurídica Internacional e 

Brasileira. Curitiba: Juruá, 2012, p. 34. 
49 Termo criado pelo ex-Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), George W. Bush na primeira década 

do século XXI, após os ataques terroristas as duas torres gêmeas do World Trade Center em 2001, e que 

desencadeou um “combate” por parte dos EUA, de modo discutível, em países como o Iraque e o Afeganistão. 
50 Segundo Cristina Blanco, a Europa no início do século XX “En el campo de las migraciones el procedimiento 

comunitario ha sido utilizado fundamentalmente para elaborar políticas relativas a los desplazamientos de 

ciudadanos comunitarios en el seno de la Unión [Europea], así como para promover la igualdad de trato de estos 

ciudadanos. El procedimiento intergubernamental es el que se ha venido siguiendo para elaborar políticas 

relativas a la inmigración no comunitaria y al derecho de asilo (política exterior)”. BLANCO, Cristina. Las 

Migraciones Contemporáneas. Madrid: Alianza Editorial, 2000, p.138. 
51 A Itália findou em 2015 a operação denominada Mare Nostrum, que tinha por objetivo o resgate de migrantes e 

refugiados no mar mediterrâneo que se dirigiam à ilha de Lampedusa, atuando o país mediante operações navais 

e aéreas. Outros casos também noticiados na mídia se referem à Grécia e a Bulgária, que assim como a Itália 

também passaram a impedir a entrada de barcos em seus territórios pelo mar. 
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Além disso, conforme notícias reiteradas na mídia nacional e internacional, são 

frequentes os casos de vidas ceifadas no deserto do Saara, em travessias marítimas ou mesmo 

pelas fronteiras secas52, contabilizando-se também milhares de desaparecidos que no anseio de 

se salvarem e/ou terem melhoria de vida, se lançam nessa trajetória.  

Nessa esteira, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR) trouxe, em 2000, um relatório que  

 

mostra que as medidas tomadas contra a imigração clandestina na Europa - 

critérios restritivos na concessão de vistos, sanções contra as transportadoras, 

tratados de readmissão, etc. - lançam os refugiados, dispostos a tudo para 

fugirem, nas mãos destes passadores [coiotes].53 

 

Ainda nessa senda, Julia O’Connell Davidson e Caitlin Farrow ressaltaram que: 

 

Muitas vezes, os adultos e crianças que fogem de guerras e perseguições para 

procurar asilo, também são dependentes de serviços de migração clandestina 

a fim de fazerem a sua fuga. No entanto, mover-se através de canais irregulares 

geram dois riscos para a criança, bem como para os migrantes adultos. 

Primeiro, ele pode colocar em risco a sua segurança física e expô-los durante 

o processo de circulação. Em segundo lugar, pode tolhê-los mediante a 

dependência de terceiros sem escrúpulos depois de terem atingido o país de 

destino.54 (tradução livre) 

 

Tal realidade não se limita somente aos migrantes e solicitantes de refúgio que se 

propõem a migrar para Estados ricos e desenvolvidos. O próprio Brasil é um exemplo de que 

muitos haitianos55 só conseguiram chegar ao país, pela fronteira do estado do Acre, por 

intermédio da ação de contrabandistas de migrantes ou “coiotes”, criando-se, nesse sentido 

 

                                                           
52 Outro caso emblemático e objeto de documentário da rede de TV britânica BBC de 2014, intitulado Left-to-die 

boat, traz a tragédia de setenta e dois migrantes e, possivelmente solicitantes de refúgio, oriundos do continente 

africano e que forçados a fugir dos conflitos instalados na Líbia, deslocaram-se em direção à ilha italiana de 

Lampedusa, local intensamente monitorado por soldados da Organização do Atlântico Norte (OTAN), que 

preferiram não resgatá-los, vindo após 15 dias à deriva restar tão somente nove sobreviventes. BBC. The Left to 

Die Boat. Disponível em: <http://www.forensic-architecture.org/left-to-die-boat-bbc-documentary>. Acesso em: 

01 de ago. 2016. 
53 ACNUR. A situação dos Refugiados no mundo: cinquenta anos de acção humanitária. Disponível em:                      

<http://www.cidadevirtual.pt/acnur/sowr2000/cap01.pdf>Acesso em: 16 de ago. 2016, p. 286. 
54 Texto original: “Very often, adults and children fleeing war and persecution to seek asylum are also dependent 

on such clandestine migration services in order to make their escape. However, moving through irregular channels 

generates two sets of risks for child as well as adult migrants. First, it can jeopardize their physical safety and 

expose them to dangers during the process of movement. Second, it can lock them into forms of dependency on 

unscrupulous third parties after they have reached the country of destination”. DAVIDSON, Julia O’Connell. 

FARROW, Caitlin. Child Migration and the Construction of Vulnerability. University of Nottingham, 2007, p. 28. 
55 Os cidadãos haitianos, não são reconhecidos como refugiados pelo Comitê Nacional para Refugiados 

(CONARE), fazendo jus, todavia, a um visto humanitário com prazo para findar.  
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[...] uma crença ascendente por parte de governos dos Estados de que, quando 

a detenção ou o impedimento de entrada acontece fora ou próximo de seu 

território, estes Estados encontram-se imunes à responsabilidade legal 

internacional, aumentando suas práticas por segurança e policiamento nos 

mares, portos e aeroportos para impedir a entrada de solicitantes.56 

 

Essa visão ganhou força em países europeus que têm a pretensão de construir muros 

em suas fronteiras para limitar a entrada de pessoas ou mesmo fechá-las. A mesma situação se 

cogita em países não europeus, como a Austrália e alguns países do Sudeste asiático, como a 

Malásia e a Indonésia, em que o rechaço a migrantes e refugiados vem sendo alvo de políticas 

migratórias restritivas, e que violam o Direito Internacional Humanitário (DIH), o Direito 

Internacional dos Refugiados (DIR) e o Direito Internacional dos Direitos humanos (DIDH) 

(DIDH).57  

O primeiro desses ramos do direito é aplicável em tempos de guerra, interna ou 

internacionalmente, sendo infringido quando pessoas em fuga de conflitos armados não são 

protegidas em seus territórios, como no caso dos civis, à luz do que prega a IV Convenção de 

Genebra de 1949. Já o Direito Internacional dos Refugiados, vertente do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos, sofre reiteradas transgressões quando os Estados solicitados devolvem 

os refugiados e os solicitantes de refúgio para os países de origem ou terceiros países para onde 

se deslocaram primeiramente, descumprindo claramente o princípio do non refoulement. No 

que tange ao Direito Internacional dos Direitos Humanos, esses podem ser infringidos ao não 

serem observados os direitos inerentes à pessoa humana, sejam eles civis, políticos, sociais, 

econômicos, culturais ou de outra dimensão de direitos humanos.58 

Insta salientar que, apesar de o continente europeu apresentar um grande fluxo de 

solicitantes de refúgio e refugiados, configurando a denominada Crise dos Refugiados59, os 

                                                           
56 SILVA, César Augusto S. da. A Política Migratória Brasileira para Refugiados. (1998-2014). Curitiba: Íthala, 

2015, p. 35. 
57 A diferença entre o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) e o Direitos Internacional dos 

Refugiados (DIR) é apenas instrumental, uma vez que ambos visam proteger a pessoa humana. Segundo Courtis, 

o que diferencia os dois campos são os participantes envolvidos, em que “En el caso del derecho internacional de 

los refugiados, los participantes de la trama jurídica son el Estado donde se produjo la amenaza de persecución, 

la persona solicitante de refugio y el Estado receptor [...] En el derecho internacional de los derechos humanos, 

los participantes de la trama jurídica son, en principio, sólo el Estado y las personas que están bajo su 

jurisdicción”. COURTIS, Christian. Recuerdos del Futuro – Refugiados y Derechos Humanos a Medio Siglo de 

la Adopción de La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. In: FERRAZ, Daniel Amin. HAUSER, Denise 

(coord). A Nova Ordem Mundial e os Conflitos Armados. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 292. 
58 Os direitos humanos são didaticamente divididos em gerações ou dimensões, os quais são intitulados de: Direitos 

de Primeira Dimensão, os direitos civis e políticos; Direitos de Segunda Dimensão os direitos sociais, econômicos 

e culturais; Direitos de Terceira Dimensão os direitos que visam garantir a efetividade de direitos difusos e 

coletivos; Direitos de Quarta Dimensão os relacionados à engenharia genética; Direitos de Quinta Dimensão 

referente ao direito à paz e; Direito de Sexta Dimensão relativo ao direito à água potável e ao saneamento básico. 
59 O que se denomina de “Crise dos Refugiados”, está relacionado ao alto número de solicitações de refúgio de 

migrantes forçados oriundos principalmente do continente africano e Oriente Médio, em razão de guerras, 
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refugiados, em sua maioria, estão concentrados nos países periféricos, ou seja, em 

desenvolvimento ou subdesenvolvidos, conforme dados do Alto Comissariado das Nações 

Unidas (ACNUR)60, diferentemente dos demais migrantes, a exemplo dos econômicos, que, em 

grande parte, vivem nos países mais centrais, ricos e desenvolvidos 61. Isso se dá em função de 

os países periféricos serem os locais mais próximos de seus Estados de origem, onde, por vezes, 

fogem de guerras, perseguições e/ou violações aos seus direitos humanos. 

A Alemanha é o único país europeu, rico e desenvolvido que recebe grande fluxo 

de migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados, dos quais fazem parte cerca de 700 

(setecentos) mil refugiados62, dentre turcos, iranianos, iraquianos e ex-iugoslavos. Os demais 

países de grande acolhida estão fora da zona dos países ricos e/ou da Europa, tendo-se como os 

primeiros no ranking, a Turquia, com 2,9 milhões de refugiados, dos quais a maioria é composta 

de sírios; o Paquistão com 1,6 milhões, sendo grande parte composta por afegãos; e o Líbano 

com 1,1 milhão.63Além disso, outros países periféricos, também recebem em seu solo 

solicitantes de refúgio e refugiado, tais como: a Armênia, onde se contabiliza 300 mil azeris, 

naturais do Azerbaijão, a China com 290 mil vietnamitas; a Etiópia com 180 mil somalis; o Irã 

com dois milhões e meio de afegãos; Uganda com 200 mil sudaneses e a Zâmbia com 160 mil 

angolanos.64 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) registrou 

que: 

 

                                                           
perseguições étnicas e religiosas, bem como de violações massivas aos direitos humanos, realidade que contabiliza 

uma quantidade nunca vista, mesmo durante e após a Segunda Guerra Mundial. Essa situação vem causando 

dilemas nos governos de Estados de destino dos migrantes, os quais de um lado discutem a não violação aos 

tratados internacionais que eles próprios ratificaram e, de outro, o aumento das restrições das políticas migratórias, 

vencendo em grande parte dos Estados europeus as medidas restritivas que colocam em xeque a dignidade e a vida 

humana de milhões de pessoas. 
60 De acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), “Ao todo, 86% 

dos refugiados sob o mandato do organismo internacional em 2015 se encontravam em países de renda média ou 

baixa, próximos às áreas de conflito. Este percentual chega a 90% do total de refugiados no mundo quando são 

incluídos os refugiados palestinos sob os cuidados da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados 

da Palestina (UNRWA)”. ACNUR. ACNUR: Deslocamento forçado atinge recorde global e afeta 65,3 milhões 

de pessoas. Disponível em:<https://nacoesunidas.org/acnur-deslocamento-forcado-atinge-recorde-global-e-afeta-

653-milhoes-de-pessoas/>.Acesso em: 26 de set. 2016. 
61 “Dos migrantes internacionais, 60% vivem em países desenvolvidos; a maior parte na Europa (72,6 milhões), 

na Ásia (61 milhões) – sobretudo no Japão, na Coreia do Sul e em Taiwan – e na América do Norte (50 milhões)”. 

FARIA, Maria Rita Fontes. Migrações Internacionais no Plano Multilateral: reflexões para a política externa 

brasileira. Brasília: FUNAG, 2015, p. 32. 
62 UNHCR. Global Trends. Forced Displacement in 2016. Disponível 

em:<http://www.unhcr.org/globaltrends2016/ Acesso em: 11 de jun. 2018. 
63 Já os que mais produzem refugiados em seus territórios são: Síria, Afeganistão, Somália, Sudão do Sul, 

República Democrática do Congo, República Centro Africana, Myanmar, Eritréia e Colômbia. Ibid. 
64 ACNUR. A situação dos Refugiados no mundo: cinquenta anos de acção humanitária. Disponível em:            

<http://www.cidadevirtual.pt/acnur/sowr2000/cap01.pdf>Acesso em: 16 de ago. 2016, p. 288-289. 

http://www.unrwa.org.br/
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Entre os países receptores, a Turquia é o país que mais abriga refugiados – um 

total de 2,5 milhões. O Líbano, mais do que qualquer outro país, tem a maior 

concentração de refugiados em seu território: são 183 para cada mil habitantes. 

Em proporsão (sic) ao tamanho de sua economia, a República Democrática do 

Congo (RDC) é o país que acolhe maior número de refugiados: 471 por dólar 

de seu Produto Interno Bruto (PIB) per capita. Ainda assim, o país igualmente 

figura como origem de refugiados e deslocados internos. Nos países 

industrializados, 3,2 milhões aguardavam no final de 2015 a resposta a suas 

solicitações de refúgio – o maior número já registrado pelo ACNUR.65 

 

Vale frisar que a dificuldade de acolhida nos países mais ricos relaciona-se à 

inobservância dos princípios da não discriminação e da igualdade, em que o preconceito e a 

xenofobia66, esteja na condição de migrantes econômicos, solicitantes de refúgio ou refugiados 

tornou-se corriqueira. Acrescenta-se que essa situação teve um crescimento após o atentado de 

11 de setembro de 2001, e recrudesceu com outros atentados nos anos posteriores, ganhando 

universalização. Desde então, com a ocorrência de novos episódios de terror e a crise econômica 

em diversas partes do planeta, governos e partidos populistas de extrema direita utilizam-se do 

medo da sua população, especialmente nos EUA67 e na Europa, para dificultar ou fechar suas 

fronteiras, mesmo diante de casos de notórias violações aos direitos humanos, a exemplo da 

guerra na Síria que já dura mais de sete anos. 

Essa situação se dá por parte não só dos agentes estatais, mas da própria população 

local68, em que os solicitantes de refúgio e refugiados, além de terem de provar objetivamente 

                                                           
65 ACNUR. Tendências Globais sobre refugiados e outras populações de interesse do ACNUR. Disponível 

em:<http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/>. Acesso em: 21 de ago. 2017. 
66 Sami Naïr, se referindo ao continente europeu, afirma que “La crisis de los refugiados ha radicalizado las 

posturas de los partidos y movimientos especializados en la manipulación del odio y el temor [...] La crisis social, 

la precariedad, el paro y la ausencia de alternativa por parte de los partidos de izquierdas favorecieron la 

fructificación de este odio xenófobo y racista”. NAÏR, Sami. Refugiados frente a la Catástrofe Humanitária, una 

solución real. Barcelona: Planeta, 2016, p. 136-137. 
67 Os Estados Unidos da América (EUA) foi, e é formado por imigrantes e sempre foi conhecido por essa 

característica. Todavia, com o atual governo de Donald Trump, cujo lema de campanha foi “A América para os 

americanos” a política migratória vem mudando drasticamente, acirrando-a com a construção de um muro na 

fronteira que separa os EUA do México, além da deportação de migrantes irregulares, incluindo indivíduos com 

menos de dezoito anos. Mas, há casos também de medidas drásticas contra imigrantes na França e na Holanda. 
68 Exemplos dessa afirmação ocorreram em 2016 em São Paulo, em 2017 na cidade do Rio de Janeiro e em 2018 

na cidade de Mucajaí, Roraima. No Rio de Janeiro Mohamed Ali, refugiado sírio residente no Brasil há três anos, 

foi hostilizado e agredido verbalmente em Copacabana [...] onde trabalha vendendo esfihas e doces 

típicos. CARTA CAPITAL. “Sai do meu país!”: agressão a refugiado expõe a xenofobia no Brasil. Disponível 

em:<https://www.cartacapital.com.br/politica/saia-do-meu-pais-agressao-a-refugiado-no-rio-expoe-a-xenofobia-

no-brasil>. Acesso em: 02 de set. 2017. Já em Mucajaí (RR) “Mais de 300 pessoas invadiram uma escola, onde 

funcionava um abrigo improvisado para cerca de 50 famílias venezuelanas, e expulsaram os imigrantes do local. 

Eles também jogaram móveis, roupas e objetos dos imigrantes na rua e atearam fogo. Os venezuelanos, entre eles, 

mulheres e crianças foram expulsos da cidade”. EM NACIONAL. Moradores invadem abrigo e expulsam 

venezuelanos de cidade do interior de Roraima. Disponível em: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2018/03/20/ interna_nacional,945330/moradores-invadem-abrigo-

e-expulsam-venezuelanos-de-cidade-do-interior.shtml>. Acesso em: 20 de mar. 2018.  

Outra experiência equivalente foi relatada durante uma mesa redonda com Marcelo Haydu, membro da 

Organização Não Governamental ADUS no ano de 2016, o qual disse ter havido logo após grande comoção 

https://www.cartacapital.com.br/internacional/a-crise-dos-refugiados-na-europa-apenas-mudou-de-forma
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a perseguição e o temor de serem perseguidos em seus locais de origem, eles ainda têm de 

combater estereótipos, seja em função de discriminações e preconceitos69, seja pelo 

desconhecimento da sociedade de “acolhida” do que seja um refugiado. 

Neste ponto, vale fazer um aparte para explicar e diferenciar o que vêm a ser 

estereótipos, xenofobia, discriminação e preconceito. Para Denise Jodelet, 

 

[...] os estereótipos são esquemas que concernem especificadamente os 

atributos pessoais que caracterizam os membros de um determinado grupo ou 

de uma categoria social dada. Eles são considerados como resultantes de 

processos de simplificação próprios ao pensamento do senso comum.70 

 

A discriminação, segundo Norberto Bobbio, ‘significa qualquer coisa a mais do que 

diferença ou distinção, pois é sempre usada com uma conotação pejorativa. Podemos, portanto, 

dizer que por “discriminação” se entende uma diferenciação injusta ou ilegítima’.71 No que 

concerne à discriminação em função da raça, Bobbio ainda acrescenta que essa surge “[...] 

quando se sustenta que a raça superior tem o direito, exatamente porque superior, de oprimir 

ou, no limite, de aniquilar a raça inferior”.72 73  

                                                           
decorrente da morte do menino sírio Aylan Kurdi numa praia da Turquia, várias ligações de pessoas em São Paulo 

que queriam doar dinheiro para os refugiados sírios, mas tão somente para eles, não podendo destinar o dinheiro 

para os provenientes do continente africano. HAYDU, Marcelo. Membro da Organização Não Governamental 

ADUS, em Mesa Redonda sobre Refugiados no Brasil realizada no VII Fórum Social Mundial sobre Migrações 

em 08 de julho de 2016 na Faculdade Zumbi dos Palmares, São Paulo/SP. 
69 Vale destacar que nem todo imigrante é indesejado ou alvo de discriminação no Brasil, havendo clara distinção 

de tratamento dado entre os provenientes de países centrais e europeus, e em geral migrantes econômicos e 

raramente em situação de vulnerabilidade, dos que são oriundos de Estados africanos e periféricos que chegam por 

vezes em situação de refúgio e de extrema vulnerabilidade ao país. Corroborando o exposto, vale acrescentar os 

dizeres do professor Silvio Almeida, para quem “No Brasil, o dispositivo de discriminação é o racial e não a 

nacionalidade”. ALMEIDA, Silvio. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e Presidente do 

Instituto Luiz Gama (ILG), em Palestra proferida no Seminário Internacional sobre Migrações Refúgios e 

Deslocamentos no dia 30 de março de 2017, na Secretaria do Estado de Educação, São Paulo/SP. 
70 JODELET. Denise. Os processos psicossociais da Exclusão. In: SAWAIA, Bader (Org.) As Artimanhas da 

Exclusão. Analise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis: Vozes, 2006, p. 59. 
71 BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros escritos morais. São Paulo: Editora UNESP, 2011, p. 107. 
72 Idem., 2000, p. 494. 
73 Vale ressaltar que a discriminação abordada nesse capítulo é a denominada discriminação negativa ou ilícita, ou 

seja, aquela entendida como “uma diferenciação injusta ou ilegítima [e que] vai contra o princípio fundamental da 

justiça”. BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. Tradução Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Ediouro, 

2002, p. 107. Ainda nessa senda, conforme dizeres de Cruz, “A discriminação ilícita é uma conduta (ação ou 

omissão) que viola os direitos das pessoas com base em critérios injustos, tais como a raça, o sexo, a idade, a opção 

religiosa e outros”. CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. O Direito à Diferença. As ações Afirmativas como 

mecanismo de inclusão social das mulheres, negros, homossexuais e pessoas portadoras de deficiência. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005, p. 40. 

Importante frisar que também existe a discriminação positiva, legítima ou in bonam parte, composta por distintas 

ações afirmativas, em que “Muitas vezes, estabelecer uma diferença, distinguir ou separar é necessário e 

indispensável para a garantia do próprio princípio da isonomia”. CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. O Direito à 

Diferença. As ações Afirmativas como mecanismo de inclusão social das mulheres, negros, homossexuais e 

pessoas portadoras de deficiência. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 22. 

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:2002;000640578
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No que se refere à xenofobia, a Organização Internacional para as Migrações 

(OIM), define-a, como:  

 

Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. En el ámbito 

internacional no hay una definición aceptada de xenofobia aunque puede ser 

descrita como actitudes, prejuicios o conductas que rechazan, excluyen y, 

muchas veces, desprecian a otras personas, basados en la condición de 

extranjero o extraño a la identidad de la comunidad, de la sociedad o del país. 

Hay una relación muy estrecha entre racismo y xenofobia, términos difíciles 

de separar.74 

 

Independentemente do não reconhecimento de uma definição de âmbito global 

sobre o assunto, não há como negar que a xenofobia está presente em praticamente todas as 

sociedades e, “[...] se presenta como una manifestación social tanto latente como manifiesta en 

nuestros días”.75  

Quanto ao preconceito, esse é “formulado sem exame prévio a propósito de uma 

pessoa ou de uma coisa [...]”76. Há desse modo, um “[...] juízo provisório que tanto é elemento 

inicial para a criação do preconceito particularizado, como se transmuta em um estereótipo 

coletivo, elevando o grau de difusão e aceitação desse juízo perante os membros de determinado 

grupo e da sociedade.”77 

O certo é que, consciente ou inconscientemente há uma exclusão do solicitante de 

refúgio e refugiado, considerados como indesejáveis78, em que “os excluídos não são 

simplesmente rejeitados física, geográfica ou materialmente, apenas do mercado e de suas 

trocas, mas de todas as riquezas espirituais, seus valores não são reconhecidos, ou seja, há 

também uma exclusão cultural”79, numa nítida crise de solidariedade não apenas dos Estados80, 

mas da própria sociedade de acolhida sob a escusa da segurança nacional e proteção econômica. 

                                                           
74 OIM. Organização Internacional para a Migração.  Glosario sobre Migración. nº 7.  Ginebra, 2006. 
75 HERRANZ DE RAFAEL, Gonzalo.  Xenofobia y multiculturalidad. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008, p. 1. 
76 CARCARÁ, Thiago Anastácio; SILVEIRA, Cristiana Maria Maia; OLIVEIRA JÚNIOR, Vicente de Paulo 

Augusto de. Discurso Do Ódio Como Obra Literária Religiosa: Limite Do Tolerável. In: Encontro Internacional 

De Direitos Culturais, 1., 2012, Fortaleza. Publicação eletrônica dos Anais do Encontro Internacional de Direitos 

Culturais. Fortaleza: 2012. p. 69. Disponível em: <http://www.direitosculturais.com.br/anais_interna.php?id=18>. 

Acesso em: 02 de set. 2016. 
77 Ibid. p. 69 
78 As leis migratórias costumam criar categorias de migrantes, dividindo-os em desejáveis, isto é, trabalhadores 

altamente qualificados de empresas transnacionais e multinacionais ou investidores, em geral provenientes de 

países desenvolvidos e, em indesejáveis, que são migrantes econômicos, solicitantes de refúgio ou refugiados, 

grande parte oriundos de países periféricos, ou seja, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. 
79 WANDERLEY, Mariangela Belfiore. Refletindo sobre a Noção de Exclusão. In: SAWAIA, Bader (org.) As 

Artimanhas da Exclusão. Análise Psicossocial e Ética da Desigualdade Social. Petrópolis: Editora Vozes, 2006, 

17-18. 
80 “In the concept of solidarity, help is not an act of mercy but a right of every citizen”. PIOVESAN, Flávia. 

SOARES, Inês Virgínia Prado. Direito ao Desenvolvimento. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 75. 
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Essa exclusão cria estigmas que dificultam a integração local81, com a inclusão dos 

solicitantes de refúgio e refugiados na sociedade, tornando-os, nas palavras de Zygmunt 

Bauman “un nuevo tipo de parias y proscritos”82 ou como já dizia Hannah Arendt em seres 

descartáveis83, afirmação essa na qual se baseia Flávia Piovesan, para asseverar que é 

 

No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis, 

no momento em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se abole 

o valor da pessoa humana torna-se necessária a reconstrução dos direitos 

humanos, como paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável.84 

 

Valendo-nos, ainda, do suporte teórico de Hannah Arendt, essa estudiosa afirma 

que “o racismo é a principal arma ideológica das políticas imperialistas”85, arma essa utilizada 

na primeira metade do século XX, com a ideia de raça superior e o antissemitismo, utilizando-

se hoje, setenta anos depois do holocausto, a islamofobia como arma de combate às migrações 

forçadas nos países do ocidente.86 

Desse modo, ‘[...] o Estado Mínimo se exime da responsabilidade de integrar os 

“diferentes”, admitindo que a exclusão seja de responsabilidade do próprio excluído’87, o que 

provoca o rechaço da refugiada muçulmana por ela usar o jihab88, ou do jovem congolês por 

ele ser negro, ou do idoso sírio, por ter dificuldade em aprender o idioma do país de acolhida. 

Obviamente, essas situações dificultam a integração local e a inclusão do solicitante de refúgio, 

refugiados ou mesmo de migrantes econômicos.  

Nesse sentido, Martha Fineman, em sua teoria da vulnerabilidade, afirma que  

 

                                                           
81 Apesar do elo estreito entre os termos integração local e inclusão, há distinção entre ambos. Enquanto a 

Integração local é uma das formas de solução duradoura adotada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas 

(ACNUR), a inclusão se dá mediante políticas públicas que podem ser de cunho social, econômico ou mesmo 

político. 
82 Bauman ainda acrescenta que os refugiados vivem ‘sin Estado, sin lugar, sin función y “sin papeles”’. 

BAUMAN, Zygmunt. Tiempos Líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Tradução de Carmen Corral 

Santos. Barcelona: Tusquet editores, 2007, p. 57-60. 
83 ARENDT, Hannah.  Origens do Totalitarismo - Antisemitismo, Imperialismo, Totalitarismo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1989, p. 315. 
84 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 

140. 
85 ARENDT, Hannah.  Op. cit., p. 257. A autora na mesma obra ainda leciona que “a ideologia racista, com raízes 

profundas no século XVIII emergiu simultaneamente em todos os países ocidentais durante o século XIX. Desde 

o início do século XX, o racismo reforçou a ideologia da política imperialista”. p. 188.  
86 A Islamofobia é um tema recorrente nos debates de candidatos de direita na Europa e nos Estados Unidos da 

América.  
87 VÉRAS, Maura Pardini Bicudo. Exclusão Social – Um problema de 500 anos. In: SAWAIA, Bader (Org.) As 

Artimanhas da Exclusão. Analise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis: Vozes, 2006, p.36. 
88 Jihab é o nome dado ao lenço que as mulheres muçulmanas usam para cobrir a cabeça. 
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todos os seres humanos são vulneráveis e propensos a dependência (crônica e 

episódica) e, portanto, o estado tem a obrigação correspondente de reduzir, 

melhorar e compensar essa vulnerabilidade [...] para cumprir sua obrigação de 

responder à vulnerabilidade humana, o Estado deve proporcionar acesso igual 

às “instituições sociais” que distribuem bens sociais, como saúde, emprego e 

segurança.89 

 

Contudo, apesar de a exclusão ter um elo estreito com a vulnerabilidade, em que 

essa precede àquela,90 a vulnerabilidade não é inerente da pessoa, mas da situação na qual ela 

se encontra, em que algumas vivenciam mais fragilidades que outras, em função de 

características próprias, como é o caso de crianças e adolescentes devido à faixa etária, o que 

as torna invisíveis, sem voz, e colocadas em condição de incapazes de decidir por si próprias. 

Vale frisar que migrantes econômicos, solicitantes de refúgio e refugiados, mesmo 

em situação regular, sofrem algum tipo de exclusão, em que a igualdade jurídica, em tese 

existente, está longe de se configurar numa realidade política, social e econômica, tendo em 

vista que a exclusão também pode ser vista como “descompromisso político com o sofrimento 

do outro”.91  

Não obstante a visão deturpada do que sejam os solicitantes de refúgio e refugiados, 

algumas vezes confundidos como criminosos em seus países de origem, esses, diferentemente 

dos migrantes econômicos, não se deslocam tão somente visando melhorias financeiras que não 

detêm em seus países de origem. Aqueles, de modo distinto do que apregoa o senso comum, 

muitas vezes são provenientes de classes mais abastadas de seus locais de nacionalidade, o que 

os permite se deslocarem,92 e o fazem, primeiramente, para salvar suas vidas e/ou de seus 

familiares. Dessa forma, diante das dificuldades quanto à língua, revalidação de diploma, dentre 

outros aspectos, acabam por aceitar trabalhar em condições socioeconômicas inferiores ao que 

                                                           
89 Texto original: “all human beings are vulnerable and prone to dependency (both chronic and episodic), and the 

state therefore has a corresponding obligation to reduce, ameliorate, and compensate for that vulnerability [...] 

to respond to human vulnerability, the state must provide equal access to the “societal institutions” that distribute 

social goods such as healthcare, employment, and security”. FINEMAN, Martha Albertson. Equality, Autonomy, 

and the Vulnerable Subject. Law & Politics, In: Vulnerability: reflections on a new ethical foundation for law and 

politics apud KOHN, Nina A. Vulnerability Theory and the Role of Government. Yale Journal of Law and 

Feminism, 2014, p. 5. 
90 CASTEL, Robert. As armadilhas da exclusão.  Y a-t-il des exclus? L’exclusion en débat. Tradução Cleisa 

Moreno Maffei Rosa e Mariângela Belfiori-Wanderley Lien Social et Politique – RIAC, 34, Paris, Montreal, 

automne, 1995, p. 21-38. 
91 SAWAIA, Bader Burihan. Introdução: Exclusão ou Inclusão Perversa? In: SAWAIA, Bader (Org.) As 

Artimanhas da Exclusão. Analise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis: Vozes, 2006, p. 8. 
92 Excetuando os venezuelanos que solicitam refúgio no Brasil, fugindo da fome e da miséria, grande parte os 

demais solicitantes de refúgio no país, são de classes média ou alta em seus locais de origem, o que os permite 

fazer viagens  de longas distâncias, inclusive para outros continentes, em busca de proteção e acolhida, a exemplo 

dos sírios e congoleses. 
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estavam acostumados e, por vezes, atentatórias ao que pregam os tratados internacionais de 

proteção à ao ser humano e a legislação nacional. 

Para que a integração local se dê mais facilmente e, assim, haja um menor grau de 

discriminação, é essencial que exista uma identidade entre o solicitante de refúgio e refugiado 

na sociedade de acolhida, uma vez que: 

 
Estudos sobre (i)migrantes mostram que a identidade do lugar de origem 

favorece a criação de redes de solidariedade, facilita o acesso do “estrangeiro” 

aos bens e serviços apesar da discriminação. Esta identidade transforma 

espaços de segregação em guetos de resistência e de aconchego [...] antídoto 

ao desprezo da sociedade.93 

 

Essa postura inclusiva, na qual se destaca o Direito Internacional dos Refugiados 

como vertente do Direito Internacional dos Direitos Humanos, ambos com a finalidade de 

proteção da dignidade humana, é crucial, pois, dentre o número de solicitantes de refúgio que 

cresceu no mundo e no Brasil estão as crianças e os adolescentes. 

De acordo com dados do Centro Internacional para a Paz e os Direitos do Homem,  

 

Perto da metade dos refugiados são crianças. Vulneráveis, sujeitos às doenças, 

má nutrição, estas crianças são dependentes dos adultos, tanto fisicamente 

quanto psicologicamente. Eles necessitam igualmente de um desenvolvimento 

estável e regular para garantir seus crescimento. Tendo fugido de seus países 

para escapar dos conflitos, das perseguições ou de catastrofes naturais, este 

jovens refugiados correm numerosos riscos. Separados de suas famílias, 

fragilizados, sujeitos à discriminação, eles podem ser vítimas de recrutamente 

pelas forças armadas, de exploração sexual, de maus tratos ou de trabalho 

forçado. Seus direitos podem ser violados e seu acesso a educação tornar-se 

dificil.94 (tradução livre) 

 

Em sentido similar, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) se refere 

ao tema alertando que: 

 

Em todo o mundo, cerca de 28 milhões de crianças foram deslocadas à força. 

Este número inclui cerca de 10 milhões de crianças refugiadas, cerca de 1 

                                                           
93 SAWAIA, Bader Burihan. Introdução: Exclusão ou Inclusão Perversa? In: SAWAIA, Bader (Org.) As 

Artimanhas da Exclusão. Analise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis: Vozes, 2006, p. 125. 
94 Texto Original: “Près de la moitié des réfugiés sont des enfants. Vulnérables, sujets aux maladies et à la 

malnutrition, ces enfants sont dépendants des adultes, autant physiquement que psychologiquement. Ils ont 

également besoin d’un développement stable et régulier pour garantir leur croissance. Ayant fui leur pays pour 

échapper à des conflits, des persécutions ou des catastrophes naturelles, ces jeunes réfugiés courent de nombreux 

risques. Séparés de leurs familles, fragilisés, sujets à la discrimination, ils peuvent être victimes de recrutement 

par les forces armées, d’exploitation sexuelle, de mauvais traitement ou de travail forcé. Leurs droits peuvent être 

violés et leur accès à l’éducation rendu difficile” . CIPADH. Centre International pour la Paix et les Droits de 

l’Homme. Quels droits pour les enfants réfugiés? Disponível em:<http://www.cipadh.org/fr/quels-droits-pour-les-

enfants r%C3%A9fugi%C3%A9s>. Acesso em: 25 de mai. 2016. 
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milhão de crianças que buscam asilo e cerca de 17 milhões de crianças 

deslocadas dentro de seus próprios países por violência e conflito [...] no 

período de dez anos entre 2005 e 2015, o número global de crianças refugiadas 

sob a proteção do ACNUR mais que dobrou de 4 milhões para mais de 8 

milhões. Em apenas cinco anos entre 2010 e 2015, o número de crianças 

refugiadas sob o mandato do ACNUR aumentou em 77 por cento [...] para 

cada 100 requerentes de asilo na Europa em 2015, 30 eram crianças.  Um total 

de 389.000 crianças pediram asilo em 32 países europeus em 2015, mais do 

dobro do número de crianças requerentes a partir de 2014. (tradução livre).95 

 

Não obstante tal realidade, para as crianças e adolescentes em situação de refúgio, 

as vulnerabilidades e obstáculos, quanto ao processo de acolhida, proteção e integração na 

comunidade nacional, constituem uma barreira a ser suplantada para maior inclusão social.  

É de suma importância a abordagem desse grupo, uma vez que o que se percebe 

não é a existência de uma crise migratória dos refugiados, mas de uma crise moral e política 

dos Estados, quanto à pouca ou nenhuma proteção destinada aos seres humanos em situações 

de refúgio, e que, não raro, decidem se eximir diante de milhares de mortos, seja no mar, no 

deserto, seja nas fronteiras secas,96 em total descompasso com o princípio da universalidade, 

que prega que todo ser humano deve ser protegido. 

No caso do Brasil, sequer se pode dizer que vivemos uma crise migratória, pois a 

porcentagem de refugiados e demais migrantes é muito pequena, se comparada com o número 

da população 97. Esse quadro foi corroborado pela Irmã Rosita Milesi, Diretora do Instituto de 

Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e uma das pioneiras no tratamento da questão 

migratória no país, ao dizer, em 2014, que, 

  

                                                           
95 Texto original: “Worldwide, nearly 28 million children have been forcibly displaced. This number includes some 

10 million child refugees, approximately 1 million asylum-seeking children and an estimated 17 million children 

displaced within their own countries by violence and conflict [...] In the ten-year period between 2005 and 2015, 

the global number of child refugees under the protection of UNHCR more than doubled from 4 million to over 8 

million. In just the five years between 2010 and 2015, the number of child refugees under UNHCR’s mandate shot 

up by 77 per cent [...]For every 100 asylum-seekers in Europe in 2015, 30 were children. A total of 389,000 

children applied for asylum in 32 European countries in 2015, more than twice the number of child applicants 

from 2014.” UNICEF. Uprooted: The Growing Crisis For Refugee And Migrant Children. Disponível em: 

<http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf>. 

Acesso em: 08 de dez. 2016, p. 18-43. 
96 Nos dizeres de Javier Galparsoro não há que se falar em “Crise dos Refugiados”, mas sim crise da Europa, que 

não está sabendo lidar com o grande fluxo migratório de solicitantes de refúgio no continente, fracassando em suas 

políticas migratórias. GALPARSORO, Javier. Crisis de Europa, no de las personas refugiadas. Centro de 

Documentación Hegoa Boletín de recursos de información nº47, julio 2016. Disponível em:                                                

<http://boletin.hegoa.efaber.net/assets/templates/44/Bolet%C3%ADn_n%C2%BA47.pdf?1469518937>. Acesso 

em: 07 de abr. 2017. 
97 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira é composta por 

pouco mais de 207 milhões de pessoas. IBGE. Projeções e estimativas da população do Brasil e das Unidades da 

Federação. Disponível em:<http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. Acesso em: 02 de set. 2017. 

http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf
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[...] o número de estrangeiros residentes no país está bastante aquém de 2 

milhões (...) no Brasil, o percentual de imigrantes é inferior a 1% da 

população, uma percentagem muito pequena, não apenas em relação aos 

tradicionais polos de atração mundiais, mas também em relação a outros 

países da região sul-americana, como Argentina, Venezuela e Chile. 98 

 

Contudo, apesar da quantidade total de estrangeiros no conjunto da população 

brasileira não ser numericamente expressiva, dentro desse grupamento se encontram os 

migrantes forçados em situação de refúgio, em que as circunstâncias que os fazem migrar são 

diferentes das demais, a exemplo dos migrantes econômicos, o que os tornam mais vulneráveis, 

visto não terem escolha entre ficar em sua terra natal e se deslocar, já que é a preservação de 

suas vidas, segurança e/ou liberdades e de seus familiares, que está em jogo. 

No que se refere às crianças e adolescentes refugiados, a situação é ainda mais 

delicada, uma vez que se encontram numa condição de maior vulnerabilidade, pois possuem 

  

[...] maior possibilidade de sofrer com situações hostis, de acreditar em 

ameaças improváveis, ou de serem emocionalmente afetadas por 

circunstâncias desconhecidas. As memórias de eventos traumáticos podem 

perdurar [...] e coloca-la em maior risco de dano futuro.99 

 

Já para aqueles que estão desacompanhados a situação é mais crítica, pois se 

encontram diante da ausência tanto física quanto psicológica da figura de um adulto legalmente 

reconhecido como seu responsável, o que faz com que a vulnerabilidade100 se torne ainda mais 

alta, razão pela qual se faz fundamental tratar o assunto à luz do direito pátrio e internacional, 

com fins inclusive de examinar as políticas públicas que lhe são pertinentes e que devem ou 

não ser alteradas e/ou criadas. 

Vale ressaltar que, dentre as crianças e adolescentes desacompanhados, as que são 

do sexo feminino ainda estão num estado de altíssima vulnerabilidade em comparação aos que 

são do sexo masculino, situação que já em 1993 havia sido comprovada pelo Alto Comissariado 

                                                           
98 ADITAL. Migração no Brasil: inclusão do outro não é algo natural e automático, mas um trabalho de abertura. 

Disponível em:<http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=83667>. Acesso em: 01 de ago. 2016.  
99 ACNUR. Diretrizes sobre Proteção Internacional nº 8. Dist. Geral HCR/GIP/09/08, de 22 de dezembro de 

2009. Disponível em: <www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9747.pdf?new=1>. Acesso em: 04 

de out. 2016. 
100 Há três grandes eixos que produzem ou potencializam a vulnerabilidade: as relacionadas ao próprio sujeito; às 

provocadas por leis e pelas políticas públicas e; as imprevisíveis, cujos matizes e causas podem ser multíplices. 

LUSSI, Carmen. Assessora do CSEM – Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios de Brasília/DF, em Palestra 

ministrada no Seminário das Migrações com o tema Protagonismo e vulnerabilidades de pessoas e grupos em mobilidade, 

realizada em 16 de junho de 2016, na cidade de Campo Grande, MS. 
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das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), em sua política para as crianças 

refugiadas.101 

No Entanto, para abordarmos a mobilidade humana de modo cognoscível, 

especialmente no que tange ao refúgio, convém tratar a sua conceituação mediante os tratados 

internacionais globais e regionais de proteção aos refugiados, assim como os organismos 

internacionais de suporte e assistência a esses migrantes forçados. 

 

1.1.1 Documentos internacionais globais e regionais de proteção aos refugiados  

 

O direito de solicitar asilo foi desenvolvido em diversos diplomas internacionais 

de âmbito global e regional, sendo um dos principais documentos de destaque a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 (DUDH) que traz em seu cerne o artigo XIV: 

 

 

Artigo XIV 

1.Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de 

gozar asilo em outros países.  

2.Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente 

motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e 

princípios das Nações Unidas.102 

 

Apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) ser um documento 

de domínio global, parte da doutrina103 afirma que por se tratar de uma Resolução da 

Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), ela possui tecnicamente um valor jurídico de 

mera recomendação assim como as demais declarações, tendo assim um caráter de soft law, 

motivo pelo qual passaram a alegar a necessidade de criação de outros tratados internacionais 

                                                           
101 Segundo o ACNUR, “Parmi les enfants refugies, les filles sont souvent plus vulnerables que les garçons. Dans 

certains contextes culturels et sociaux, elles sont devalorisees par rapport aux garçons et, de ce fait, plus souvent 

maltraitees. Leur scolarite est souvent interrompue prematurement et elles sont plus nombreuses que les garçons 

a faire l'objet de sevices, de violences et d'exploitation sexuels.”. ACNUR. Comité Executif du Programme du 

Haut Commissaire. Quarante-quatrieme session. Sous-Comité Plenier sur la Protection Internationale. 23eme 

reunion. nº 12. 6 Août/1993. Disponível em:                                                                                                                                                    

<http://www.refworld.org/pdfid/4ae9acb90.pdf>. Acesso em: 23 de jun. 2016. 
102 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Disponível em:                                                                          

<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 08 de dez. 2016. 
103 De acordo com Guilherme Assis de Almeida, “A Declaração [Universal dos Direitos Humanos], decididamente, 

não é um instrumento da dogmática jurídica, posto que não tem poder vinculante, não obriga”. ALMEIDA, 

Guilherme Assis de. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: matriz do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos (DIDH). In: ALMEIDA, Guilherme Assis de. PERRONE-MOISÉS, Cláudia (Coord). Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. Instrumentos Básicos. São Paulo: Atlas, 2002, p. 21. 

Michel Levinet é outro autor que defende a não obrigatoriedade da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

seu valor de mera recomendação.  
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de cunho jurídico vinculante, que versassem a respeito do asilo, tanto nas esferas universal 

como regional. 

É imperioso frisar, no entanto, que a doutrina majoritária104 tem posição contrária 

e considera a DUDH, pela importância que obteve como valor legal na esfera internacional, 

uma regra de hard law, fundamentando-se no fato de prever em seu bojo direitos inerentes a 

toda pessoa humana, constituindo-se parâmetro para a elaboração de tratados internacionais 

posteriores, o proferimento de jurisprudência de tribunais internacionais,105 além de influenciar 

na elaboração de textos constitucionais, a exemplo da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988.  

Desse modo, não há como colocar a DUDH no mesmo patamar das demais 

Declarações Internacionais, devendo-se reconhecê-la como um instrumento de hard law, isto 

é, como norma de jus cogens e, portanto, com força imperativa.   

Independentemente dessa divergência, o certo é que a partir da década de 1950 teve 

início a construção do quadro jurídico vigente de proteção e assistência aos refugiados, com a 

participação dos Estados membros da Organização das Nações Unidas (ONU) na elaboração 

da Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951106, que trouxe em seu bojo 

a definição, direitos e obrigações pertinentes ao refúgio na esfera universal, considerando 

refugiado toda pessoa: 

 

Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 

1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, 

grupo social ou opiniões políticas, se encontre fora do país de sua 

nacionalidade e não possa ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da 

proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do 

país no qual tinha sua residência habitual em consequência de tais 

acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a 

ele.107 

 

Percebe-se, pela definição de 1951, a existência de algumas cláusulas de inserção 

para que o indivíduo seja considerado refugiado ou possa solicitar refúgio num Estado 

                                                           
104 Exemplos de doutrinadores que defendem a posição de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

possui valor vinculante (hard law) são: Antônio Augusto Cançado Trindade, Fábio Konder Comparato, Luiz 

Renato Vedovato e Flávia Piovesan. 
105 PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 

149. 
106Antes da Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 somente existiam tratados não 

universais sobre a temática, apesar da existência de refugiados a séculos. 
107 ONU/ACNUR. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugia

dos.pdf?view=1>Acesso em: 22 de jul. 2016. 
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estrangeiro, ou seja, primeiramente o indivíduo deve se encontrar fora do seu país de 

nacionalidade. Essa é a regra, porém existe também a possibilidade do denominado refugiado 

sur place, que consiste no “indivíduo que não era refugiado quando deixou o seu país, mas que 

se torna refugiado posteriormente [...] devido a circunstâncias que surjam no seu país de origem 

durante a sua ausência”.108 

Também deve haver um fundado temor de perseguição ou a perseguição 

propriamente em curso. No que concerne ao temor, o Alto Comissariado das Nações Unidas 

para os Refugiados (ACNUR), o prevê como sendo “[...] um estado de espírito e uma condição 

subjetiva [o qual é] baseado em uma situação objetiva”109, circunstância essa que apenas os 

agentes do ACNUR ou dos Estados em que se solicita o refúgio, podem concluir pela existência 

ou não de um fundado temor.  

Já quanto à perseguição, que pode ser perpetrada pelas autoridades do Estado de 

origem do indivíduo, por particulares influenciados pelo Estado ou grupos terroristas, o 

ACNUR entende-a como sendo “[...] qualquer ameaça à vida ou à liberdade, devendo ser 

auferida tanto por critérios objetivos como por critérios subjetivos”110. Renan Aguiar nessa 

senda ainda acrescenta que: 

 

A perseguição é o ato de impedir a realização de direitos conferidos 

internacionalmente aos indivíduos e, via de regra, está relacionada com os 

agentes do Estado de origem do requerente [assim como] por setores da 

sociedade que se mostram intolerantes em relação ao requerente [...]111. 

 

Ademais, a perseguição individual ou coletiva deve ter como motivações a raça, a 

religião, a nacionalidade, o grupo social ou opiniões políticas, em que duas ou mais motivações 

podem coexistir numa mesma situação, fazendo com que o agente não possa, por 

impossibilidade física ou jurídica, ou não queira retornar ao seu país. Porém, enquanto a 

perseguição em curso é facilmente detectável, o fundado temor de perseguição é mais difícil de 

                                                           
108 ACNUR. Manual de Procedimentos e Critérios para a determinação da Condição de Refugiado de acordo 

com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estatuto dos Refugiados, p. 21. Disponível:                    

<http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/>. Acesso em: 04 de nov. 2016. 
109 Idem. Centro de Proteção Internacional de Direitos Humanos; Instituto Migrações e Direitos Humanos. Manual 

de Procedimentos e Critérios para Determinar a Condição de Refugiado: de acordo com a Convenção de 1951 e 

o Protocolo de 1967 relativos ao Estatuto dos Refugiados. ACNUR Brasil: 2004, p. 19. 
110JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito Internacional dos Refugiados e sua Aplicação no Ordenamento jurídico 

brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 45. 
111 AGUIAR, Renan. Lei 9.474/97: cláusula de inclusão e exclusão. In. ARAÚJO, Nádia. ALMEIDA, Guilherme 

Assis de. Direito Internacional dos Refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 

218-219. 
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ser apreciado, uma vez que, na prática, são considerados os aspectos objetivos desse temor e 

não os subjetivos. 

Isso ocorre, por não haver uma definição unívoca do que sejam temor e perseguição 

ficando, portanto, o reconhecimento e concessão da condição de refugiado a critério e 

discricionariedade de cada Estado, razão pela qual muitos países ainda insistem em utilizar a 

alegação da soberania estatal como entrave no acolhimento de refugiados.  

Ao lado desse argumento, há ainda outros obstáculos utilizados para o não 

reconhecimento de uma definição homogênea e universal de temor e perseguição, como é o 

caso dos ataques terroristas, das crises econômicas e das migrações decorrentes de desastres 

ambientais, situação que impede que haja uma revisão dos diplomas internacionais atuais, com 

o escopo de conceder maior abrangência às situações que possam configurar o refúgio. 

Aqui vale abrir um parêntese sobre a concepção tradicional de soberania, 

proveniente do século XVII e que não se adequa mais à realidade atual, uma vez que o 

predomínio da soberania como algo absoluto exclui os indivíduos de um rol de direitos e de 

proteção à dignidade humana. 

Retomando a discussão sobre perseguição, no caso das crianças e adolescentes, 

esses também podem compreender formas específicas, tais como: “o recrutamento de 

menores112, tráfico de crianças e mutilação genital feminina [...] violência familiar e doméstica, 

casamento forçado ou na menoridade, trabalho infantil forçado ou perigoso, prostituição 

forçada e casamento de menores”113, em nítida violação não somente a Convenção de Genebra 

de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e, demais tratados internacionais universais e regionais 

                                                           
112 O uso do termo menor somente será utilizado ao longo do trabalho em citações de autores nacionais e 

estrangeiros, uma vez que a terminologia utilizada para aqueles com idade inferior a dezoito anos foi alterada para 

crianças e adolescentes com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990.  Vale mencionar 

que a terminologia menor surgiu com o Código dos Menores de 1927, documento esse que considerava menor, 

todas as pessoas “[...] de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 anos de idade”. 

BRASIL. Decreto nº 17.943-A de 12 de outubro de 1927. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/d17943a.htm>. Acesso em: 05 de jan. 2018. Em 1979 

o código de 1927 foi sucedido pela edição de outro código sob parâmetros similares, denominado Código de 

Menores, dispondo sobre a “proteção e vigilância a menores até dezoito anos de idade, que se encontrem em 

situação irregular”. Somente em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente é que mudanças para tornar a 

proteção dos indivíduos com idade inferior a dezoito anos foram implantadas na legislação brasileira, com a 

garantia de proteção a toda população infantojuvenil, sem qualquer distinção, como sujeitos de direito.  BRASIL. 

Lei nº 6.697 de 10 de outubro de 1979. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-

1979/L6697.htm>. Acesso em: 05 de jan. 2018. 
113 ACNUR. Diretrizes sobre Proteção Internacional nº 8. Dist. Geral HCR/GIP/09/08, de 22 de dezembro de 

2009. Disponível em: <www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9747.pdf?new=1>. Acesso em: 04 

de out. 2016. 
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posteriores que versam sobre a proteção dos refugiados, mas também à Convenção sobre os 

Direitos da Criança de 1989.114  

Cumpre salientar que uma vez que os Estados se tornem signatários de um tratado 

internacional, eles estão obrigados juridicamente a cumpri-lo, razão pela qual “sea qual sea la 

situación migratória del niño, es un titular de derechos, y el marco jurídico previsto 

internacionalmente para su protección debe ser aplicado [...] sin distinción alguna [...]”.115 

Isso inclui tanto as crianças e adolescentes nacionais como os não nacionais dentro do Estado. 

Outro cenário que configura o reconhecimento da condição de refugiado é a 

situação de apatridia ou heimatlos do indivíduo que não possui nenhuma nacionalidade, 

definição essa que é trazida pela Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, que prevê 

como sendo apátrida “[...] toda a pessoa que não seja considerada por qualquer Estado, segundo 

a sua legislação, como seu nacional”116, ou seja, só é possível verificar se o indivíduo é ou não 

apátrida diante de situações reais à luz do que prega o direito interno de seu Estado de origem 

e do direito pátrio do país para onde ele se dirige. Essa circunstância, aliás, permite que o país 

de acolhida aceite o apátrida mesmo sem ser provada, na imigração, essa condição, tendo tal 

medida o escopo de proteger o indivíduo não nacional. 

O que se percebe, diante da análise da Convenção de Genebra de 1951 sobre o 

Estatuto dos Refugiados, é uma definição restritiva e limitada ao espaço europeu e, não 

abrangente aos casos de refúgio ocorridos antes de 01 de janeiro de 1951. Para mitigar a 

definição reduzida de refugiados trazida por essa Convenção, o seu Protocolo Adicional 

denominado também de Protocolo de Nova, de 31 de janeiro de 1967, trouxe em seu artigo I, 

nº 2 e nº 3, a supressão do limite temporal e espacial, empregando-se esse diploma internacional, 

salvo exceções, sem qualquer limitação anteriormente aplicável.117  

                                                           
114 Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), “A Convenção sobre os Direitos da 

Criança é o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal. Foi ratificado por 196 países [dentre 

os quais o Brasil em 24 de setembro de 1990]. Somente os Estados Unidos não ratificaram a Convenção, mas 

sinalizaram sua intenção de ratificar a Convenção ao assinar formalmente o documento”. UNICEF. Convenção 

sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 

<https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf>. Acesso em: 01 de jul. 2017. 
115 SANTOS PAIS, Marta. Infancia y Protección Internacional In: CLARO QUINTÁNS, Irene.  LÁZARO 

GONZÁLES, Isabel (Coord). Infancia y Protección Internacional en Europa. Niños y niñas refugiados y 

beneficiarios de protección subsidiaria. Madrid: Tecnos, 2013, p. 33. 
116 ONU. Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954.  Disponível em:                                                         

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Refugiados-Asilos-NacionalidadeeAp%C3%A1tridas/convencao 

-sobre-o-estatuto-dos-apatridas.html >. Acesso em: 25 de jul. 2016. 
117 Idem. Protocolo de Nova Iorque de 31 de Janeiro de 1967, 

adicional à Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, 

concluída em Genebra em 28 de Julho de 1951. Disponível em:                                                                                                            

<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/asilo/prot67.htm>. Acesso em: 22 de jul. 2016. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Refugiados-Asilos-NacionalidadeeAp%C3%A1tridas/convencao
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 Não obstante a ampliação da definição de refugiados, incorporando a proteção do 

diploma internacional a refugiados não europeus, o Protocolo não findou com a discussão sobre 

o que pode ou não ser considerado temor e perseguição, ficando a concessão do refúgio ao 

arbítrio do Estado solicitado.  

Posteriormente, outros documentos internacionais sobre o refúgio também 

ampliaram a definição de refugiado, como: a Convenção Americana de Direitos Humanos de 

1969 (art. 22, nº 8), a Declaração de Cartagena sobre os Refugiados, de 1984, nas Américas118 

e, a Convenção da Organização da Unidade Africana de 1969 (art. 1, nº 2)119 e Carta Africana 

dos Direitos Humanos e dos Povos de 1989, considerando-se, também, como motivação para a 

solicitação e concessão de refúgio à violência em massa e as violações aos direitos humanos, 

visando estes documentos regionais, em conjunto com os tratados de Direito Internacional 

Humanitário e de Direito Internacional dos Direitos Humanos, a garantia da vida e da dignidade 

humana daqueles que se encontram em situação de refúgio.  

No caso do continente africano, diante das descolonizações ocorridas a partir dos 

anos 1960 e 1970, e da criação de novos países, sem se aterem às questões culturais e as 

rivalidades de grupos étnicos, o número de conflitos internos aumentou significativamente, e 

com eles o número de solicitantes de refúgio e refugiados no continente. Isso fez com se 

aventasse a criação de um documento para tratar sobre o assunto. Foi elaborada, então, a 

Convenção da Organização da Unidade Africana (OUA) de 1969, com entrada em vigor em 

1974. Esse documento trouxe uma definição mais ampla de refugiados e, a Carta Africana de 

Direitos Humanos e dos Povos de 27, de julho de 1981, também conhecida como Carta de 

Banjul, reiterou tal ampliação nos termos de seu artigo 12, nº 3 aduz que: “Toda pessoa tem o 

                                                           
118 Enquanto a Declaração de Cartagena de 1984 aborda a questão do refúgio na América Latina e Caribe, a 

Declaração de San José sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas de 1994 trata sobre os deslocados internos e o 

Plano do México de 2004 propôs o fortalecimento da proteção internacional dos refugiados na região, que conta 

“com mais de 06 milhões de pessoas em necessidade de proteção internacional, como deslocados internos, 

refugiados, solicitantes de refúgio e apátridas”. GONÇALVES, Géssica Grandino. Caminhos do Refúgio. 

Declaração e o Plano de Ação do Brasil . Disponível 

em:<http://caminhosdorefugio.com.br/tag/declaracao-e-o-plano-de-acao-do-brasil/>. Acesso em: 16 de nov. 

2016.  

Outro documento mais recente é a Declaração de Brasília sobre a Proteção de Pessoas Refugiadas e Apátridas no 

Continente Americano de 2010. No que se refere à Declaração de Cartagena de 1984 o Brasil a adotou no mesmo 

ano e, incorporou seu espírito na elaboração da Lei nacional nº 9.474/97, mais conhecida como Lei do Refúgio.  

Já a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 ou Pacto de San José da Costa Rica, foi ratificada pelo 

Brasil em 1992.  
119 A Organização da Unidade Africana (OUA) foi criada em 1963, sendo substituída em 2002 pela Unidade 

Africana (UA). 
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direito, em caso de perseguição, de buscar e de obter asilo em território estrangeiro, em 

conformidade com a lei de cada país e as convenções internacionais”120.  

Na América Latina, a situação que ensejou a criação de diplomas internacionais de 

proteção ao refúgio foi distinta. Envolveu, todavia, a violação aos direitos humanos em 

decorrência das instabilidades políticas e governos ditatoriais na América do Sul, acrescidos de 

conflitos na América Central, durante as décadas de sessenta e setenta, do século passado. 

Contudo, a Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de San José da Costa Rica de 

1969, em vigor nas três Américas, trouxe em seu artigo 22, nº 7, que: “Toda pessoa tem o direito 

de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou 

comuns conexos com delitos políticos e de acordo com a legislação de cada Estado e com os 

convênios internacionais”.121 

Quase duas décadas depois, foi elaborada, por parte de dez países latino-

americanos, a Declaração de Cartagena, do ano de 1984122. Essa Declaração, como um 

documento meramente recomendatório que, analogamente ao que ocorreu na África, acresceu 

à definição clássica de refúgio das décadas de 1950 e 1960 as violações graves e sistemáticas 

aos direitos humanos, como motivação para a solicitação e concessão do refúgio, sem a 

necessidade premente de perseguição. Reiterou-se, desse modo, o disposto na Convenção de 

Genebra de 1951 e seu Protocolo Adicional, de 1967, e a Convenção da Organização da 

Unidade Africana (OUA), considerando, em sua cláusula 3ª, como refugiados:  

 

[...] as pessoas que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança 

ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão 

estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou 

outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública.123 

(destaque nosso) 
 

                                                           
120 OUA. Carta Africana dos Direitos Humanos 

e dos Povos. Carta de Banjul de 27 de julho de 1981. Disponível em:                                                                      

<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/africa/banjul.htm>. Acesso em: 22 de jul. 2016. 
121 OEA. Organização dos Estados Americanos. Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969. Disponível 

em:<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 12 de jul. 2016. 
122 Segundo David Cantor e Diana Mora, “[...] la definición ampliada de refugiado como si fuera el único legado 

de la Declaración de Cartagena [...] abarca un fuerte enfoque hacia las soluciones duraderas, facilitando la 

institucionalización de la protección de los refugiados en América Latina, y promoviendo la cooperación entre 

los Estados, las organizaciones internacionales y el sistema interamericano de derechos humanos. También ayudo 

a promover el concepto de protección y asistencia a los desplazados internos” CANTOR, David J. MORA, Diana 

Trimiño. ¿Una solución simple para los refugiados que huyen de la guerra? La definición ampliada de América 

Latina y su relación con el derecho internacional humanitário. Anuário Mexicano de Derecho Internacional. Vol. 

15, Issue 1, 2015, p. 165-194. 
123 OEA. Declaração de Cartagena, de 1984. Disponível 

em:<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declarac

ao_de_Cartagena.pdf?view=1>Acesso em: 12 de ago. 2016. 
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A partir dessa extensão conceitual, houve quem passasse a dividir os refugiados em 

três categorias:  

 

El refugiado como activista, implicado en algún tipo de actividad política 

significativa que el Estado quiere reprimir. El refugiado como objeto de abuso 

por parte del Estado por el hecho de pertenecer a un grupo social o cultural 

concreto[...] los refugiados como meras víctimas.124 

 

Na primeira categoria, tem-se como exemplo os perseguidos políticos durante as 

ditaduras militares de alguns Estados da América Latina e Caribe, ao longo das décadas de 

1960, 1970 e 1980. Na segunda categoria pode-se encaixar os indígenas e suas lideranças 

vítimas de genocídios em seus próprios Estados. Como terceira categoria, há como exemplo os 

colombianos que foram perseguidos pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia 

(FARC)125 ou compelidos a fazer parte desse grupo armado. 

Para além dos tratados de maior destaque já citados e criados no continente 

americano, não se pode deixar de comentar que a América Latina já possuía um histórico de 

proteção ao asilo formado por documentos como o Tratado de Direito Penal de Montevidéu de 

1889, a Convenção de Havana sobre Asilo de 1928, a Convenção de Montevidéu sobre Asilo 

Político, de 1933, a Convenção de Caracas sobre Asilo Diplomático, de 1954 e a Convenção de 

Caracas sobre Asilo Territorial, sendo a região o local onde se sedimentou o asilo político. 

Vale citar que a doutrina, baseando-se nos tratados internacionais, também trouxe 

definições próximas do disposto em tais documentos. Para Quoc Dinh e Patrick Daillier, por 

exemplo, os refugiados “são estrangeiros colocados numa situação especial face à um Estado 

de acolhimento que lhes concede a sua protecção por causa das perseguições de que são vítimas 

no seu próprio território”126.  

Não se especifica, porém, o tipo de perseguição, o que permite que sejam refugiados 

os nacionais de países que vivenciaram distintos tipos de conflitos armados, como os 

                                                           
124 ESPINAR RUIZ, Eva. Migrantes y Refugiados: reflexiones conceptuales. Obets. Revista de Ciencias Sociales. 

Vol. 5, n.º 1, 2010, p. 38. 
125 As FARC é um grupo guerrilheiro colombiano que existia desde a década de 1960, surgindo à época (Guerra 

Fria) com o escopo de implantar o socialismo em seu país. Após um conflito de cinquenta anos, em 12 de novembro 

de 2016 firmou um acordo de paz com o governo da Colômbia. 
126 DINH, Nguyen Quoc et al. Direito Internacional Público. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 

615. 
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perpetrados na ex-Iugoslávia,127 Ruanda128 e, mais recentemente, na Síria.129 Porém, a 

doutrina130 não vai muito além do que traz os tratados, debatendo-se poucas vezes e de modo 

vago, à necessidade de uma nova revisão dos diplomas legais existentes que se adeque a 

realidade contemporânea.  

Apesar dos entraves existentes quanto à necessidade de reavaliação dos documentos 

de proteção internacional ao Direito dos Refugiados, não há como negar que, desde a década 

de 1950 até os dias de hoje, algumas mudanças significativas foram feitas. Uma delas diz 

respeito ao fato de que, nos anos 1950 a 1960, os Estados só se preocupavam em tratar cada 

caso individualmente. Com o acréscimo de novas possibilidades para a concessão do refúgio, 

já em fins da década de 1960 e períodos subsequentes, enfatizou-se, também, as situações 

políticas e institucionais que envolvem uma coletividade perseguida.  

Cumpre destacar, segundo palavras do ministro das Relações Exteriores do Brasil 

(MRE), Kenneth Félix, que a Declaração de Nova Iorque, de 2016, assenta o parâmetro do texto 

de dois Pactos globais sobre compartilhamento de responsabilidade concernente aos refugiados, 

dos quais, 193 (cento e noventa e três) países se comprometeram a participar. A negociação se 

                                                           
127 Com a morte do Marechal Josip Broz, mais conhecido como Tito, em 1980, e o fim do sistema comunista no 

início da década de 1990, houve por parte das seis repúblicas e províncias autônomas (Sérvia, Eslovênia, Croácia, 

Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia, Kosovo e Vojvodina) que compunha a ex-Iugoslávia, a decisão 

de se tornaram independentes, a exemplo da Croácia, situação que fez com que o então presidente sérvio Slobodan 

Milosevic iniciasse um conflito armado contra os demais grupos étnicos e religiosos para manter o poder da Sérvia 

na região. ARAÚJO, Rodrigo U. Cintra de. Sobre causas do desmembramento da Federação Iugoslava. 2001. 

Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas. 2001, p. 11- 29. Disponível em:<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-17042002-

233019/en.php>. Acesso em: 02 de ago. 2016. 

Como resultado dos conflitos entre os distintos grupos étnicos e religiosos que compunham a ex-Iugoslávia, houve 

além de milhares de mortos e desaparecidos, mais de dois milhões de refugiados. 
128 A guerra civil ocorrida em Ruanda, África, durou apenas 100 (cem) dias, isto é, “de abril a julho de 1994 e 

trouxe como consequência um saldo oficial de 1.074.017 mortos que constituíam 13% da população total do país”. 

NOLLI, Elisa Cristina; ARMADA, Charles Alexandre Souza. A guerra civil em Ruanda e a atuação da ONU. 

Revista Eletrônica de Iniciação Científica. Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da UNIVALI. v. 4, n.1, p. 

699-708, 1º Trimestre de 2013. Disponível em:                                                                                          

<http://www.univali.br/ensino/graduacao/cejurps/cursos/direito/direito-itajai/publicacoes/revista-de-iniciacao-

cientifica-ricc/edicoes/Lists/Artigos/Attachments/40/arquivo_040.pdf >. Acesso em: 15 de ago. 2016. 

Este curto período foi suficiente para que a etnia hutu, por razões não somente étnicas, mas, também políticas, 

massacrassem a minoria tutsi, alvo de um dos maiores genocídios da história do século XX.  
129 Após a denominada Primavera Árabe, ocorrida em alguns países do Oriente Médio e norte da África, teve 

início um levante contra o governo do presidente sírio Bashar al-Assad, que culminou em 2011 numa guerra civil. 

Desde então, as consequências da guerra na Síria geraram a maior crise humanitária do nosso século. Completando 

cinco anos de conflito em março de 2016, “[...] o conflito da Síria gerou 4,8 milhões de refugiados nos países 

vizinhos, centenas de milhares na Europa, e 6,6 milhões de pessoas deslocadas dentro da Síria, comparado à 

população antes da guerra que era de mais de 20 milhões.”. ACNUR. Cinco anos de conflito na Síria. Disponível 

em:<http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/cinco-anos-de-conflito-na-siria/>. Acesso em: 15 de set. 

2016. 
130 Ana Salado Osuna é uma das estudiosas da temática sobre o refúgio infantojuventil que toca no assunto. 

SALADO OSUNA. Ana Maria. La Protección de los Niños Refugiados. In: FERNÁNDEZ SANCHEZ (ed.) Pablo 

Antonio. La Revitalización de la Protección de los Refugiados. Huelva: Universidad de Huelva, 2002, p. 201-230. 
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dá na seara do Direito Internacional e das Relações Internacionais, contudo, “ainda é lenta, 

apesar do refúgio ser um tema tão importante”131, uma vez que essa declaração política visa 

  

[...] uma abordagem mais abrangente que envolve saúde, educação ou apoio à 

comunidade de acolhida [o que] significa uma mudança estratégica na forma 

como a comunidade internacional se engaja com os refugiados, com as 

comunidades de acolhimento e os países anfitriões.132 

 

Outros pontos de destaque contidos na Declaração de Nova Iorque são a 

implementação de  

 

projetos de reassentamento ou de reunião familiar de refugiados [...] 

financiamento às operações humanitárias em tempo hábil, assim como investir 

de forma considerável nas comunidades que hospedam um grande número de 

refugiados, [aumento de] oportunidades de trabalho para refugiados adultos e 

de educação para as crianças refugiadas, [assim como] um modelo para um 

sistema mais robusto de financiamento e de engajamento de agentes de 

desenvolvimento para ajudar as pessoas que foram forçadas a abandonar suas 

casas – e também as comunidades que as acolhem.133 

 

Uma vez adotada a Declaração de Nova Iorque, que tem por escopo a migração 

segura, ordenada e regular a ser implantada em 2018, o então ex-Secretário das Nações Unidas, 

Ban Ki Moon, vislumbrou que 

 

[...] mais crianças poderão ir à escola; mais trabalhadores poderão buscar 

emprego com segurança no exterior, em vez de ficar à mercê de traficantes 

criminosos; e mais pessoas terão a real escolha de se mover uma vez encerrado 

o conflito, quando houver paz sustentada e crescentes oportunidades em 

casa.134 

  

Desse modo, no que se refere às crianças e adolescentes solicitantes de refúgio e 

refugiados, as alterações devem ser ainda mais amplas, específicas e, expressamente dispostas 

nos tratados internacionais e documentos nacionais, tendo em vista que a Convenção de 

                                                           
131 NÓBREGA, Kenneth Félix Haczynski da. Ministro das Relações Exteriores no Brasil, em palestra proferida 

no Seminário Internacional sobre Migrações, Refúgio e Deslocamentos, realizado pela BibliAspa em 31 de março 

de 2017 na cidade de São Paulo/SP.  
132 ACNUR. Declaração de Nova Iorque é “uma oportunidade única” para refugiados, afirma Chefe de Proteção 

do ACNUR. Disponível em:<http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/declaracao-de-nova-york-e-uma-

oportunidade-unica-para-refugiados-afirma-chefe-de-protecao-do-acnur/>. Acesso em: 12 de jun. 2017. 
133 ONUBR. Declaração de NY sobre migrantes e refugiados tem ‘força política e ressonância sem precedentes’, 

diz ACNUR. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/declaracao-de-ny-sobre-migrantes-e-refugiados-tem-

forca-politica-e-ressonancia-sem-precedentes-diz-acnur/>. Acesso em: 20 de mai. 2018. 
134 Idem. Líderes mundiais adotam em NY declaração para defesa dos direitos de migrantes e refugiados. 

Disponível em:<https://nacoesunidas.org/lideres-mundiais-adotam-em-ny-declaracao-para-defesa-dos-direitos-

de-migrantes-e-refugiados/>. Acesso em: 12 de jun. 2017. 

https://nacoesunidas.org/declaracao-de-ny-sobre-migrantes-e-refugiados-tem-forca-politica-e-ressonancia-sem-precedentes-diz-acnur/
https://nacoesunidas.org/declaracao-de-ny-sobre-migrantes-e-refugiados-tem-forca-politica-e-ressonancia-sem-precedentes-diz-acnur/
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Genebra de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados não os trata de modo específico, incluindo-

os como parte da definição que diz “[...] pertença a determinado grupo social”.  Não há qualquer 

distinção de tratamento entre os adultos e as crianças e adolescentes, tanto no que se refere aos 

direitos quanto às necessidades. 

Porém, conforme claramente expõe o Alto Comissariado das Nações Unidas 

(ACNUR) em suas Diretrizes sobre Proteção Internacional nº 8, 

 

Reduzir a idade de infância ou aplicar abordagens de avaliação que restrinjam 

a idade para tratar as crianças como adultos nos processos de refúgio pode 

resultar em violações de seus direitos nos termos do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos.135 

 

Quanto à Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 (CDC)136, tratado 

internacional especialmente criado para ocupar-se dos indivíduos com menos de dezoito anos, 

sequer menciona de modo mais abrangente a obrigação estatal para a proteção de crianças e 

adolescentes solicitantes ou já em situação de refúgio, abordando-os apenas em seu artigo 22, 

nºs 1 e 2, ao prever que: 

 

Art.22  

1 - Os Estados Partes adotarão medidas pertinentes para assegurar que a 

criança que tente obter a condição de refugiada, ou que seja considerada como 

refugiada de acordo com o direito e os procedimentos internacionais ou 

internos aplicáveis, receba, tanto no caso de estar sozinha como acompanhada 

por seus pais ou qualquer outra pessoa, a proteção e a assistência humanitária 

adequada a fim de que possa usufruir dos direitos enunciados na presente 

Convenção e em outros instrumentos internacionais de direitos humanos ou 

de caráter humanitário dos quais os citados Estados sejam parte. 

2 - Para tanto, os Estados Partes cooperarão, da maneira como julgarem 

apropriada, com todos os esforços das Nações Unidas e demais organizações 

intergovernamentais competentes, ou organizações não-governamentais que 

cooperem com as Nações Unidas, no sentido de proteger e ajudar a criança 

refugiada, e de localizar seus pais ou outros membros de sua família a fim de 

obter informações necessárias que permitam sua reunião com a família. 

Quando não for possível localizar nenhum dos pais ou membros da família, 

será concedida à criança a mesma proteção outorgada a qualquer outra criança 

privada permanente ou temporariamente de seu ambiente familiar, seja qual 

for o motivo, conforme o estabelecido na presente Convenção.137 

 

                                                           
135 ACNUR. Diretrizes sobre Proteção Internacional nº 8. Dist. Geral HCR/GIP/09/08, de 22 de dezembro de 

2009.  Disponível em: <www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9747.pdf?new=1>. Acesso em: 04 

de out. 2016. 
136 A Convenção sobre Proteção das Crianças (CDC) foi criada mediante a Resolução 44/25 da Assembleia Geral 

das Nações Unidas em novembro de 1989, trazendo força cogente ao que já era previsto na Declaração dos Direitos 

da Criança de 1959.  
137 ONU. Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Disponível 

em:<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm>. Acesso em: 05 de jun. 2016.  
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A Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989138 considera como criança, de 

acordo com seu artigo 1º, “[...] todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, 

em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”.139 

Diferentemente, a legislação brasileira, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 

1990, faz uma divisão etária separando crianças, que são os indivíduos de zero a doze anos de 

idade incompletos, de adolescentes, que tem de doze a dezoito anos, conforme prevê seu artigo 

2º.140  Prefere-se, nesta investigação doutoral, utilizar o termo criança e adolescente em virtude 

de se abordar a temática do refúgio também à luz da legislação pátria, inclusive com alusão às 

políticas públicas nacionais. Insta ressaltar que a citada Convenção foi ratificada pelo Brasil, 

em 1990, e que ambos os diplomas têm o escopo de adotar medidas de proteção e assistência 

às pessoas com menos de dezoito anos reputadas refugiadas.  

Vale frisar que, como “la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados no 

distingue entre niños y adultos y no se pronuncia especificamente sobre los niños 

refugiados”141, a Convenção sobre os Direitos da Criança 

 

se ocupa integral de casi todos los aspectos de la vida del niño, de ahí que si 

un Estado no está vinculado por los instrumentos convencionales sobre 

refugiados pero sí por la CDN [Convención sobre los Derechos de los Niños], 

esta se erige en el instrumento principal de protección de los niños refugiados 

y ello sin perjuicio de que siempre constituye un instrumento supletorio o 

complementário para los niños refugiados [...].142  

  

Apesar da omissão da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC),143 ao não 

contemplar de modo abrangente as crianças refugiadas, esse documento é de suma importância, 

uma vez que este tratado internacional fez com que especialistas em migrações e questões 

humanitárias abrissem os olhos para temas que envolvem os direitos e demandas infantojuvenis, 

trazendo, em seu cerne, medidas a serem adotadas para a proteção e provisão das necessidades 

                                                           
138 A Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 é composta por 39 (trinta e nove) artigos e, possui 3 (três) 

Protocolos Adicionais. 
139 ONU. Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Disponível 

em:<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm>. Acesso em: 05 de jun. 2016.  
140 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 31 de ago. 2016. 
141 SALADO OSUNA. Ana Maria. La Protección de los Niños Refugiados. In: FERNÁNDEZ SANCHEZ (ed.) 

Pablo Antonio. La Revitalización de la Protección de los Refugiados. Huelva: Universidad de Huelva, 2002, p. 

205. 
142 Ibid., p. 205. 
143 Segundo informações do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), “A Convenção sobre os Direitos 

da Criança é o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal. Foi ratificado por 196 países. 

Somente os Estados Unidos não ratificaram a Convenção, mas sinalizaram sua intenção de ratificar a Convenção 

ao assinar formalmente o documento”. UNICEF. Unicef no Brasil. Disponível em: <http://www.unicef.org.br/>. 

Acesso em: 05 de out. 2016. 
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básicas e de desenvolvimento físico, psíquico e social, para todas as crianças e adolescentes, 

refugiados ou não. 

 

1.1.2 Princípios norteadores na proteção dos refugiados 

 

Para além dos documentos internacionais de proteção aos solicitantes de refúgio e 

refugiados, há também a aplicação de princípios reconhecidos pela comunidade internacional, 

os quais são de grande relevância para a vinculação dos Estados e seus poderes públicos no que 

tange à proteção, acolhida e não deportação dos migrantes forçados. 

De todos os princípios que orientam a proteção dos refugiados, o princípio do non 

refoulement144, expressão francesa que significa não devolução, é considerado a espinha dorsal 

do Direito Internacional dos Refugiados (DIR), havendo a vedação da devolução dos refugiados 

pelo país de destino do refugiado ou solicitante de refúgio a seu país de origem, uma vez que 

tal ação pode colocar em risco as suas vidas e dignidade humanas.  

Esse princípio, encontra-se previsto no artigo 33, nº 1 e nº 2, da Convenção de 

Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951145 e, de modo similar, no artigo 3º da 

Convenção Europeia de Direitos do Homem e artigo 3º, nº 1 e nº 2, da Convenção contra a 

Tortura e outros tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984,  

associando-se não somente ao Direito Internacional dos Refugiados, como também ao Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. 

Saliente-se que, apesar desse princípio ser especialmente aplicável aos refugiados, 

o mesmo se estende àqueles que ainda não tiveram o status de refúgio formalmente 

reconhecido, uma vez que tal princípio visa à proteção de qualquer ser humano que esteja diante 

da possibilidade de ter seus direitos ameaçados. Diz respeito, ainda, não à obrigação de 

concessão do asilo pelo Estado de acolhida, mas, sim, que o Estado de asilo não pode, em 

                                                           
144 O princípio do non refoulement tem sua gênese no século XIX, sendo entendido como o direito de não 

extradição de perseguidos políticos. 
145 O artigo 33, nº 1 e nº 2 da Convenção de Genebra de 1951 sobre o Estatuto do Refugiado, traz a regra do 

princípio do non refoulement ou da não devolução, bem como a exceção a aplicação deste princípio ao dispor que: 

“1. Nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um refugiado para as fronteiras 

dos territórios em que a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da sua 

nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das suas opiniões políticas. 2. O benefício da presente disposição 

não poderá, todavia, ser invocado por um refugiado que por motivos sérios seja considerado um perigo para a 

segurança do país no qual ele se encontre ou que, tendo sido condenado definitivamente por crime ou delito 

particularmente grave, constitui ameaça para a comunidade do referido país.” ONU.  Organização das Nações 

Unidas. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). Disponível 

em:<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Ref

ugiados.pdf?view=1>Acesso em: 22 de jul. 2016. 
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regra146, devolver o indivíduo ou a coletividade147 ao país de onde foge e para o qual não pode 

ou não quer voltar. 

Apesar da proibição de devolução do solicitante de refúgio ou refugiado ao seu país, 

onde sofre perseguições e risco de vida, essa prática tornou-se comum entre alguns Estados148, 

inclusive signatários da própria Convenção de Genebra de 1951 sobre o Estatuto do Refugiado, 

estando tal prática em nítida violação ao Direito Internacional dos Refugiados e do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos.149  

Além do princípio do non refoulement, que possui característica de jus cogens150, 

também há outros princípios internacionais que guiam a proteção dos solicitantes de refúgio e 

refugiados, tais como o princípio da universalidade, o princípio de igualdade, o princípio da 

não discriminação, o princípio da indivisibilidade, o princípio da dignidade da pessoa humana, 

o princípio da inviolabilidade de direitos, o princípio da segurança da pessoa humana e, no caso 

das crianças e adolescentes, o princípio do melhor interesse da criança ou interesse superior da 

criança151, dentre outros elencados na Convenção sobre os Direitos da Criança.152 

O princípio da universalidade está atrelado à ideia de cidadania mundial153 e, 

segundo dizeres de Antonio Luis Marínez-Pujalte “la universalidad significa que el único 

requisito para la titularidade de los derechos humanos es la condición de ser humano. Si los 

                                                           
146 Conforme o artigo 36 da Lei brasileira nº 9474/97 a expulsão do refugiado de solo brasileiro se dará somente 

por motivos de segurança nacional ou de ordem pública. BRASIL. Lei nº 9474 de 22 de Julho de 1997. Lei do 

Refúgio. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em 12 de ago. 2016. 
147 A Espanha foi condenada pelo Tribunal de Estrasburgo ou Tribunal Europeu de Direitos Humanos pelas 

chamadas Devoluciones en Caliente, que é a expulsão imediata do migrante que tenta cruzar ou que já atravessou 

a sua fronteira, situação que fere normas internacionais. EL ESPANOL. Estrasburgo condena a España por dos 

“devoluciones en caliente” en Melilla. Disponível em:                                                                                                                              

<https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20171003/251475127_0.html >. Acesso em: 07 de out. 2017. 
148 São exemplos de Estados soberanos que já violaram o princípio do non refoulement, a Grécia, a Itália e a 

Austrália, que impediram a entrada de migrantes forçados pelo mar, devolvendo a seus países de origem ou 

deixando-os à deriva. 
149 Exemplo a contrario sensu se vê na Itália com o atual governo, com especial alusão à postura do Ministro do 

interior, Matteo Salvini, responsável por autorizar ou vetar por terra o transporte de passageiros. 
150 Segundo a Convenção de Viena de 1969 sobre o Direito dos Tratados “[...] uma norma imperativa de Direito 

Internacional geral [ou de jus cogens] é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos 

Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por 

norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza”. LEGISLAÇÃO DE DIREITO 

INTERNACIONAL. São Paulo: Saraiva, 2010. 
151 Além do princípio do interesse maior da criança (zero a 17 anos), também pode-se aplicar, de modo geral, o 

princípio pro homine diante de necessidade de se interpretar uma norma de direitos humanos que seja mais 

favorável à pessoa, esteja ou não em situação de refúgio. 
152 TRINDADE. Antônio Augusto Cançado. A Humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 

2006, p. 302. 
153 O tema da Cidadania será abordado no item 3.2 
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derechos humanos son efetivamente universales, para ser titular de tales derechos no puede 

exigerse ningún requisito particular.”154  

Esse princípio, todavia, é paradoxal e de difícil aplicação, pois, ao mesmo tempo 

em que os Estados soberanos, diante da globalização econômica, se preocupam em abrir suas 

fronteiras ao comércio de bens e serviços, de outra parte em nome de sua segurança nacional e 

de suas economias, limitam a livre circulação de pessoas, preocupação essa já trazida pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), em 1948, e que tende, na atualidade a 

perdurar com as políticas migratórias cada vez mais restritivas ou mesmo de veto.155 

Já o princípio da igualdade trata sobre a equivalência de direitos entre nacionais e 

estrangeiros, o que é verificável tanto em instrumentos internacionais, como no caso do artigo 

7º, da DUDH de 1948156 e do artigo 26, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 

de 1966 (PIDCP)157 e, na própria Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 

(CF/88), em seu artigo 5º, caput, sendo esse o princípio que fundamenta e fomenta a criação de 

políticas públicas. 

No tocante ao princípio que veda a discriminação, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 3º, III, prevê que um dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil é “reduzir as desigualdades sociais [...]” (destaque nosso). Para 

tal  engloba a proibição de tratamento desigual entre nacionais e estrangeiros, como regra, em 

                                                           
154 MARÍNEZ-PUJALTE, Antonio Luis. La universalidad de los derechos humanos y la noción constitucional de 

persona. In: Justicia, Solidaridad, Paz. Valencia: Quiles, 1995, p. 264. 
155 Um exemplo radical de proibição à imigração se deu no início do governo do presidente dos Estados Unidos 

da América, Donald Trump. Em janeiro de 2017 houve a assinatura de um Decreto anti-imigração firmado com o 

objetivo de coibir o terrorismo no país, bloqueando-se temporariamente a entrada de cidadãos de sete países de 

maioria muçulmana (Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen) e, de forma imediata, a entrada de refugiados de 

qualquer nacionalidade. EL PAIS. Trump suspende entrada de todos os refugiados e de imigrantes de vários países 

muçulmanos. Disponível em: <http://brasilelpais.com/brasil/2017/01/27/internacional/1485551816_434347.html>. Acesso em: 

01 de fev. 2017. 

Já em 2018 veio à tona, e foi amplamente divulgado na mídia, uma das piores medidas da Política de tolerância 

zero à imigração irregular do governo estadunidense, com a separação familiar de mais de 2 (duas) mil crianças e 

adolescentes de seus pais ou responsáveis, em função de estarem irregularmente no país, sendo inclusive 

enjauladas até serem transferidas para “abrigos”, situação que fere gravemente o direito internacional dos 

refugiados, que prega a reunião ou reunificação familiar,  e os direitos humanos, . Diante das inúmeras críticas 

nacionais e internacionais sofridas, o governo Trump elaborou um decreto para impedir a separação sem, contudo, 

expor como se daria na prática o tratamento das crianças e adolescentes, e especificando que tal decreto somente 

é valido para casos novos.  
156 Artigo VII “Todos são iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos 

têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 

incitamento a tal discriminação”. ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Disponível em:      

<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 08 de dez. 2016. 
157 Artigo 26 - “Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação, a igual protecção da lei. 

A este respeito, a lei deve proibir todas as discriminações e garantir a todas as pessoas protecção igual e eficaz 

contra toda a espécie de discriminação, nomeadamente por motivos de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, 

de opinião política ou de qualquer outra opinião, de origem nacional ou social, de propriedade, de nascimento ou 

de qualquer outra situação.” ONU. Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos (PICDP). Disponível 

em:<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/pacto2.htm>. Acesso em: 15 de fev. 2017. 

http://brasilelpais.com/brasil/2017/01/27/internacional/1485551816_434347.html
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que a proibição quanto à discriminação compreende questões relacionadas à religião, origem 

nacional, orientação sexual (relaciona-se à temática dos refugiados LGBTTI ou LGBTI)158, 

dentre outros fatores que podem não ser ora tolerados no país de origem do solicitante de 

refúgio, ora no país de destino. 

No que se refere ao princípio da indivisibilidade, Cançado Trindade aduz que 

“nunca é demais ressaltar a importância de uma visão integral dos direitos humanos [como] 

indivisíveis [...]”159. Isso significa que os direitos inerentes à pessoa humana devem ser 

trabalhados num conjunto completo em que os direitos humanos em suas distintas dimensões 

sejam efetivados, isto é, direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais, ambientais, de 

água potável, dentre outros.  

Quanto ao princípio da prevalência dos direitos humanos, esse é regido tanto pelo 

direito internacional na Carta das Nações Unidas ou Carta de São Francisco de 1945, quanto 

pelo direito pátrio na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, artigo 4º, inc. 

II, em que ambos os instrumentos se complementam na proteção de nacionais e estrangeiros 

em solo nacional. 

No que se refere à dignidade humana, há duas acepções distintas quanto ao seu 

significado, mas que se entrelaçam. A primeira interpretação, “é inerente à pessoa, pelo simples 

fato de ser, nascer pessoa humana”160, enquanto que a segunda diz respeito “à vida das pessoas, 

à possibilidade e ao direito que têm as pessoas de viver uma vida digna”161. 

O princípio da Dignidade da Pessoa Humana norteia todo o Direito Internacional 

dos Direitos Humanos, do Direito Internacional dos Refugiados, bem como do Direito 

                                                           
158 As siglas LGBTTI ou LGBTI, essa última adotada pela ONU, se refere às pessoas lésbicas, gays, bissexuais, 

transgêneros, travestis e intersexuais, notoriamente perseguidas em diversos países, podendo sofrer tortura, abusos 

sexuais, banimento social, prisões e até a pena capital, sendo por tal razão tidos, segundo o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), como “people are subject to serious human rights abuses because 

they do not conform with culturally established gender norms”. ACNUR. Working with Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender & Intersex Persons In: Forced Displacement. Geneva, 2011. Disponível em: 

<http://www.refworld.org/docid/4e6073972.html>. Acesso em: 26 de set. 2016. 

Diante de tais situações, os indivíduos que compõem o grupo LGBTI, podem solicitar refúgio sob a alegação de 

perseguição em função do pertencimento a um grupo social específico, relacionado à orientação sexual, fazendo 

jus aos mesmos direitos que os demais refugiados no país de acolhida. Contudo, boa parte das pessoas escondem 

esta condição ao solicitar refúgio, pois “quando se fala em refugiado LGBTI, a intolerância é maior, pois além do 

indivíduo sofrer discriminação e xenofobia por ser refugiado, poderá sofrer preconceito por sua orientação sexual”, 

conforme expõe Fernanda Sobreira. SOBREIRA, Fernanda Martinelli. Refugiados LGBTI no Brasil. In: Travessia. 

Revista do Migrante. Ano XXVIII, nº 77, Julho – Dezembro/2015, p. 56. 

Ver também o site da Organização das Nações Unidas. Pessoas LGBTI enfrentam ‘turbilhão de violência e 

discriminação’. Disponível em:<https://nacoesunidas.org/tema/lgbt/>. Acesso em: 23 de nov. 2016. 
159 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos e o Brasil, 1948-

1997: as primeiras cinco décadas. Brasília: UnB, 2000, p. 120. 
160 NUNES, Rizzatto. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. Doutrina e Jurisprudência. 

São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52. 
161 Ibid., p. 52. 
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Internacional Humanitário, tanto na esfera internacional quanto no âmbito estatal com os 

direitos fundamentais, sendo, portanto, considerado um princípio universal que Ana Paula de 

Barcellos afirma estar na “base de todos os direitos constitucionalmente consagrados [...]”162. 

Por essa razão, os direitos inerentes ao ser humano, consubstanciados em leis 

internas ou em tratados internacionais, devem ser observados tanto pelo Estado e seus agentes 

como pelo particular, incluindo no rol de beneficiários desse princípio não apenas os cidadãos 

nacionais, mas também os estrangeiros, sejam migrantes econômicos, solicitantes de refúgio ou 

já com status de refugiado.  

No que concerne especificamente às crianças e adolescentes, além dos princípios 

supracitados há ainda outro de primordial destaque: o princípio do melhor interesse ou interesse 

superior da criança, disposto no artigo 3º, nº 1, da Convenção sobre os Direitos da Criança de 

1989 (CDC)163, e que dispõe que: “Todas as decisões relativas a crianças, adoptadas por 

instituições públicas ou privadas de protecção social, por tribunais, autoridades administrativas 

ou órgãos legislativos, terão primacialmente em conta o interesse superior da criança”164, sendo 

considerado por Lopez-Contreras, como 

 

[...] regulador de la normativa de los derechos de los niños y niñas [que] se 

funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de 

los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances 

de la Convención sobre los Derechos de los niños y niñas.165 

 

Ainda no que tange às crianças e adolescentes, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) estabeleceu que “[...] en ningún supuesto podrán rechazarse personas 

menores de edad acompanhadas ni las personas de las que no exista certeza de su mayoria de 

edad, y que en tal caso se deberá informar de manera imediata a las autoridades en materia 

de infancia [...]”166.Tal posição claramente se coaduna com o princípio do interesse superior 

                                                           
162 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: o princípio da dignidade 

da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 110. 
163 O termo “Criança”, ao qual se refere o princípio do interesse superior ou do melhor interesse, engloba as pessoas 

de zero a dezessete anos, conforme prevê o artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 ONU. 

Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Disponível 

em:<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm>. Acesso em: 05 de jun. 2016.  
164 UNICEF. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 

<https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf>. Acesso em: 01 de jul. 2017. 
165 LÓPEZ-CONTRERAS. Rony E. (2015). Interés superior de los niños y ninãs: definición y contenido. Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13 (1), p. 54. 
166 ABRAMOVICH, Victor et. al. Protección Internacional de Refugiados en el sur de Sudamérica.  Remedios de 

Escalada: De la UNLa - Universidad Nacional de Lánus, 2012, p. 185. 
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da criança, observado justamente para evitar maiores prejuízos e vulnerabilidades àqueles com 

menos de dezoito anos. 

Desse modo, a observância e a aplicação do princípio do interesse superior da 

criança é de grande relevância no que se refere às crianças e adolescentes, uma vez que deve 

ser aplicado independente da condição em que se encontram, devendo prevalecer quando as 

decisões envolvam interesses que colocam em xeque o bem-estar dos que se encontram na fase 

da infância e da juventude. 

Esse princípio visa incidir nas decisões do Poder Público de cada Estado signatário 

sempre que houver qualquer questão que envolva crianças e adolescentes, inclusive no caso de 

conflito de interesses entre aqueles e um adulto, uma vez que compreende  

 

[...] al niño y a la niña no solo como objeto de medidas de protección y 

asistencia, sino como titulares de derechos propios y como sujetos de su 

propia vida y desarrollo, y como tal son capaces y deben participar en las 

determinaciones que les conciernen.167 

 

Ademais, segundo traz Ciara Smyth 

 

Quando se trata do significado dos melhores interesses da criança, não pode 

haver abordagens grandiosas ou universais, uma vez que a avaliação e a 

determinação dependerão do contexto e das circunstâncias individuais da 

criança. Da mesma forma, quando se trata do que é no melhor interesse das 

crianças como grupo, muito irá depender a área específica da política. No 

entanto, o significado de “melhor interesse” deve ser orientado pelos direitos 

relevantes da criança [...] Assim, no contexto de asilo enquanto o filho é um 

filho ou, é evidente, com base no princípio do melhor interesse, o princípio do 

melhor interesse chama a atenção para os direitos da criança que são 

relevantes para o contexto da determinação do status, como formas de 

perseguição específicas para crianças ou o direito da criança de ser ouvido.168 

(tradução livre) 

 

Assim, apesar da análise da situação individual de cada criança e adolescente 

acompanhado, separado ou desacompanhado, solicitante de refúgio ou refugiado, a proteção  

                                                           
167 FATOU, Begoña Lyra. DE LA RIVA, Marta Carballo, GARCIA, Marta Pajarín. Avanzando en la comprensión 

de la movilidad de niños, niñas y adolescentes: la niñez en movimiento como nuevo paradigma. In: Revista 

Española de Desarrollo y Cooperación. Número extraordinário, Año 2014, 106 -107. 
168 Texto original: “When it comes to the meaning of the best interests of the child, there can be no grand or 

universal approaches, since the assessment and determination will depend on the context and circunstances of the 

individual child. Similarly, when it comes to what is in the best interests of children as a group, much will depend 

on the particular policy area. However, the meaning of “best interests” must be guided by the relevant rights of 

the child [...] Thus, in the asylum context while de child on the basis of being a child or, it goes without saying, on 

the basis of the best interests principle per se, the best interests principle draws attention to the rights of the child 

that are relevant to the status-determination context, such as child-specific forms of persecution or the right of the 

child to be heard.” SMYTH, Ciara. European Asylum law and the rights of the child. Oxon: Routledge, 2014, p. 

34. 
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deve ser dada de modo universal, abrangendo todos os que têm menos de dezoito anos e que 

estejam em situação de migração forçada, refúgio ou outro fator que as coloque em risco.  

Para isso, a atuação de distintos segmentos, além da própria família, faz-se 

necessária, com o Estado e a sociedade agindo em conjunto para que os direitos humanos, 

dispostos na legislação pátria e tratados internacionais, sejam colocados em prática e protegidos 

integralmente.   

Quem determina o que configura ou não o melhor interesse ou interesse superior da 

criança (todo aquele com menos de dezoito anos) são os especialistas que trabalham com as 

pessoas dessa faixa etária. Isso se dá em função da expressão melhor interesse ser muito 

subjetiva. Contudo, conforme as Diretrizes sobre Proteção Internacional nº 8, do ACNUR, esse 

princípio “requer que o dano seja avaliado sob o ponto de vista da criança [e adolescente]”169, 

considerando-se sua idade e sua maturidade mental, intelectual e emocional. 

No mesmo sentido, o Comitê sobre os Direitos da Criança dispõe que: 

 

[...] la determinación del interés superior requiere una clara y detallada 

evaluación de la identidad – incluyendo nacionalidad, características de su 

crianza, etnia, contexto cultural y linguistico -, además de la particular 

situación de vulnerabilidad y de las necesidades básicas de protección [...].170 

 

É com fulcro nesse princípio que os países devem interpretar as normas e decidir 

de modo a beneficiar sempre as crianças e adolescentes, tomando as medidas cabíveis para 

assegurar a proteção de seus direitos, inclusive no que se relaciona àqueles que são solicitantes 

do reconhecimento da condição de refugiado ou já com o status de refugiados, estando 

acompanhados ou não e, evitar que esses mesmos direitos sejam violados, observando, para 

tanto, os direitos que aqueles fazem jus e que estão dispostos na Convenção sobre os Direitos 

da Criança de 1989171. 

 

 

 

                                                           
169 ACNUR. Diretrizes sobre Proteção Internacional nº 8. Dist. Geral HCR/GIP/09/08, de 22 de dezembro de 

2009.  Disponível em: <www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9747.pdf?new=1>. Acesso em: 04 

de out. 2016. 
170 ABRAMOVICH, Victor et. al. Protección Internacional de Refugiados en el sur de Sudamérica.  Remedios de 

Escalada: De la UNLa - Universidad Nacional de Lánus, 2012, p. 184. 
171 Os demais princípios aplicáveis às crianças e adolescentes, tais como: o direito à vida, a sobrevivência e o 

desenvolvimento, e o Direito à participação, também se encontram na Convenção sobre os Direitos da Criança de 

1989. 
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1.1.3 Organismos internacionais de apoio aos refugiados  

 

É importante lembrar que refugiados são aqueles reconhecidos como perseguidos 

em seus locais de origem, em decorrência de guerras e/ou perseguições de distintas naturezas, 

bem como por massivas violações aos seus direitos humanos172. No caso de conflito armado, o 

indivíduo deve ter a proteção dos instrumentos jurídicos internacionais de Direito Internacional 

Humanitário (DIH), concomitantemente com os dispositivos do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos (DIDH), enquanto que, nas demais situações, as regras do DIDH ainda 

devem ser observadas e aplicadas, tendo em vista a relação entre ramos de direito internacional 

citados, com o Direito Internacional dos Refugiados (DIR). 

Antes de ser refugiado, o solicitante de refúgio é um migrante forçado e, mesmo 

que não esteja sob a égide de organismos de proteção aos refugiados, como migrante que é, tem 

a proteção da Organização Interacional para as Migrações (OIM)173, órgão criado em 1951 e 

que, atualmente, conta com 166 (cento e sessenta e seis) Estados membros. 

A Organização Internacional para as Migrações passou a funcionar em 1952 e, 

desde então, até meados do ano de 2016, atuou em parceria com a Organização das Nações 

Unidas (ONU) em questões envolvendo as distintas formas de mobilidade humana, estando sob 

a sua égide a proteção de apátridas, deslocados internos, migrantes internacionais e 

refugiados174.  

A OIM foi criada com a finalidade de salvaguardar o direito dos migrantes, em 

sentido amplo, combater o tráfico de pessoas e os abusos de direitos, tendo em vista que uma 

parcela dos migrantes econômicos e solicitantes de refúgio se utilizam de traficantes de pessoas 

ou contrabandistas de migrantes, denominados também de “coiotes”, para alcançar o intento de 

chegar ao país de destino, onde pretendem trabalhar e ter melhores condições de vida do que 

em seus países de origem.175 

Devido às grandes ondas migratórias atuais e à importância que o tema ganhou na 

cena internacional, a OIM foi formalmente associada ao sistema da ONU. Em razão de suas 

atividades, foi reconhecida “como ator indispensável no campo da mobilidade humana, que 

inclui a proteção de migrantes e pessoas deslocadas em comunidades afetadas por movimentos 

                                                           
172 A terceira motivação exposta e que configura a concessão do status de refúgio, como já exposto, é reconhecida 

apenas regionalmente na América Latina e África. 
173 A Organização Internacional para as Migrações era anteriormente conhecida como Comitê Intergovernamental 

para as Migrações Europeias. 
174 A OIM atua com os refugiados nos casos de reassentamento, conforme será tratado no item 3.1. 
175 CISNEROS FARENA, Maritza Natalia F. Direitos Humanos dos Migrantes. Ordem Jurídica Internacional e 

Brasileira. Curitiba: Juruá, 2012, p. 126. 
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em massa de indivíduos, bem como o reassentamento de refugiados e os retornos voluntários 

de populações”176, no ano de 2016, durante a Cumbre de las Naciones Unidas sobre Refugiados 

e Migrantes realizada nos Estados Unidos, em que “por primera vez en 71 años, la ONU tiene 

ahora una ‘Agencia de Migración”.177 

No caso específico do Direito Internacional dos Refugiados (DIR), além dos 

tratados e princípios orientadores quanto à proteção aos solicitantes de refúgio e refugiados, 

ainda há organismos de âmbito internacional que atuam com o escopo de proteção e apoio, tema 

que passamos a abordar. 

O mais antigo de todos, criado em 1943, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, 

é a Administração das Nações Unidas para o Auxílio e Restabelecimento - ANUAR (ou 

UNRRA em inglês) - e, que apesar de não ter sido criada especificadamente para tratar dos 

propósitos envolvendo o refúgio, mas, sim, de todas as vítimas de conflitos armados, concedeu, 

na prática, assistência aos refugiados durante o conflito, atuando também no reassentamento, 

logo após o fim da Segunda Grande Guerra.  

Extinta em 1947, a Administração das Nações Unidas para o Auxílio e 

Restabelecimento deu lugar a outro organismo internacional, a Organização Internacional para 

os Refugiados (OIR), que teve sua entrada em vigor em 20 de agosto de 1948.  

A OIR foi o primeiro organismo a tratar estritamente dos refugiados e deslocados, 

tendo como atividades a serem desenvolvidas a “repatriação; identificação, registro e 

classificação; auxílio e assistência; proteção jurídica e política; transporte; e 

reassentamento”178.  

De modo parecido com a Liga das Nações (LdN), essa Organização foi um 

instrumento político apenas das potências ocidentais, contando do mesmo modo com poucos 

membros, havendo, à época, 54 (cinquenta e quatro) signatários que compunham a ONU, dos 

quais apenas 18 (dezoito) eram partes da OIR.  

Não obstante, a OIR, conforme Fischel Andrade, “[...] responsabilizou-se pelo lado 

operacional dos programas da [CIR179 e UNRRA] no que respeita à repatriação dos refugiados 

                                                           
176  ONUBR. Organização Internacional para as Migrações fortalece vínculos com a ONU. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/organizacao-internacional-para-as-migracoes-fortalece-vinculos-com-onu/>. Acesso 

em: 11 de jun. 2018. 
177 OIM. Oficina Regional para América del Sur. Boletín de Noticias sobre Migraciones. Disponível em:  

<https://www.iom.int/es/news/cumbre-sobre-refugiados-y-migrantes-se-inaugura-con-adhesion-de-oim-las 

naciones-unidas>. Acesso em: 04 de nov. 2016. 
178 ANDRADE, José H. Fischel de. O Brasil e a organização internacional para os refugiados (1946-1952). Rev. 

Bras. Polít. Int. 48 (1): 60-96 [2005], p. 9. 
179  CIR é a sigla de Comitê Intergovernamental para Refugiados, criado em 1938 por ideia dos Estados Unidos da 

América, como organização independente, para atender aos refugiados judeus. ANDRADE, José Henrique Fischel 

de. A Política de Proteção a Refugiados da Organização das Nações Unidas – Sua Gênese no Período PósGuerra 

https://nacoesunidas.org/organizacao-internacional-para-as-migracoes-fortalece-vinculos-com-onu/
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que optaram por não ser repatriados”180, atuando também na proteção e assistência de 

refugiados em países terceiros, sendo esse o órgão antecessor do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR)181. 

Na seara infantojuvenil182, um dos programas da Organização Internacional para os 

Refugiados (OIR) dizia respeito às crianças e adolescentes desacompanhados ou separados de 

seus familiares que eram colocados para adoção como forma de não ficarem desprotegidas, 

tanto legal quanto materialmente.183  

Todavia, no que tange ao Estado brasileiro, Andrea Pacífico frisa que o país, então 

membro da ONU desde 1945, “[...] nunca chegou a ratificar a Constituição da OIR embora 

tenha sido um dos países que mais contribuíram para o reassentamento dos refugiados e 

deslocados durante o mandato deste organismo”184 

Apesar da importância que teve para a época, a OIR atuou como agência 

especializada não permanente da Organização das Nações Unidas (ONU), uma vez que foi 

criada já com fim previsto para a suas atividades em 30 de junho de 1950. 

Ainda em 1950, sob os auspícios da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), 

foi criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), organismo 

esse de caráter humanitário e apolítico, com a função principal de proteger os direitos humanos 

dos solicitantes de refúgio, em que age de maneira preventiva, e dos refugiados, atuando de 

forma reparadora. 

O ACNUR, todavia, também participa em outras frentes com o escopo de beneficiar 

os refugiados, atuando na “manutenção da paz e segurança internacionais; desenvolvimento de 

relações amistosas entre as nações; e encorajamento do respeito pelos direitos humanos e pelas 

liberdades fundamentais”.185 

Em território nacional, o ACNUR se instalou como missão permanente em 1977, 

na cidade do Rio de Janeiro, atuando na área de reassentamento de refugiados. Primeiramente 

                                                           
(1947-1952). 2006. Tese de Doutorado em Relações Internacionais. Universidade de Brasília – UnB, Brasilia, 

2006, p. 47-50. 
180 Ibid, p. 50. 
181 ACNUR. A situação dos Refugiados no mundo: cinquenta anos de acção humanitária. Disponível em:           

<http://www.cidadevirtual.pt/acnur/sowr2000/cap01.pdf>. Acesso em: 16 de ago. 2016, p. 16-17. 
182 O termo infantojuvenil adotado se refere àqueles indivíduos em idade entre zero e dezoito anos incompletos, 

não se abordando aqui os jovens com idade até 24 (vinte e quatro) anos, segundo entendimento do direito 

internacional, ou os jovens até 29 (vinte e nove) anos, conforme prevê a Lei n º 12.852 de 2013, mais conhecida 

como Estatuto da Juventude. 
183 PACÍFICO, Andrea Pacheco. O capital social dos refugiados: bagagem cultural versus políticas públicas. 

Maceió: Edufal, 2010, p. 69. 
184 Ibid., p. 71. 
185ACNUR. Alto Comissariado das Nações Unidas. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/informacao-

geral/a-missao-do-acnur/>. Acesso em: 30 de set. 2016. 
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de sul-americanos e a seguir de cidadãos de outras nacionalidades, independentemente de serem 

ou não solicitantes de refúgio, num trabalho conjunto com as Cáritas Arquidiocesana do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, estados da federação brasileira que historicamente mais receberam 

migrantes.186 

Apesar de, em tese, o Estado brasileiro primar por uma ação positiva quanto à 

acolhida e proteção de refugiados, a sua postura prática, não obstante, foi outra, pois, “[...] de 

1976 até 1982, [...] o governo brasileiro não reconhecia sequer a presença oficial do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e ainda estávamos muito distantes 

[...] de ter uma lei de proteção aos refugiados.”187  

Ainda no decorrer da ditadura civil-militar, até mesmo a questão quanto à solução 

duradoura do reassentamento vivenciou alguns entraves no país. Contudo, o ACNUR, 

juntamente com as sociedades civis ligadas à Igreja Católica, conseguiu que “aqueles que 

chegavam ao Brasil, particularmente os sul-americanos, na esperança de obter o status de 

refugiado ou de asilado [fossem] reassentados em outros países”.188 

Somente em 1982, o ACNUR veio a ser aceito definitivamente pelo governo 

brasileiro, mudando, em 1989, seu escritório da cidade do Rio de Janeiro para Brasília/DF. Essa 

mudança deu-se justamente no período de transição da ditadura para a democracia, o que 

propiciou que, com a redemocratização do país, o ACNUR189 ganhasse a possibilidade de ter 

seu trabalho humanitário e apolítico190 de prevenção do refúgio e de proteção dos refugiados, 

mediante serviços e assistência, reconhecidos. 

Hodiernamente, o ACNUR é o órgão vigente com maior destaque quando o assunto 

é refúgio, e todas as demais questões concernentes a esse assunto, tais como, o contrabando de 

migrantes, os apátridas solicitantes de refúgio, a migração forçada de idosos, mulheres e pessoas 

que compõem o grupo LGBTI, bem como as crianças e adolescentes refugiados, que o direito 

internacional denomina apenas de crianças. 

                                                           
186 Atualmente a região norte é a que mais concentra número de solicitações de refúgio no país, em função do 

grande número de venezuelanos que atravessam a fronteira entre os dois países em direção ao estado de Roraima. 
187 SALES. Dom Eugênio de Andrade. A história não contada do refúgio no Brasil antes da Lei nº 9.474/97. In: 

BARRETO. Luiz Paulo Teles Ferreira (org.) Refúgio no Brasil. A proteção brasileira aos refugiados e seu impacto 

nas Américas. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 62 
188 ANDRADE. José H. Fischel de. MARCOLINI, Adriana.  A política brasileira de proteção e de reassentamento                                                                     

de refugiados – breves comentários sobre suas principais características. Revista Brasileira de Política 

Internacional, vol.45, nº 1.  Brasília.  Jan./Jun. 2002, p. 169. 
189 O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) é órgão vinculado à Secretaria Geral 

das Nações Unidas (SGNU). 
190 O ACNUR tem um viés apolítico em razão de não ter ligação com os interesses e política implementada por 

um ou outro Estado soberano, visando em primeiro lugar o ser humano em situação de apatridia, refúgio e demais 

situações análogas. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7329&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7329&lng=en&nrm=iso
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No que se refere às crianças e adolescentes em situação de refúgio, há, ainda, a ação 

do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), agência especializada da ONU criada 

em 1946, por decisão da AGNU, com o escopo de dar “assistência emergencial a milhões de 

crianças no período pós-guerra na Europa, no Oriente Médio e na China”191, em que devia 

funcionar até a reconstrução dos países da Europa destruídos durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

Uma vez obtido o intento de reerguer os países europeus, o UNICEF deveria ser 

extinto. Contudo, países membros da ONU, em situação de subdesenvolvimento, alegaram a 

necessidade de o auxílio às crianças continuar a ser realizado, passando o UNICEF a existir 

definitivamente a partir de 1953, estando presente, atualmente, em 191 (cento e noventa e um) 

países.192  

No Brasil, o Fundo das Nações Unidas para a Infância exerce suas atividades desde 

1950, atuando em matérias como educação, saúde, nutrição, saneamento básico, migração, 

refúgio, dentre outros, tendo como alvo “[...] crianças e adolescentes desfavorecidos em razão 

de práticas discriminatórias, questões étnicas ou raciais, situações de emergência, 

vulnerabilidade, deficiência, HIV/aids ou violência.”193  

No caso das crianças e adolescentes em situação de migração forçada, a agência 

especializada da ONU assevera que “sessenta e cinco milhões de crianças em todo o mundo 

estão em movimento - fugindo de conflitos, pobreza e condições meteorológicas extremas, à 

procura de uma vida melhor e um lugar para chamar de lar. Elas estão entre as pessoas mais 

vulneráveis do planeta [...]”194 (tradução livre). Em suma, o UNICEF atua em distintas frentes 

para proteger e dar suporte às crianças e adolescentes, tanto nacionais de um determinado 

Estado quanto estrangeiros. 

 

 

 

 

                                                           
191 UNICEF. Unicef no Brasil. Disponível em: <http://www.unicef.org.br/>. Acesso em: 05 de out. 2016. 
192CEDIN. Centro de Direito Internacional. Esclarecendo: UNICEF e UNESCO. Disponível 

em:<http://www.cedin.com.br/esclarecendo-unicef-e-unesco/>. Acesso em: 14 de nov. 2016. 
193 UNICEF. O UNICEF e a garantia dos direitos da infância e da adolescência no Brasil. Disponível em: 

<http://www.unicef.org.br/>. Acesso em: 05 de out. 2016. 
194 Texto original: “Sixty-five million children around the world are on the move – running from conflict, poverty 

and extreme weather, looking for a better life and a place to call home. They are among the most vulnerable people 

on earth – children on the edge”. UNICEF. Fundo das Nações Unidas para a Infância.  Children on the move. 

Disponível em:<http://www.unicef.org/emergencies/childrenonthemove/>. Acesso em: 05 de out. 2016. 
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1.2 DISTINÇÕES E SIMILARIDADES ENTRE DIREITO DE ASILO, MIGRAÇÃO E 

REFÚGIO 

 

Os fluxos e processos migratórios podem gerar, por vezes, algumas confusões 

terminológicas, como é o caso dos deslocamentos intra e interestados, uma vez que ser 

migrante não se restringe a ser estrangeiro e vice-versa, não sendo, pois, sinônimos. Assim, as 

migrações podem se dar no âmbito interno do Estado, tendo-se, como exemplo, os migrantes 

do nordeste brasileiro que, principalmente nas décadas de 1960, 1970 e 1980, dirigiram-se para 

os estados da região sudeste. Acrescenta-se que o estrangeiro pode apenas estar em trânsito 

num dado Estado, sem qualquer intenção de migrar ou criar raízes.  

Outro ponto controverso envolve o direito de asilo e o direito de refúgio, visto haver 

entendimentos diversos sobre o que venham a configurar cada um desses institutos entre os 

doutrinadores. Se, para parte da doutrina internacionalista, os vocábulos asilo e refúgio se 

assemelham, na América Latina a diferença entre ambos é feita, sendo a falta de uniformidade 

produzida em função da forma como o asilo é tratado.  

Desse modo, há quem veja o termo asilo em seu sentido lato, abarcando toda e 

qualquer pessoa que sofra perseguição e violações a seus direitos, decorrentes das violências 

perpetradas, não havendo distinção entre as formas persecutórias. Outros, no entanto, tratam o 

asilo lato sensu como gênero, do qual decorrem o asilo stricto sensu ou asilo político, e o 

refúgio, esse último fruto de perseguições não apenas políticas e de opinião, mas também em 

função de guerras, questões étnicas e religiosas, além de massivas violações aos direitos 

humanos, caracterizando a sua proteção como medida humanitária.195 

Na presente investigação, foram abordados o asilo e o refúgio como institutos 

distintos, porém, coexistentes desde a Antiguidade Clássica e desenvolvidos ao longo da 

história humana, de forma, ora dissemelhantes e com roupagens diferentes ora de maneira 

similar. Assim, não há como falar em refugiados sem tocar no tema asilo e migração, uma vez 

que, no refúgio, há tanto o deslocamento do(s) indivíduo(s) de seus locais de origem, seja de 

modo regular ou irregular (sans papier), seja de forma temporária ou definitiva, bem como a 

acolhida em país estrangeiro por motivos de temor e perseguição, podendo, o fluxo, ser apenas 

interno ou também além fronteiras. 

                                                           
195 Há outras motivações que levam ao refúgio e que configuram definições distintas do conceito tradicional 

reconhecido mundialmente e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas sobre Refugiados. Tais situações ainda 

são consideradas lacunas jurídicas e envolvem temas como: refugiados econômicos, refugiados ambientais ou 

climáticos e refugiados da fome. 
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Apesar de a migração poder ser interna ou externa,  

 

[...] mientras los desplazados internos son ciudadanos que se encuentran 

dentro del territorio de su Estado de origen y en consecuencia pueden exigir 

la plenitud de sus derechos como nacionales, los refugiados son extranjeros 

en un Estado que los recibe en un gesto humanitario por el que les concede el 

derecho de permanencia temporal y unos derechos limitados.196 

 

Tem-se, dessa forma, que os migrantes ou deslocados internos “vivem em situação 

semelhante à dos refugiados, mas permanecem no território nacional”197, aliás, muitos 

refugiados, antes de obterem essa condição foram em sua terra natal deslocados internos, até 

chegarem a atravessar as fronteiras de seu país. 

Já os migrantes externos ou internacionais se deslocam inter Estados, havendo os 

que o fazem de modo regular, isto é, documentados e respeitando os critérios de migração do 

Estado estrangeiro, mas que, nem por isso, deixam de sofrer discriminação e xenofobia, e os de 

forma irregular ou clandestina,198 chamados de indocumentados ou sans papier e, passíveis, 

caso não se insiram na condição de refugiados, de deportação conforme a lei de cada país.  

A migração seja ela interna ou externa, também pode ocorrer de duas maneiras: a) 

de forma voluntária, ou seja, o indivíduo se desloca espontaneamente para fins de estudo, 

trabalho qualificado, negócios e investimento, sendo esta a forma menos usual de migração, 

pois, “[...] poucos são os afortunados que têm a oportunidade de, pelo menos efemeramente, 

instalar-se onde as perspectivas pareçam mais amplas”199 ou; b) forçada, sendo que essa sucede 

no caso do migrante que busca outro país por motivos de força maior, como os casos de guerra,  

perseguições e violência generalizada aos direitos humanos (razão política e sócio cultural), da 

fome (razão sócio econômica), de calamidade e desastres naturais (razões climáticas), em que 

se vislumbra a simples sobrevivência, podendo, alguns desses migrantes ser encaixados no rol 

de solicitantes de refúgio e refugiados. 

                                                           
196  POSADA, Paola Andrea. Refugiados y desplazados forzados. Categorías de la migración forzada creadas 

como medidas de contención a las migraciones no deseadas. Estudios Políticos. Medellín  n. 

35 Medellín July/Dec. 2009, p. 11.  
197 CISNEROS FARENA, Maritza Natalia F. Direitos Humanos dos Migrantes. Ordem Jurídica Internacional e 

Brasileira. Curitiba: Juruá, 2012, p. 30-31. 
198 Deve-se evitar o termo ilegal, pois dá a conotação de que o migrante/refugiado é um criminoso. Nesse sentido, 

Cristina Blanco enfatiza que: “Cabe decir que la legalidad o ilegalidad es un atributo ligado a situaciones, hechos 

o acciones, pero nunca a personas. Por ello no es correcto hablar de inmigrantes legales o ilegales, a pesar de 

que el uso de estos términos está totalmente extendido [...] Es más correcto denominarlos inmigrantes 

indocumentados, irregulares o clandestino, además de que ello disminuiría la fuerte carga negativa que recae 

sobre este tipo de inmigrantes”. BLANCO, Cristina. Las Migraciones Contemporáneas. Madrid: Alianza 

Editorial, 2000, p. 30. 
199 CAVARZERE, Thelma T. Direito Internacional da Pessoa Humana: A Circulação Internacional de Pessoas. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 2. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0121-5167&lng=en&nrm=iso
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A Migração também pode ser temporária ou definitiva. Conforme entendimento da 

Organização Internacional para Migração (OIM), no primeiro caso, o migrante não tem a 

intenção de se fixar por longo tempo no local de destino. Ele tem, desde o início de seu 

deslocamento, o escopo de retornar a sua terra de origem, situação que ocorre em caso de 

viagens com fins de lazer, visita a parentes, estudos, dentre outros motivos que vão de três 

meses a um período que não exceda a um ano. Já a migração definitiva, ocorre quando o 

migrante permanece por, pelo menos, um ano no local de acolhida.200  

Vale salientar que com os fluxos migratórios mistos a divisão binária foi perdendo 

espaço para se adequar à realidade dos deslocamentos humanos, tanto internacionais, quanto 

internos, uma vez que envolvem grupos e motivações distintas, no qual “fatores de desequilíbrio 

socioeconômico [somam-se] a causas ambientais, conflitos armados e de caráter étnico”.201   

No que se refere ao direito de asilo, tem-se o Asilo político, comum na América 

Latina, e que se configurou como ‘[...] prática regional [...] forjada na instabilidade política da 

região, fazendo que as Missões Diplomáticas fossem envolvidas no acolhimento a perseguidos 

políticos [sendo que a sua concessão em] navios, aeronaves e locais militares foi denominada 

de “asilo militar”’202, e regido por tratados internacionais criados e vigentes nos países latino 

americanos, assim como por normas internacionais consuetudinárias.  

Essa forma de asilo tem características distintas do asilo territorial, pois se 

caracteriza como um ato discricionário dos Estados latino-americanos e um direito desses, e 

não do indivíduo que o solicita por perseguição política, realidade essa corrente durante as 

ditaduras militares, perpetrada em países da região, como: Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, 

Uruguai e Bolívia na América do Sul, além de Guatemala, Nicarágua e El Salvador na América 

Central.  

Ademais, no asilo diplomático ou asilo político, não há proteção ao estrangeiro 

solicitante até que o asilo lhe seja concedido, possuindo, a decisão constitutiva, efeito ex nunc, 

situação, essa, corolário do fato de que o asilo diplomático é “concedido de modo excepcional 

em situações de interesse à Chefia do Estado, com base na orientação da diplomacia 

                                                           
200 OIM. Organização Internacional para a Migração.  Glosario sobre Migración. nº 7.  Ginebra, 2006, p. 41-42. 
201 ANDRADE. Camila Sombra Muiños de. Movimentos migratórios mistos e a condição jurídica de refugiado: 

uma relação tensional. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito. 2018, p. 

55. 
202 RAMOS, André de Carvalho. RODRIGUES, Gilberto. ALMEIDA, Guilherme Assis de. (Orgs.). 60 Anos de 

ACNUR: perspectivas de futuro. São Paulo: CL- A Cultural, 2011, p. 23. 
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brasileira”203, sem haver também, uma organização internacional que dê assistência ao asilado 

político, nos moldes do que ocorre com os refugiados. 

No que tange ao asilo territorial ou direito de refúgio, esse é admitido em toda a 

sociedade internacional e, segundo a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados, 

de 1951, e seu Protocolo Adicional, de 1967, também denominado de Protocolo de Nova 

Iorque, esse se dá no caso de temor e/ou perseguição por razões de guerra, de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Cabe, também, em situação de grave violação 

aos direitos humanos, conforme previsto nos tratados regionais sobre o refúgio e de direitos 

humanos, realidade que não é contemplada quando se trata de asilo político.204 

Tem-se, pois, um rol mais abrangente de possibilidades para a concessão do asilo 

territorial, no qual a concessão do Estado não é discricionária, sendo a sua outorga disciplinada 

por tratados internacionais sobre o direito dos refugiados e dos direitos humanos e, 

diferentemente do asilo político, o efeito da decisão declaratória que concede o refúgio é ex 

tunc, pois, uma vez que o indivíduo prove os fatos que configuram as condições para o 

reconhecimento do refúgio, ele passará a ter o direito de seu reconhecimento e concessão. Esse 

direito não pertence ao Estado, mas, sim, ao ser humano. Por essa razão, pode-se, inclusive, em 

caso de negação injusta e infundada do pedido de refúgio, o Estado solicitado ser processado 

em Cortes Internacionais.205 

Enquanto há uma dificuldade em traçar, muitas vezes, uma clara diferença entre 

migrantes econômicos e solicitantes de refúgio, os pontos comuns e distintivos entre o asilo 

político e direito de refúgio são mais facilmente verificáveis, tendo entre si o fato de serem 

espécies do direito de asilo, dispostos em tratados internacionais, com o escopo de buscarem a 

proteção do estrangeiro. Todavia, no caso do refúgio, basta o temor de perseguição, enquanto 

que, no asilo político, deve haver uma perseguição atual. 

Além da Convenção de Genebra, sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951, e seu 

Protocolo Adicional, de 1967, o direito de refúgio também está consagrado em outros 

                                                           
203 RAMOS, André de Carvalho. RODRIGUES, Gilberto. ALMEIDA, Guilherme Assis de. (Orgs.). 60 Anos de 

ACNUR: perspectivas de futuro. São Paulo: CL- A Cultural, 2011, p. 42. 
204 “Em se tratando de Estados não signatários da Convenção ou do Protocolo, ou outra convenção com objetivo 

semelhante, é preciso buscar amparo no Estatuto do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e 

outra resolução da Assembléia (sic) Geral das ONU ou mesmo de outros organismos internacionais”. CASELLA, 

Paulo Borba. Refugiados: conceito e extensão. In: ARAÚJO, Nádia. ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direito 

Internacional dos Refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 21. 
205 Exemplificando tal situação, se o “Brasil denegar injustamente a concessão de asilo a um indivíduo que será 

perseguido em seu Estado de origem (caso venha a ser devolvido), poderá ser processado perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos por violação ao Pacto de San José.” RAMOS, André de Carvalho. 

RODRIGUES, Gilberto. ALMEIDA, Guilherme Assis de. (Orgs.). 60 Anos de ACNUR: perspectivas de futuro. 

São Paulo: CL- A Cultural, 2011, p. 20-21. 
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instrumentos jurídicos internacionais criados ao longo do século XX. Esses instrumentos 

provêm de fluxos de refúgio em localidades fora da Europa, sendo elaborados tanto no âmbito 

global como regional, tais como: a Declaração sobre Asilo Territorial, de 1967, a Carta da 

Unidade Africana, de 1969, a Declaração de Cartagena, de 1984, e a Declaração e Programa de 

Ação de Viena, de 1993, como já mencionado. 

A realidade atual é a de constantes solicitações de refúgio desde o final das últimas 

décadas do século XX e início do presente século, superando a marca de pedidos e 

deslocamentos do pós-Segunda Guerra Mundial, em que os países europeus, envolvidos no 

conflito, estavam arrasados e sua população sem perspectivas de grandes melhoras.206  

No entanto, apesar de o direito dos refugiados e dos migrantes ser reconhecido, a 

aplicação da proteção e assistência a eles não se dá de modo eficaz, uma vez que os direitos 

elencados em tratados internacionais, outrora ratificados, e que trazem em seu bojo princípios 

e direitos de proteção, tanto na seara do Direito Internacional dos Direitos Humanos, quanto do 

Direito Internacional dos Refugiados, não são respeitados em sua totalidade, sendo violados ora 

diretamente pelos Estados, ora por seus agentes estatais.207  

Desse modo, não são raros os casos de migrantes estrangeiros, já em solo do país 

alienígena, que sofrem ou podem sofrer violações a seus direitos mais básicos. Há situações de 

tratamento desigual quanto a salário e moradia, por exemplo, e até mesmo a devolução de 

solicitantes de refúgio para seus países de origem. Isso fere o princípio da igualdade e do non 

refoulement, que migrantes econômicos, solicitantes de refúgio e refugiados vivenciam em 

comum. São casos de xenofobia, discriminação, dificuldade de inclusão na sociedade local de 

acolhimento, dentre outros fatores que dificultam a integração completa entres os nacionais dos 

Estados em que se encontram, e contribuições positivas com as marcas de suas culturas e 

valores, no campo social, cultural e econômico.  

                                                           
206 Segundo o Relatório Global Trends ou Tendências Globais, “Esta é a primeira vez que o deslocamento forçado 

ultrapassa o marco de 60 milhões de pessoas. No final de 2005, o ACNUR registrou uma média de seis pessoas 

deslocadas a cada minuto. Hoje [2015], esse número é de 24 por minuto” (destaque nosso).  Disponível em:                

<http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/> Acesso em: 04 de nov. 2016. 
207 Um exemplo dessa realidade foi noticiada em 28 de setembro de 2016 pela mídia nacional, que denunciou que 

no espaço denominado Conector, área do aeroporto de Guarulhos em São Paulo para onde são levados os migrantes 

inadmitidos no país, indivíduos solicitantes do status de refúgio no Brasil e que haviam saído temporariamente do 

país foram detidos pela Polícia Federal (autoridade migratória) no retorno ao território brasileiro, ficando sem 

qualquer assistência material e jurídica.  A alegação para tal medida foi à falta de visto autorizando o regresso ao 

Brasil, conforme determina a Nota Informativa de 09/2016. Contudo, segundo Fábio Ando Filho, assistente de 

projetos do Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes “para o solicitante de refúgio, (a necessidade de 

visto para retornar ao Brasil) não estava definido em nenhum lugar, o que abre espaço para a discricionariedade 

da autoridade migratória”. LE MONDE DIPLOMATIQUE. Mais de 2 mil estrangeiros ficaram detidos no 

aeroporto de Guarulhos. Disponível em:                                                                                                                                                          

< http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3260>. Acesso em: 10 de nov. 2016. 
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Dessa forma, torna-se mais difícil lidar com as acusações que recaem sobre si, isto 

é, de que migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados constituem sobrecarga para os serviços 

públicos, de “roubarem” postos de empregos dos nacionais, de inflacionarem os serviços 

públicos e de serem a causa do aumento da criminalidade local. Gera-se, inclusive, a ideia de 

construção ou a construção propriamente dita de muros entre alguns países, como é o caso da 

fronteira dos Estados Unidos da América com o México. Tais alegações são falaciosas, tendo 

em vista que os migrantes forçados, a exemplo do que ocorre com muitos haitianos, 

venezuelanos e sírios, no Brasil, não exercem os melhores cargos, mas sim aqueles que os 

nacionais não têm interesse e/ou abaixo do que estavam acostumados a exercer.208  

Ademais, uma vez que trabalhem legalmente, acabam por contribuir com o 

crescimento e desenvolvimento do país, incluindo, nesse rol, a previdência social, já que mão 

de obra composta por jovens vem se destinando ao Brasil. Quanto à fundamentação de que 

cometem mais crimes, salutar destacar que o crime cometido por alguns poucos não retrata e 

não significa o comportamento de todo um grupo de migrantes ou refugiados. O que se vê é a 

criação e sedimentação de rótulos negativos que dificultam a integração local de migrantes e 

refugiados no país de acolhida.209 

                                                           
208 De acordo com a diretora da Santa Casa Luzia, Ana Maria Lopes, “A principal dificuldade é eles [migrantes 

forçados] aceitarem uma posição muito abaixo do que estavam acostumados a trabalhar em seu país. Aos poucos 

vão se desmotivando”. UOL. Vida de Refugiado. Disponível em:< https://tab.uol.com.br/refugiados/>. Acesso em: 

10 de set. 2018. 
209 Exemplos de que o aumento dos refugiados nos Estados de acolhida não está conectado com o aumento do 

crime pode ser visto nos casos a seguir. O primeiro caso se refere à Áustria, país em que: “Entre setembro de 2015 

e março deste ano, centenas de milhares de refugiados cruzaram a chamada rota dos Balcãs em direção a Áustria, 

Alemanha e Suécia. Nos últimos 16 meses, cerca de 114 mil pessoas pediram asilo na Áustria, 70% deles afegãos, 

sírios e iraquianos. No entanto, a taxa de crimes cometidos por refugiados caiu pela metade em 2015, em 

comparação com o ano anterior. Assim, de todos os estrangeiros, incluindo os comunitários, que cometeram crimes 

em 2015, só 15,6% eram refugiados, percentual semelhante aos turistas, 12,5%. Na verdade, 40% dos estrangeiros 

que cometeram crimes eram cidadãos da União Europeia (UE).” AGÊNCIA EFE. Compra de armas dispara na 

Áustria com chegada de refugiados ao país. Disponível em:                                                    

<http://www.efe.com/efe/brasil/mundo/compra-de-armas-dispara-na-austria-com-chegada-refugiados-aopais/500 

00243-3021838>. Acesso em: 27 de set. 2016. 

O segundo caso diz respeito à Alemanha, Estado europeu, até o momento, com maior número de acolhida de 

refugiados, ‘O ministro do Interior, Thomas de Maizière, afirmou que, segundo as estatísticas, os refugiados 

cometem, em média, tão poucos crimes como a atual população alemã. “A maioria deles não comete delitos. Eles 

procuram proteção e paz na Alemanha”, disse. [...] De Maizière ressaltou ainda que não houve um aumento 

“desproporcional" na criminalidade. “Precisamos mostrar fatos para evitar que extremistas ganhem apoio com 

boatos e meias verdades”, acrescentou’. DW. Criminalidade na Alemanha não aumenta com refugiados, mostra 

estudo. Disponível em:<http://www.dw.com/pt-br/criminalidade-na-alemanha-n%C3%A3o-aumenta-com-

refugiados-mostra-estudo/a-18848985>. Acesso em: 27 de set. 2016. 

No Brasil, a ideia de refugiados como sinônimo de criminosos está atrelada primeiramente a falta de conhecimento 

de parte da população sobre o que configura realmente o refúgio e, também se faz presente em virtude de 

estrangeiros que falsamente se passam por solicitantes de refúgio para cometerem o tráfico internacional de 

entorpecentes. Um exemplo é a reportagem veiculada em caráter nacional com o título “Em Guarulhos, falsos 

refugiados fazem tráfico internacional de drogas”. GLOBO. Em Guarulhos falsos refugiados fazem tráfico 

internacional. Disponível em:<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/0/em-guarulhos-falsos-

refugidos-fazem-trafico-internacional-de-drogas.html>. Acesso em: 06 de out. 2016. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/0/em-guarulhos-falsos-refugidos-fazem-trafico-internacional-de-drogas.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/0/em-guarulhos-falsos-refugidos-fazem-trafico-internacional-de-drogas.html
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Outro ponto similar é que, em razão dos grandes movimentos de deslocamentos e 

dos estereótipos que são criados, migrantes econômicos, solicitantes de refúgio e refugiados 

sofrem, cada vez mais, com as políticas migratórias limitadas de Estados mais ricos, 

desenvolvidos e industrializados, denominados de países centrais. Obviamente, isso complica 

ainda mais a situação de migrantes em busca de melhoria de vida e solicitantes de refúgio e de 

refugiados que procuram, primeiramente, salvar suas vidas de massacres e violações aos seus 

direitos humanos em seus países de origem, em que, excetuando os migrantes voluntários, tais 

como, trabalhadores altamente qualificados, que migram já com emprego certo e bem 

remunerado em grandes empresa, o histórico dos migrantes forçados é de privações, sofrimento 

e luta, antes, durante e após chegarem aos seus destinos. 

Dentre os migrantes forçados fora de sua terra natal, não estão somente os homens 

jovens e adultos, mas também crianças e adolescentes. Dentro desse grupo de indivíduos com 

menos de dezoito anos, encontram-se aqueles que são simplesmente migrantes, os que solicitam 

o refúgio, isto é, que ainda estão em processo para adquirir a condição de refugiado, e os que já 

detêm o status de refugiado, razão pela qual é oportuno distinguir o que configura cada uma 

das situações, abordando também as semelhanças.210 

A primeira das diferenças está no fato de que toda criança e adolescente solicitante 

de refúgio ou refugiado é também um migrante, porém, nem todo indivíduo com menos de 

dezoito anos migrante, se insere na condição de solicitante de refúgio ou refugiado. Por isso, 

não se pode falar na existência de homogeneidade quando o assunto é migração, já que essa 

apresenta distintas formas.  

Em vista disso, pode-se ter crianças e adolescentes que migram com a família, e 

que, em geral, gozam de mais direitos e são menos vulneráveis. Pode haver as que migram com 

a figura de adultos que não são seus pais e aquelas que migram totalmente sozinhas, podendo, 

                                                           
210 “Globalmente, existem 33 milhões de migrantes internacionais sob a idade de 20 e são responsáveis por 15 por 

cento de todos os migrantes internacionais. No entanto, existem variações regionais idade entre estes jovens 

migrantes. Na Europa, América do Norte, África e Oceania, 15 para crianças de 19 anos representam, 

respectivamente, 39, 34 e 32 por cento da população migrante total sob a idade de 20. Por outro lado, na Ásia de 

10 a 14 anos compõem 26 por cento de todos os migrantes menores de 20 anos, enquanto na América Latina e no 

Caribe, de idade de 9 anos de 5 a representar 27 por cento dos migrantes sob 20.5” 

Texto original: “Globally, there are 33 million international migrants under the age of 20 and they account for 15 

per cent of all international migrants. However, there are regional age variations among these young migrants. 

In Europe, North America, Africa and Oceania, 15 to 19-year-olds represent respectively 39, 34 and 32 per cent 

of the total migrant population under the age of 20. On the other hand, in Asia 10- to 14-year-olds make up 26 per 

cent of all migrants under 20, while in Latin America and the Caribbean, 5- to 9-year-olds account for 27 per cent 

of migrants under 20.5”. ABRAMOVICH, Victor. CERNADAS, Pablo Ceriani. MORLACHETTI, Alejandro. 

The Rights of Children, Youth and Women in the context of Migration. Conceptual basis and principles for effective 

policies with a Human Rights and Gender Based Approach. United Nations Children's Fund (UNICEF), Policy, 

Advocacy and Knowledge Management, Division of Policy and Practice, New York, 2010, p. 5. 
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o deslocamento, ser temporário, de livre escolha, utilizando-se das vias legais, bem como 

ocorrer de modo forçado, de cunho definitivo e, por vezes, em condições de irregularidade.211 

Outro ponto marcante está no campo da proteção legal dessas crianças e 

adolescentes, pois se, para os refugiados, as vulnerabilidades são grandes e as violações aos 

seus direitos humanos são, geralmente, perpetradas desde a saída de sua terra natal até chegar 

ao país de destino e/ou acolhida, no que se refere aos migrantes econômicos que não possuem 

o status de refúgio, a situação é ainda mais crítica.  

Apesar de não existir especificamente nenhum tratado destinado às crianças e 

adolescentes em situação de refúgio, a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989 (CDC) 

trata o tema timidamente em seu artigo 22, aplicando analogamente os mesmos dispositivos 

legais existentes para os adultos para o grupo infantojuvenil, vedando-se, por exemplo, a 

deportação para o país de origem onde são perseguidos. Tal fato não ocorre para os migrantes 

que ainda não têm o reconhecimento do status de refugiado, não fazendo a CDC alusão que 

sequer à criança migrante.   

Um ponto de similaridade, entretanto, diz respeito à motivação que leva as crianças 

e adolescentes migrantes (internos e internacionais), solicitantes de refúgio e refugiados, a se 

deslocarem. Entre as causas estão “[...] ameaças, assassinatos, a chegada de grupos armados, o 

medo de que as crianças podem ser recrutadas por grupos armados [...]”212 dentre outros fatores 

que as levam forçosamente a migrar, sem que haja qualquer tipo de escolha ou outra opção. 

Os países de origem dessas crianças e adolescentes, em situação de refúgio ou 

simplesmente migrantes, são países subdesenvolvidos do Oriente Médio, África, Ásia e 

América Latina, tais como, o Afeganistão, o Iraque, a Eritréia, Honduras, Salvador, Bangladesh 

e Palestina. Com exceção das crianças e adolescentes latino-americanos, que têm como alvo os 

Estados Unidos da América, os demais, normalmente, migram primeiramente para países 

vizinhos e, em geral, também subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, porém mais próximos 

de seus países. 

Nessa senda, Jacqueline Bhabha acrescenta que as migrações de crianças e 

adolescentes se dão “[...] por causa da decisão tomada por outros [em que] as crianças [e 

                                                           
211 Como exemplos de migração temporária de livre vontade estão os filhos de empregados altamente qualificados 

de empresas transnacionais e multinacionais e os adolescentes que viajam com fins de realizar estudos no exterior. 

Já no caso da migração forçada e definitiva, tem-se as crianças e adolescentes que migram com seus pais ou não 

para escapar da fome e/ou pobreza, configurando a migração econômica, ou para fugir de guerras, perseguições e 

violações aos direitos humanos, caracterizando o refúgio. 
212 Texto Original: “Amongst its causes are threats, assassinations, the arrival of armed groups, the fear that 

children may be recruited to armed groups […]”. DAVIDSON, Julia O’Connell. FARROW, Caitlin. Child 

Migration and the Construction of Vulnerability. University of Nottingham, 2007, p. 25. 
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adolescentes] migrantes [refugiados ou não] não são responsáveis pelo seu movimento 

irregular”.213 (tradução livre)  

Necessário pontuar também a percepção do Comitê Executivo do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, uma vez que, para esse órgão, ‘[...] se 

entende por “criança refugiada”214, no seio dessa política, toda criança dentro da jurisdição do 

ACNUR, incluindo crianças refugiadas, requerentes de asilo e refugiados e as pessoas 

deslocadas também dentro da jurisdição do ACNUR.’215 (tradução livre) 

Desse modo, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR) enfatiza que,  

 

[...] tem definido cinco ameaças  globais para as crianças refugiadas. Elas são : 

a separação das famílias e seus provedores, exploração sexual, abusos e 

violência, recrutamento militar, educação e preocupações particulares dos 

adolescentes. Além disso, o trabalho do ACNUR se guia pela Conclusão nº 

107 do Comitê Executivo  sobre as crianças em situação de risco  que fornece 

principíos diretores aos Estados, ao ACNUR e a outras instituições 

competentes como também para seus parceiros sobre a proteção das crianças 

afetadas pelo deslocamento e a apatridia e geralmente um risco elevado 

(tradução livre).216 
 

Tal observação é de suma importância, tendo em vista que o Brasil, segundo o 

Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), somente no ano de 2012, recebeu mais de duas 

mil solicitações de refúgio. Desse total, 148 (cento e quarenta e oito) foram de pessoas com 

menos de dezoito anos, dentre as quais 14 (quatorze) estavam desacompanhadas.217 

                                                           
213 BHABHA, Jacqueline. “Not a sack of Potatoes”: moving and removing children across borders.  Boston:  

Boston University Public Interest Law Journal, 2006, p. 199. 
214 Nesta definição engloba-se também os adolescentes, à luz do que prega o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). 
215 Texto original: “[…] on entend par “enfant refugie”, au sens de cette politique, tout enfant relevant de la 

competence du HCR, y compris les enfants refugies, repatries et demandeurs d'asile et ceux qui sont des personnes 

deplacees relevant de la competence du HCR”. ACNUR. Comité Executif du Programme du Haut Commissaire. 

Quarante-quatrieme session. Sous-Comite Plenier sur la Protection Internationale. 23Eme reunion. 6 août 1993, p. 

1-2. 
216 Texto original: “[...] a défini cinq menaces globales pour les enfants réfugiés. Celles-ci sont : la séparation 

d’avec les familles et les pourvoyeurs des soins, l’exploitation sexuelle, les abus et la violence, le recrutement 

militaire, l’éducation et les préoccupations particulières des adolescents. De plus, le travail du HCR est guidé par 

la Conclusion du Comité exécutif n°107 sur les enfants dans les situations à risque, qui « fournit des principes 

directeurs aux Etats, au HCR et aux autres institutions compétentes ainsi qu’à leurs partenaires sur la protection 

des enfants touchés par le déplacement et l’apatridie et courant un risque élevé. ” CIPADH. Centre International 

pour la Paix et les Droits de l’Homme. Quels droits pour les enfants réfugiés? Disponível 

em:<http://www.cipadh.org/fr/quels-droits-pour-les-enfants r%C3%A9fugi%C3%A9s> Acesso em: 25 de mai. 

2016. 
217 MARTUSCELLI, Patrícia Nabuco. A proteção brasileira para crianças refugiadas e suas consequências. In 

Revista Interdisciplinar de Mobilidade Humana. Vol. 22, nº 42, Brasília, jan/jun. de 2014. Disponível 

em:<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S198085852014000100017&script=sci_arttext.>. Acesso em: 26 de 

dez. 2014. 
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Apesar da quantidade relativamente pequena de crianças e adolescentes em situação 

de refúgio no Brasil, se comparado ao número existente em outros países e a quantidade de 

adultos solicitantes de refúgio ou na condição de refugiados no país, o estudo desse assunto é 

relevante não somente em virtude de comporem o grupo social específico que mais cresce entre 

os refugiados no mundo, mas também por possuírem particulares vulnerabilidades, com 

necessidades e proteção especial devido à idade, a pouca maturidade e a grande dependência 

física e emocional. Essa situação que leva parte dos investigadores da temática a debater sobre 

a possibilidade de elaboração de um novo Estatuto para refugiados.  

 

1.3 NOVO ESTATUTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFUGIADOS? 

 

A discussão sobre a necessidade ou não de criar um novo modelo de Estatuto para 

os refugiados não é recente, sendo tal ideia proveniente dos anos 1970, período em que, 

 

[..] se hizo eco en la comunidad internacional de la existencia de una crisis 

del modelo estatutario del refugiado, debido a la aparición sistemática de 

nuevas figuras atípicas de refugiados no reconocidas por la Convención de 

Ginebra de 1951, situación que se había convertido en el principal problema 

de los países de acogida.218  

 

Tal debate, todavia, perdeu-se no tempo, apesar de o número de solicitações de 

refúgio, de modo geral, não ter diminuído nas décadas subsequentes, havendo, na verdade, uma 

postura de retração das legislações nacionais de Estados receptores de grandes fluxos de 

migrantes.219  

Com o século XXI, e um novo boom na quantidade de refugiados, em distintas 

partes do planeta, novas figuras atípicas surgiram, como: os refugiados da fome, além dos 

anteriormente mencionados, isto é, os refugiados econômicos 220 e refugiados ambientais ou do 

                                                           
218 PRIETO-GODOY, Carlos Alberto. La Situación de las Migraciones Internacionales Mixtas:  

un desafío constante para el Derecho Internacional de los Refugiados y el Derecho de Asilo. Díkaion Revista de 

Fundamentación Jurídica. vol.22, nº.1, Chia, Colombia, Jan/June 2013, p. 89. 
219 O número de países que vêm adotando políticas migratórias restritivas e até mesmo a deportação de solicitantes 

de refúgio vem aumentando nos últimos anos, tendo-se como exemplo além de grande parte dos Estados europeus, 

os Estados Unidos da América, com o atual governo Trump, e no início de 2018 o Estado de Israel, em que o 

governo de Benjamin Netanyahu “deu um prazo de 90 dias para que quase 40 mil migrantes africanos deixem o 

país, sob a ameaça de serem presos” BBC BRASIL. Entenda a polêmica decisão de Israel de deportar milhares 

de migrantes africanos. Disponível em:<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-42552196>. Acesso em: 

08 de jan. 2018. 
220 Paulo Borba Casella distingue os refugiados econômicos dos migrantes econômicos, conceituando-os como 

“[...] refugiado econômico como qualquer [pessoa] que se vê diante da impossibilidade total de satisfazer suas 

necessidades vitais no país do qual é nacional, enquanto o migrante, ao menos em tese, poderia subsistir em seu 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0120-8942&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0120-8942&lng=en&nrm=iso
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clima. Ocorreu também o crescimento de grupos altamente vulneráveis nas mobilidades 

humanas, como os casos das mulheres, dos idosos e das crianças e adolescentes, ressurgindo 

debates sobre a necessidade e real possibilidade de criação de um Estatuto sobre Refugiados 

para tratar de modo específico as crianças e adolescentes, como é o caso dos Estados Unidos 

da América221, mediante as Diretrizes para Pedidos de Asilo de Crianças. 

Vale dizer que mulheres, crianças e adolescentes compõem, hoje, o maior número 

de refugiados no mundo e isso não é à toa, uma vez que uma grande quantia foge de conflitos 

armados e “[...] quando um pai é morto, a mãe tem que prover seus filhos sozinha. Às vezes a 

situação se torna tão perigosa devido aos ataques, que as mães têm que tomar uma decisão”222, 

isto é, a migração forçada para outro país com o escopo de solicitação de refúgio. 

 Para tratar a necessidade e factual possibilidade de um novo Estatuto sobre o 

Direito dos Refugiados que abranja, de modo mais amplo e aprofundado, a proteção de crianças 

e adolescentes, convém, mais uma vez, tratar a definição atual de refugiado, trazida por tratados 

internacionais de âmbito global e regional, abrangendo também as formas de amparo 

endereçadas aos refugiados. 

Tal abordagem se faz necessária, pois, apesar do aumento alarmante nos últimos 

anos, ultrapassando, inclusive, o alto número de refugiados do pós Segunda Guerra Mundial, o 

conceito de refugiado ainda não engloba novos grupos de migrantes, bem como de grupos que 

experimentam uma maior vulnerabilidade como o das crianças e adolescentes, havendo o que 

Sandro Mezzadra designa como uma “crise da nomenclatura e das taxonomias subjacentes não 

apenas à tentativas dos governos de controlar a mobilidade, mas também a muitos estudos sobre 

a migração”223. 

É válido lembrar que todos os anos há milhões de pessoas abandonando seus países 

de origem, seja em função de conflitos armados, perseguições étnicas e religiosas, violações 

aos direitos humanos, ataques e dominação local de grupos terroristas ou catástrofes ambientais. 

Essa realidade se tornou um problema cada vez mais grave para toda a comunidade 

                                                           
país natal, mas insatisfeito com as condições locais, se desloca para outra região, em busca de melhores 

perspectivas”. CASELLA, Paulo Borba. Refugiados: conceito e extensão. In: ARAÚJO ALMEIDA, Nadia, 

Guilherme Assis de. Direito Internacional dos Refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 

2001, p. 24. 
221 Os Estados Unidos da América vêm vivenciando um fluxo cada vez maior de crianças e adolescentes 

provenientes do México, El Salvador e Guatemala, que fugindo da pobreza ou de perseguição de gangues deixam 

seus países com o fim de solicitar refúgio em solo estadunidense. 
222 Texto Original: “[...] When a father is killed, the mother has to provide for their children by herself. Sometimes 

the situation becomes so dangerous due to bombings that mothers have to make a decision”. KOSMINSKY, Ethel. 

Refugee Children: Children at High Risk? Winter Newsletter 2015. ISA, RC53. Sociology of Childhood, p. 3. 
223 MEZZADRA, Sandro. Dossiê: “Migrações e fronteiras”. In: REMHU. Revista Interdisciplinar Mobilidade 

Humana, Brasília. Ano XXII, n. 44, p. 11-30, jan/jul- 2015, p. 15. 
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internacional, em virtude do número cada vez maior de pessoas que se deslocam em busca de 

refúgio em outro Estado soberano, tendo-se, num único ano, isto é, entre os anos de 2013 a 

2014, o aumento de 8,3 milhões de pessoas refugiadas, dos quais, 51% eram crianças e 

adolescentes224, acompanhados ou não de seus pais ou algum parente.225  

Dentro do contingente composto por refugiados infantojuvenis “[...] entre 4 e 5% 

das solicitações de asilo são de crianças desacompanhadas ou crianças que estão separadas de 

seus pais”.226 (tradução livre). Insta frisar que, no que tange aos adolescentes, esse é “um grupo 

‘invisível’, negligenciado há muito tempo, e que tem uma gama de necessidades especiais de 

proteção, orientação e atendimento endereçadas ao ACNUR”.227 (tradução livre) 

Quanto àquelas acompanhadas de seus pais, não há uma porcentagem exata, sendo 

tratadas como parte de uma unidade familiar que seguem a figura de um adulto. No que se 

refere às crianças separadas ou desacompanhadas, o Comitê da ONU sobre os Direitos da 

Criança228 enfatiza que a definição de refugiado:  

 

[…] deve ser interpretada de uma forma que considere a idade e o gênero, 

analisando os motivos, formas e manifestações particulares da perseguição 

vivenciada pelas crianças. Perseguição de parentes, recrutamento de menores, 

tráfico de crianças para prostituição, e exploração sexual ou sujeição à 

mutilação genital feminina, são algumas das formas e manifestações de 

perseguição específicas contra crianças que podem justificar o 

reconhecimento da condição de refugiados, se tais atos estiverem relacionados 

aos elementos da Convenção de Refugiados de 1951. Assim, os Estados 

devem dar atenção especial a essas formas e manifestações de perseguição 

                                                           
224 A porcentagem das crianças e adolescentes em deslocamento forçado, segundo dados do ACNUR de 2011, é 

dividida nos seguintes grupos: “47% desplazados internos; 54% personas apátridas; 46% refugiados; 56% 

refugiados en campamento”, em que contabilizando somente aqueles em situação de refúgio contabilizam 51% 

do total de refugiados no mundo atualmente. ACNUR. Un marco para la Protección de los Niños.  Disponível 

em:    <http://www.acnur.es/PDF/proteccion_de_los_ninos_20140213153158.pdf>. Acesso em: 11 de jan. 2017. 
225 ACNUR. Relatório do ACNUR revela 60 milhões de deslocados no mundo por causa de guerras e conflitos. 

Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/relatorio-do-acnur-revela-60-milhoes-de-

deslocados-no-mundo-por-causa-de-guerras-e-conflitos/>. Acesso em: 20 de jul. 2016. 
226 BHABHA, Jacqueline. Un “Vide Juridique”? – Migrant Children: the rights and wrongs. In: Realizing the 

Righs of the Child, 2007, p. 206. 
227 Texto original: “a long neglectd “invisible” group, have a range on special needs for protection, guidance and 

care with UNHCR aims to address”. LINER, Christina. Position of the Senior Coordinator for refugee children of 

the United Nations High Commissioner for refugees regarding the migrant’s children. In: ZERMATTEN, Jean. 

Etrangers, migrants, réfugiés, requérants, clandestins et les droits de l’enfant. Institut Universitaire Kurt Bösch, 

2001, p. 21. 
228 “O Comité dos Direitos da Criança é o órgão criado em virtude dos art.º 43.º da Convenção sobre os Direitos 

da Criança com o objectivo de controlar a aplicação, pelos Estados Partes, das disposições desta Convenção, bem 

como dos seus dois Protocolos Facultativos (relativos à Participação de Crianças em Conflitos Armados e à Venda 

de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil).” ONU. Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 

1954. Disponível em:<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Refugiados-Asilos-

NacionalidadeeAp%C3%A1tridas/convencao-sobre-o-estatuto-dos-apatridas.html>. Acesso em: 25 de jul. 2016. 
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específicas contra a criança, assim como à violência com base em gênero, nos 

procedimentos nacionais de determinação da condição de refugiado.229 

 

Desse modo, a definição de refugiados, seja ela tradicional, trazida pela Convenção 

de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados, de 28 de julho de 1951, principal documento 

internacional sobre refúgio de âmbito global, ou ampliada pelo seu Protocolo Adicional, de 

1967, e, regionalmente, por tratados sobre refúgio na América Latina e África, não há uma 

referência mais específica e ampla quanto ao refúgio de crianças e adolescentes de modo 

compatível com a realidade atual. Também não se faz diferença entre os direitos e necessidades 

dispensadas aos adultos refugiados e às crianças e adolescentes em situação de refúgio. Esses 

últimos nitidamente em maior desvantagem, seja quanto à capacidade de tomar decisão, seja 

no que se refere à solicitação do reconhecimento da condição de refugiado, quando 

desacompanhados. 

Não se quer dizer aqui que se deva deixar de lado por completo o que traz a 

Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados. Todavia, “las situaciones de refugio 

no se agotan en la definición consagrada en el Derecho Internacional a través de la 

Convención de 1951, la que debe tomarse como un concepto orientador [...]”230, para que 

outros documentos internacionais sejam formulados no presente século, a exemplo dos 

diplomas sobre refúgio criados na África e Américas, no século XX. 

 Ressalte-se, que os movimentos migratórios estão cada vez mais mistos, pois se 

dão por razões variadas, em que, num único grupo migratório, há pessoas que fogem de 

perseguições étnicas, ou são alvos de tráfico de pessoas, ou buscam melhores condições 

econômicas de vida, até mesmo por motivações inclusive novas e ainda consideradas uma 

lacuna no âmbito jurídico. Exemplo disso, são os deslocamentos em função das mudanças 

climáticas, o que deixa alguns desses migrantes alheios a uma maior proteção do Direito 

Internacional dos Refugiados (DIR). 

Para as crianças e adolescentes em situação de refúgio, existe proteção jurídica no 

campo teórico, a exemplo da Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989 e do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, de 1990. Contudo, na prática, tal observância nem sempre se dá de 

modo adequado às realidades etárias. Essa circunstância também motiva os questionamentos 

sobre a necessidade de repensar uma nova definição de refúgio que seja unívoca, ampla e 

                                                           
229 Comentários Gerais do Comité Dos Direitos Da Criança nº 6, sobre o tratamento das crianças não 

acompanhadas e separadas fora do seu país de origem (2005). Disponível em:<http://direitoshumanos.gddc.pt/ 

2_1/IIPAG2_1_2_6_2.htm>. Acesso em: 17 de dez. 2016.  
230 CORREA, Patrício Rubio. El Concepto de Refugiado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 

1951: tratamiento normativo y realidade. Revista Agenda Internacional. Vol. 6, nº. 12. 1999, p. 148. 
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universal, que abranja outras situações, além das atualmente elencadas, com fulcro, inclusive, 

no que dispõe a Carta das Nações Unidas quanto ao tema:   

 

A Carta de São Francisco ou Carta da ONU (a partir da literalidade de seus 

artigos 1.3 e 55, incisos “a” e “c”, lidos conjuntamente com o artigo 56) 

consagra a interpretação extensiva de que a proteção internacional aos 

refugiados deve ser considerada como uma questão vinculada aos interesses 

da comunidade internacional. Portanto, em prol da proteção dos direitos 

humanos dos refugiados, a cooperação internacional constituirá uma fonte de 

restrições à discricionariedade estatal na temática. 231 
 

Nesse sentido, a Representante Especial do Secretário-Geral sobre a violência 

contra Crianças, Marta Santos Pais destaca que 

 

En realidad, la situación y la experiencia de la niñez en el proceso de 

migración no hace parte habitual del debate público [...] la falta de 

información estadística sobre la infancia en el proceso de migración 

internacional sigue comprometiendo el desarrollo de legislación, de políticas 

y programas de protección de los derechos de la niñez [...].232 

 

Marta Santos Pais prossegue em linha similar ao dizer que “la legislación sobre 

infancia ignora en larga medida la cuestión de los derechos de los niños en proceso 

migratório”, seja no caso dos migrantes infantojuvenis, seja os que se encontram em situação 

de refúgio, pois ‘falta una verdadera “cultura” de derechos de infancia [mientras sea] un 

colectivo que requiere la máxima atención de parte de las autoridades y del sistema de asilo 

[...]’233.  

Na mesma senda Simone Troller, pesquisadora sobre os Direitos da Criança na 

Human Rights Watch, ainda destaca que  

 

[...] con demasiada frecuencia, las autoridades recurren primero a las leyes 

de inmigración y después a las leyes de protección del menor, lo que tienen 

consecuencias directas y terribles para los niños [o sea] La tendencia, cada 

                                                           
231 RAMOS, André de Carvalho. RODRIGUES, Gilberto. ALMEIDA, Guilherme Assis de. (Orgs). 60 Anos de 

ACNUR: perspectivas de futuro. São Paulo: CL- A Cultural, 2011, p. 71. 
232 SANTOS PAIS, Marta. Infancia y Protección Internacional In: CLARO QUINTÁNS, Irene.  LÁZARO 

GONZÁLES, Isabel (Coord.). Infancia y Protección Internacional en Europa. Niños y niñas refugiados y 

beneficiarios de protección subsidiaria. Madrid: Tecnos, 2013, p. 28. 
233 COLLANTES, Sara. ASTETE, Sandra. JUNQUERA, Cristina. In: CORTÉS, Almudena. FORINA, 

Alessandro.  El sistema de acogida español en una crisis con rostro de niño. Cuestionando el mito de “la crisis 

de los refugiados”. ¿el naufragio de Europa?  Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y De 

Sociología Aplicada. Madrid: Cáritas Española. 2016, p. 169-172. 
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vez más imperante, consiste, en detrimento de todos los reglamentos vigentes, 

en considerados a los menores “primero migrante y después niños.234  

 

Desse modo, tem-se “una laguna importante [que] sigue siendo la falta de 

identificación obligatoria, en estos procesos de una entidad con responsabilidad de proteger 

los derechos del niño y de intervenir en defensa de su interés superior”.235 

Diante dessa realidade, debate-se, também, desde a Declaração e Programa de Ação 

de Viena, de 1993236, uma maior atuação e participação estatal nessa mudança, para que, de 

fato, seja possível haver alterações reais no que tange à ampliação do termo refúgio e de uma 

proteção mais adequada diante dos casos concretos. É crucial, porém, a cooperação e a 

solidariedade internacional que verse sobre a questão do refúgio, tendo em vista que “el drama 

de los desarraigados en general sólo podrá ser eficazmente tratado en medio a un espíritu de 

verdadera solidariedad humana hacia los victimados”.237  

Importante, aqui, fazer uma distinção entre solidariedade humana e solidariedade 

internacional, ambas fundamentais para que os direitos humanos sejam respeitados e fruídos. 

Enquanto a primeira “demanda o reconhecimento da responsabilidade mútua entre as pessoas, 

i. e., umas pelas outras e de cada uma delas por todas as demais, inclusive gerações futuras”,238 

sendo um princípio, não apenas jurídico, mas também ético, a solidariedade internacional é 

composta por uma associação dos Estados, em várias dimensões, que agem frente a 

necessidades comuns, com base nos princípios e objetivos dispostos em documentos 

internacionais, tendo-se como exemplos a Carta das Nações Unidas, de 1945, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e a IV Convenção de Genebra, de 1949.239 

                                                           
234 TROLLER, Simone. En la trampa de la migración: Menores extranjeros no acompañados en Europa. 

Disponível em:<https://www.hrw.org/es/world-report/2010/country-chapters/259141>. Acesso em: 21 de set. 

2017. 
235 SANTOS PAIS, Marta. Infancia y Protección Internacional In: CLARO QUINTÁNS, Irene.  LÁZARO 

GONZÁLES, Isabel (Coord.). Infancia y Protección Internacional en Europa. Niños y niñas refugiados y 

beneficiarios de protección subsidiaria. Madrid: Tecnos, 2013, p.31. 
236 Conforme Antônio A. Cançado Trindade, “[...] a Declaração e Programa de Viena, ocorrida na década de 1990 

despertou os países para a crise envolvendo um número cada vez maior de refugiados e, que se instalava em todo 

o planeta, ressaltando-se já à época a necessidade de solidariedade e cooperação internacionais dos Estados e 

organizações internacionais”. TRINDADE. Antônio Augusto Cançado. A Proteção Internacional dos Direitos 

Humanos no Liminar do Novo Século e as Perspectivas Brasileiras. In: FONSECA JÚNIOR, Gelson. CASTRO, 

Sérgio Henrique Nabuco (org.). Temas de Política Externa Brasileira II. Brasília: FUNAG, 1994, p. 167-187.  
237 TRINDADE. Antônio Augusto Cançado. A Humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 

2006, p. 299. 
238 MELO, Felipe de. Políticas Públicas e os Direitos Fundamentais: elementos do controle jurisdicional de 

políticas públicas no estado democrático de direito. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 275.  
239 No Brasil, o viés solidarista do país é encontrado na Constituição da República Federativa de 1988 em seu 

preâmbulo e nos artigos 3º, III; 4º, IX; 227, dentre outros ao longo do texto constitucional. 
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Ainda vale acrescer que a solidariedade deve andar lado a lado com a hospitalidade, 

não significando que essa hospitalidade seja sinônimo de ‘“abrir” a fronteira, como parece 

exigir uma postura incondicional de oferta de hospitalidade, pois, de fato, uma fronteira nunca 

está realmente aberta ou fechada [...]. A resposta de proteção ao refugiado, ou a acolhida da 

hospitalidade pelo Direito, revela-se na concessão do asilo’.240 Sobre esse tema, Ana 

Penchaszadih entende a hospitalidade como o receber ao que chega, não havendo, a priori, uma 

simetria entre o que dá, isto é, a sociedade e/ou o Estado, e o que recebe, ou seja, o migrante 

forçado,241 variando conforme cada sociedade e cada política pública de acolhimento e 

integração local.242 

Desse modo, tem-se que a participação conjunta da sociedade internacional como 

um todo, especialmente com atuação das grandes potências, é de grande relevância para que a 

crise dos refugiados, que Hannah Arendt diz ser, antes de tudo, uma crise dos direitos do 

homem,243 tenha uma “solução” de âmbito internacional e posterior influência na uniformização 

das legislações nacionais e na atuação interna dos Estados.244  

Nessa esteira, o Comitê Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas no 

ExCOM nº 80, que trata sobre as Abordagens Integradas e Regionais no Quadro da Proteção,  

 

Realça a responsabilidade dos Estados em assegurar condições que não 

forcem as pessoas a fugir por medo, em dar apoio ao instituto de asilo, em 

criar condições conducentes ao repatriamento voluntário, em procurar ir ao 

encontro das necessidades humanitárias essenciais e em cooperar com os 

países sobre os quais pesa muito a presença em larga escala de refugiados.245 

 

As discussões são pertinentes, tendo em vista que, na atualidade, o problema que 

envolve o refúgio é, acima de tudo, político, mas envolve também outras searas que motivam 

e/ou são influenciadas pelos campos econômico, social e jurídico, esse último dependente da 

                                                           
240 GODOY, Gabriel Galano de. Refúgio, Hospitalidade e os Sujeitos do Encontro. In: GEDIEL, José Antônio 

Peres. GODOY, Gabriel Galano de (org.) Refúgio e Hospitalidade. Curitiba: Kairós. 2016, p. 43-54. 
241 PENCHASZADIH, Ana. Los sujetos políticos de la integración local. Palestra proferida durante a I Conferência 

Latinoamericana e VII Seminário Nacional da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, em 23 de novembro de 2016 na 

Universidade Federal do ABC - UFABC. 
242 SANTOS, Sandro Martins de Almeida. Hospitalidade. In: CAVALCANTI, Leonardo et. al. (org.). Dicionário 

Crítico de Migrações Internacionais. Brasília: UnB, 2017, p. 380-382. 
243 ARENDT, Hannah.  Origens do Totalitarismo - Antisemitismo, Imperialismo, Totalitarismo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1989, p. 330. 
244 Um exemplo a contrário sensu ocorreu na Europa diante do rechaço dos países no recebimento, via repatriação 

de quotas em razão da capacidade de acolhida de solicitantes de refúgio em cada Estado, ocasionando um impasse 

e mal-estar entre os governos, pela falta de solidariedade. 
245 ACNUR. Comitê Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas no ExCOM nº 80. Disponível em:         

<http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/documentos>. Acesso em 05 de out. 2016.  
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vontade dos Estados para ser alterado, em que o envolvimento dos Estados soberanos mediante 

uma cooperação conjunta, se faz ímpar. 

Insta destacar que a definição de criança, trazida pela Convenção sobre os Direitos 

da Criança, de 1989, difere da definição dada pela legislação brasileira, em 1990, com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), como já exposto anteriormente. Independentemente da 

distinção quanto à visão etária do que seja criança lato sensu e stricto sensu, não há como negar 

que esse é um grupo de maior vulnerabilidade, se compararmos aos refugiados adultos. 

Segundo Susan Martin,  

 

Las limitaciones institucionales para proveer protección adecuada a las 

mujeres y niños en situaciones de desplazados, son todavía más graves, no 

habiendo ninguna agencia de Naciones Unidas que tenga el mandato para 

hacerlo. El Comité Internacional de la Cruz Roja cumple, en algunas 

situaciones relacionadas con personas desplazadas, un papel de protección 

especificamente cuando esto es la causa de conflictos armados.246 

 

 

No que se refere às crianças e adolescentes do gênero feminino, a situação é mais 

grave, uma vez que se encontram em posição de maior fragilidade e submissão, sendo mais 

facilmente alvos de violência doméstica, exploração sexual e laboral, dentre outros delitos 

vedados pelo Direito Internacional dos Refugiados (DIR) e pelo Direito Internacional dos 

Direitos Humanos (DIDH).  

Assim, para aquelas do sexo feminino que estão desacompanhadas, a situação 

torna-se mais crítica e alarmante, pois, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas 

(ACNUR), “a partir de testemunhos e relatórios que temos recebido, existem casos de crianças 

envolvidas em prostituição para pagar contrabandistas e continuar sua jornada, ou porque 

ficaram sem dinheiro, ou porque foram roubadas”247.  

Jacqueline Bhabha ressalta, ainda, que “temos tendência de pensar a migração 

internacional como um fenômeno que afeta adultos ou famílias, e, portanto, tem-se trabalhado 

leis de imigração e refúgio que refletem essa perspectiva centrada no adulto”.248(tradução livre), 

                                                           
246 MARTIN, Susan Forbes. Mujeres y Niños Refugiados, p. 87 In: La Mujer Ausente. Derechos Humanos en el 

Mundo. Isis Internacional. Ediciones de las Mujeres, nº 15, 1991. 
247ACNUR. Relatos de violência sexual contra mulheres e crianças refugiadas preocupam ACNUR. Disponível 

em:<http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/relatos-de-violencia-sexual-contra-mulheres-e-criancas-

refugiadas-preocupam-acnur/>. Acesso em: 16 de out. 2016. 
248 “We have tended to think of international migration as a phenomeno which affects adults or families, and 

accordingly we have crafted immigration and refugee laws which reflect this adult centric perspective”. 

BHABHA, Jacqueline. Un “Vide Juridique”? – Migrant Children: the rights and wrongs. In: Realizing the Rights 

of the Child, 2007, p. 206. 
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especialmente o adulto do sexo masculino, deixando de lado as mulheres, as crianças e os 

adolescentes de ambos os sexos, especialmente as do sexo feminino. 

Diante desse pensamento equivocado, é que, na elaboração dos diplomas 

internacionais e nacionais referentes ao refúgio, não se tem, até o momento, normas específicas 

que abordem a proteção de crianças e adolescentes em situação de refúgio, nem as 

problemáticas que envolvem os órfãos da guerra, conferindo-se o mesmo tratamento dado aos 

refugiados adultos.  

A Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, tampouco faz uma abordagem 

mais ampla a respeito, fazendo alusão à proteção dos refugiados infantojuvenis apenas em seu 

artigo 22. Contudo, vale frisar que esse mesmo documento traz o princípio do Interesse superior 

da Criança, pelo qual  

 

[...] todo niño, niña o adolescente debe protegerse con preferencia sobre 

cualquier otro sujeto implicado, como pueden ser su propio padre o madre, 

terceras personas o la administración pública; por ello, se dice que el interés 

del sujeto menor prevalece sobre los intereses de otros sujetos, los cuales 

pasan a segundo plano.249 

 

Não é incomum que crianças e adolescentes em direção à Europa e, adolescentes 

em direção ao Brasil, se desloquem sozinhos ou separados de seus pais, realidade que os torna 

tornam ainda mais vulneráveis, tanto em razão da idade quanto pelo desamparo e a situação de 

refúgio,250 o que é denominado de interseccionalidade.251 

Justamente por não haver uma proteção mais ampla e específica para as crianças e 

adolescentes em situação de refúgio nos tratados internacionais vigentes e, em razão de estarem 

numa fase de formação intelectual, física e emocional, é necessário repensar o modo de como 

                                                           
249 ONU. Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Disponível 

em:<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm>. Acesso em: 05 de jun. 2016.  
250 O termo crianças e adolescentes separados diferem das crianças e adolescentes perdidos, que segundo a 

UNICEF e a OIM são aquelas que se perderam “[...] de suas famílias ou cuidadores durante a viagem; 

principalmente durante o movimento descontrolado de multidões durante a passagem de fronteira ou no momento 

do embarque autocarros, comboios e táxis”. UNICEF. Children at Risk The refugee and migrant crisis in Europe 

Countries where children are on the move. November 2015. Disponível 

em:<http://www.unicef.org/ceecis/Refugee_and_Migrant_Crisis_Overview_13112015_(2).pdf>. Acesso em: 03 

de out. 2016. 
251 De acordo com Crenshaw “A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação [...] Essas vias são 

por vezes definidas como eixos de poder distintos e mutuamente excludentes; o racismo, por exemplo, é distinto 

do patriarcalismo, que por sua vez é diferente da opressão de classe. Na verdade, tais sistemas, frequentemente, se 

sobrepõem e se cruzam, criando intersecções complexas nas quais dois, três ou quatro eixos se entrecruzam”. 
CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o Encontro de Especialistas em Aspectos da Discriminação Racial 

Relativos ao Gênero. Tradução de Liane Schneider. Revisão de Luiza Bairros e Claudia de Lima Costa. Estudos 

Feministas. Los Angeles: University of California. Ano 10, 2002, p. 177. 
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protegê-los, com base nos direitos humanos fundamentais, no DIDH e no próprio DIR, posto 

que são alvos mais fáceis de tráfico de pessoas, prostituição infantojuvenil e privações de 

direito, uma vez que as suas participações políticas são inexistentes. 

Diante do exposto, questiona-se a necessidade de criação de um estatuto sobre 

refugiados para as crianças e adolescentes e/ou a reformulação do estatuto atual, já que não há 

uma lacuna total no que se refere à proteção dos refugiados, mas, sim, um rol de interpretações 

para melhor proteger tal grupo infantojuvenil e que, justamente por não estar positivado de 

modo específico para tal categoria, por vezes enseja decisões distintas envolvendo a concessão 

e permanência das crianças e adolescentes no país de acolhida.  

Como argumento para a elaboração de um novo estatuto de âmbito global ou 

revisão e emenda do atual, está o fato de que os solicitantes de refúgio e refugiados 

infantojuvenis, estejam eles acompanhados, separados ou desacompanhados, poderão ter suas 

necessidades supridas de modo mais direcionado, como é o caso dos que são órfãos e dos que 

possuem alguma deficiência ou necessidade especial.252  

Outro ponto é o fato de que mesmo os documentos com definição mais ampla de 

refugiados, e que são apenas de cunho regional (América Latina e África), também não tratam 

as crianças e adolescentes refugiados, não havendo, mesmo passados mais de sessenta anos da 

criação da Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951 e, de quase trinta 

anos da elaboração da Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, um documento que 

trate especialmente do refúgio desse grupo infantojuvenil, o que os tornariam mais visíveis 

perante a sociedade internacional. 

No caso brasileiro, apesar da quantidade crescente de solicitações de refúgio no 

país, desde 2010253, dentre as quais de crianças e adolescentes, a realidade supracitada também 

se corrobora. Não obstante o Brasil ser um dos países signatários de documentos internacionais 

que versam sobre o refúgio e de ser pioneiro na elaboração de legislação interna sobre a temática 

dentro das Américas, não há uma proteção especial destinada às crianças e adolescentes em 

situação de refúgio. 

                                                           
252 Como bem destaca Ana M. Salado Osuna “[...] un niño refugiado no acompanhado ou separado no debe 

presumirse que es huérfano”, razão pela qual o ACNUR trata primeiramente da unidade ou reunião familiar e só 

posteriormente de iniciativas ligadas a adoção”. SALADO OSUNA. Ana Maria. La Protección de los Niños 

Refugiados. In: FERNÁNDEZ SANCHEZ (ed.) Pablo Antonio. La Revitalización de la Protección de los 

Refugiados. Huelva: Universidad de Huelva, 2002, p. 210. 
253 A quantidade de solicitantes de refúgio no Brasil diminuiu em 2016, contudo houve um aumento em 12% no 

número total de refugiado no país, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.  BRASIL. 

Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Justiça. Refúgio em Números. Disponível em: 

<http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em 2016/20062017_ 

refugio-em-numeros-2010-2016.pdf/view>. Acesso em: 05 de set. 2017. 
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Essa escassa preocupação governamental com os solicitantes de refúgio e 

refugiados infantojuvenis, em âmbito nacional, pode se dar em função do pequeno número de 

pedidos de solicitações existente no país, e que girou, conforme os anos de 2010 a 2016, entre 

3% a 11% entre crianças e adolescentes de zero a 17 anos.254 

Outro fator relaciona-se ao retrocesso quanto à questão migratória, no país, com o 

atual governo e que também afeta aos refugiados de modo geral. O recuo se deu quanto à Nova 

Lei Migratória – Lei nº 13.445/2017, que, apesar de trazer alguns avanços, inclusive abordando 

a proteção de crianças e adolescentes migrantes, foi alvo de veto presidencial antes de sua 

entrada em vigor, bem como de alterações via decreto regulamentar.255 Essas ações 

contrariaram o intento almejado pela lei, tendo-se como exemplos dessa regressão: a previsão 

de deportação ou repatriação, mesmo diante de risco à vida e integridade a dignidade humana, 

e a limitação da possibilidade de reunião familiar, com a exigência de que todos os familiares 

estejam em solo nacional, além de não regulamentar os casos em que cabe a concessão de visto 

humanitário256, como, por exemplo, em situação de violação aos direitos humanos, medidas 

essas que descumprem com tratados de direito internacional firmados pelo Brasil.  

No que toca à Lei do Refúgio, Lei nº 9.474/97, apesar de ser considerada, pela 

doutrina, uma lei pioneira257, em razão de seu viés humanitário, os avanços existem mais no 

plano teórico que prático, com tímidas atuações do Poder Público quanto à efetivação de 

políticas públicas voltadas aos solicitantes de refúgio e refugiados, sobretudo no que concerne 

às crianças e adolescentes, ficando parte das atividades de integração local à cargo da sociedade 

civil organizada. 

Com base nessas posturas, pode-se afirmar que a elaboração de um novo Estatuto 

sobre os Refugiados ou mesmo a reformulação do atual, apesar de importante, pouco ou nada 

mudará a situação atual de milhares de pessoas. Incluem-se, entre essas, aquelas com menos de 

dezoitos anos, em situação de refúgio no país, e de milhões em outras partes do globo, uma vez 

que a retração das legislações nacionais em diferentes países vem dificultando não só a 

                                                           
254 ACNUR. Refúgio no Brasil: Uma Análise Estatística Janeiro de 2010 a Outubro de 2014. Disponível em:              

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Refugio_no_Brasil_2010_2014.pdf>. 

Acesso em: 02 de set. 2017 e, ACNUR. Refúgio em Números. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2017/refug

io-em-numeros-2010-2016>. Acesso em: 02 de set. 2017. 
255 BRASIL. Decreto nº 9.199 de 20 de novembro de 2017. Disponível em:                                                             

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9199.htm> Acesso em: 08 de jan. 2018.  
256 BRASIL. Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017. Disponível em:                                                                          

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em: 08 de jan. 2018. 
257 Liliana Jubilut, Danielle Annoni e Lysian Carolina Valdes são algumas das autoras que tratam a Lei do Refúgio 

como pioneira e inovadora.  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Refugio_no_Brasil_2010_2014.pdf
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mobilidade migratória (políticas restritivas), como também a integração local, uma das soluções 

duradouras trazidas pelo ACNUR para aqueles em situação de refúgio. 

Desse modo, diante da real situação hodierna, há uma probabilidade maior de 

resultados positivos quanto à integração local dos refugiados tanto adultos como infantojuvenis, 

por meio da articulação dos tratados e normas já existentes, até que a postura dos Estados se 

altere quanto às migrações forçadas.   

Para tratar mais especificadamente as crianças e adolescentes solicitantes de refúgio 

e refugiados, no Brasil, aborda-se, no capítulo 2, as ações que envolvem usualmente a atuação 

de organismos internacionais, o poder público nacional e setores da sociedade civil, como as 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e ordens religiosas. 

Igualmente, faz-se a análise sobre a proteção estatal, com o exame das ações dos 

órgãos responsáveis pela proteção, acolhida e inclusão dos milhares de migrantes forçados que 

chegam ao país, assim como a proteção extraestatal, notadamente aquelas entidades situadas 

nas localidades de maior procura e recepção de migrantes forçados e transfronteiriços que, 

direta ou indiretamente, desempenham atividades com os refugiados no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

2 AS CRIANÇAS REFUGIADAS E A PROTEÇÃO ESTATAL E EXTRAESTATAL 

 

O presente capítulo tem como escopo abordar a situação atual das crianças e 

adolescentes refugiados, em especial no Brasil. Para tanto, aborda-se, primeiramente, o 

histórico da migração brasileira, como foco na imigração, bem como os passos que levaram o 

país a se tornar regionalmente pioneiro na proteção dos refugiados. 

A seguir, no caso nacional, abarca-se a postura do Poder Público quanto ao processo 

de concessão de refúgio, o reconhecimento da condição de refugiado às crianças e adolescentes, 

estejam acompanhados, separados ou desacompanhados, bem como os direitos a que fazem jus. 

Também se trata a atuação extraestatal mediante a ação de Organizações Não Governamentais 

(ONGs) e entidades religiosas que atuam com os solicitantes do reconhecimento da condição 

de refugiado e com os que já possuem o status de refugiado no país.  

Porém, como a entrada dos migrantes, refugiados ou não, em solo brasileiro e as 

localidades de interesse e permanência no território nacional não se dão do mesmo modo, a 

pesquisa no presente capítulo tem, como recorte, uma maior centralização nas ONGs e 

entidades confessionais localizadas na região sudeste, principal destino e concentração dos 

imigrantes forçados, no país. 

Contudo, não se deixou de abordar a realidade nacional, uma vez que as escolhas 

regionais feitas pelos migrantes forçados se dão ora em razão da proximidade geográfica e/ou 

cultural, ora em função de acordos legais ou mesmo pela propaganda feita sobre o Brasil, no 

exterior, de que é um país de acolhida.  

Também se alude à Nova Lei de Migração (NLM) brasileira, que visa situar a 

política migratória como um tema de direitos humanos para migrantes em atenção ao novo 

contexto dos fluxos migratórios hodiernos, sendo essas abordagens necessárias, em função do 

crescimento da migração forçada no Brasil, na última década.  

Para tanto, utiliza-se, no capítulo em tela, pesquisas doutrinária, documental e de 

campo, mediante entrevistas semiestruturadas ou não diretivas com funcionários de 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e entidades religiosas que atuam diretamente com 

a acolhida e proteção aos refugiados. 
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2.1 A PROTEÇÃO DOS MIGRANTES E REFUGIADOS NO BRASIL 

 

O Brasil, desde o seu “descobrimento” pelos portugueses, em 1500, até os dias de 

hoje, passou por diversas fases migratórias,258 recebendo portugueses, espanhóis, holandeses e 

franceses, no período ainda de colonização do país, época em que já havia alguns casos de 

refúgio, em virtude de perseguições religiosas aos protestantes e judeus, na Europa. 

No decorrer do século XIX, o país também recebeu italianos e alemães, 

incentivados pelo próprio governo brasileiro, após a abolição da escravatura, com o advento da 

Lei Áurea, em 1888. 

Durante as décadas iniciais do século XX, o Brasil se tornou membro da Liga das 

Nações (LdN). Contudo, o país não se envolveu nas discussões sobre a proteção dos refugiados, 

apátridas e deslocados internos, que foram desenvolvidas no seio da Organização em 

decorrência do primeiro grande conflito mundial.259  

Ainda na primeira metade daquele século, houve a vinda de japoneses, criando-se, 

para atender essa leva migratória, o Decreto nº 3.010, de 20 de agosto de 1938, no governo de 

Getúlio Vargas, com a finalidade de dispor sobre a entrada de estrangeiros no território 

brasileiro260, mas apenas na condição de migrantes. Nesse sentido, insta frisar que, mesmo para 

os que se deslocaram para o Brasil por razões humanitárias, a legislação brasileira, à época, os 

reconhecia apenas como migrantes comuns e não como refugiados.261  

A expectativa nacional era a de atrair migrantes eugenicamente superiores 

(entenda-se europeus)262 e profissionais qualificados para atuarem na área urbana e povoarem 

os rincões do Brasil, nutrindo, inclusive, a ideia de adoção de crianças europeias, ou seja, 

visava-se atrair migrantes desejáveis. Para tanto, o governo criou mais um estatuto para aplicar 

aos estrangeiros, mediante o Decreto-Lei nº 7.967, de 18 de setembro de 1945, dispondo sobre 

                                                           
258 Não trataremos da emigração, que é a saída de brasileiros em direção a países estrangeiros, abordando apenas 

a imigração, que é a entrada de estrangeiros em solo estrangeiro, uma vez que é nesse fluxo migratório que se 

encontra a figura do refugiado. 
259 ANDRADE. José H. Fischel de. MARCOLINI, Adriana.  A política brasileira de proteção e de reassentamento 

de refugiados – breves comentários sobre suas principais características. Revista Brasileira de Política 

Internacional, vol.45, nº 1.  Brasília.  Jan./Jun. 2002, p. 168. 
260 BRASIL. Decreto nº 3.010 de 20 de agosto de 1938. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-3010-20-agosto-1938-348850-publicacao 

original-1-pe.html>. Acesso em: 28 de dez. 2016. 
261 ANDRADE. MARCOLINI.  Op. Cit., p. 168. 
262 O artigo 2º do Decreto-Lei nº 7.967/1945 trouxe em seu bojo que: “Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, 

à necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes 

de sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional”. BRASIL. Decreto-Lei nº 7.967 de 18 

de setembro de 1945. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-

1946/Del7967.htm>. Acesso em: 28 de dez. 2016. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7329&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7329&lng=en&nrm=iso
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a Imigração e Colonização263. Contudo, os intentos pretendidos não ocorreram, e o Brasil 

recebeu menos europeus que almejava, não alcançando as altas taxas de migração do fim do 

século XIX, com os italianos e os alemães.264  

Mesmo com esse desapontamento, no decorrer dos primeiros anos da Guerra Fria, 

a postura dos governos brasileiros, diferentemente das décadas anteriores, foi a de tornar-se 

signatário dos tratados internacionais de proteção aos refugiados, bem como a acolhida de 

refugiados europeus. Essa realidade se altera a partir dos anos 1960, com a ditadura civil-militar 

que se instalou no país, período em que a política migratória brasileira tem um recuo, tendo em 

vista que “[...] o país deixava de ser de acolhimento para se tornar país de origem de 

refugiados”.265 

Vale ressaltar que essa postura retrógrada da política migratória brasileira não surge 

nessa fase, pois a “[...] repressão ao imigrante é anterior à ditadura civil-militar e que, durante 

o Estado Novo, ocorreu o estopim da repressão ao estrangeiro: não mais imigrante, como nos 

tempos da colonização”.266 Essa situação gerou a remoção dos direitos humanos e direitos 

fundamentais na proteção de nacionais e estrangeiros, em situação de refúgio ou não. Exemplo 

dessa postura foi o Decreto-lei nº 941, de 13 de outubro de 1969, criado com o escopo de definir 

a situação jurídica do estrangeiro no Brasil e revogado pela Lei nº 6.815/80 ou Estatuto do 

Estrangeiro.267 

Nesse período ainda o Brasil promulga, por meio do Decreto nº 50.215 de 1961, a 

Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951268 e, em 07 de agosto de 1972, 

faz o mesmo com seu Protocolo Adicional de 1967.  Contudo, o Brasil adotou a chamada 

limitação geográfica, já mencionada, aceitando receber tão somente refugiados vindos da 

Europa. 

                                                           
263 O Decreto-Lei citado foi revogado pela Lei  6.815/80.  BRASIL. Decreto-Lei nº 7.967 de 18 de setembro de 

1945. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7967.htm>. Acesso em: 

28 de dez. 2016. 
264 AZEREDO. Francisco Aragão. O Imigrante na Ótica da Política Imigratória Brasileira. Visões da Segunda 

Guerra Mundial aos Anos 50.  Travessia. Revista do Migrante. Ano XVII, número 50. CEM. Set-Dez, 2004, p. 

30-34. 
265 MOREIRA, Julia Bertino. Redemocratização e Direitos Humanos: a política para refugiados no Brasil. Revista 

Brasileira de Política Internacional. 53 (1), 2010, p. 115-116. 
266 MORAES, Ana Luisa Zago de.  Crimigração: a relação entre política migratória e política criminal no Brasil. 

São Paulo: IBCCRIM, 2016, p. 22. 
267 BRASIL. Decreto-Lei nº 941, de 13 de outubro de 1969. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0941.htm>. Acesso em: 28 de dez. 2016. 
268 O Brasil ratificou a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, em 16 de novembro de 

1960. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6815.htm#art141
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20941-1969?OpenDocument
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Quanto à restrição geográfica, essa foi abandonada em 19 de dezembro de 1989 por 

meio do Decreto nº 98.602/1989269, retificado, no ano seguinte, pelo Decreto nº 99.757/1990.270 

Exemplo dessa cessação foi realizado três anos antes do Decreto de 1990, com o acolhimento 

de refugiados não europeus em 1986, ano em que 

 

[...] o Brasil recebeu 50 famílias de refugiados iranianos que professavam a 

fé Bahá’í e por essa razão sofriam limitação de seus direitos naquele país. Era 

o primeiro grupo de refugiados (sic) não-europeus, que foi recebido de forma 

ilimitada no Brasil, numa forte demonstração de que a reserva geográfica não 

poderia mais continuar vigendo.271 

 

Também foi na década de 1980 que o Estado brasileiro passou a versar sobre o 

asilo, aplicando-se, na proteção dos migrantes estrangeiros, a Lei nº 6.815/80, mais conhecida 

como Estatuto do Estrangeiro. Com a redemocratização do país, na mesma década, a 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 (CF/88), que regeu o assunto, 

reconhecendo-o como um direito humano fundamental, em seu artigo 4º, inciso X, dispôs que: 

“A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios: X - concessão de asilo político”.272 

Cabe aqui fazer um aparte para tratar do exílio, que difere do asilo, sendo aquele 

semelhante à condição de expatriado, isto é, o indivíduo deixa seu país de origem por razões 

que não envolvem a condição de asilo, seja territorial ou diplomático, podendo o exílio ser tanto 

voluntário (exilado migrante) como forçado (exilado stricto sensu). Tem-se, como exemplo 

desse último, o caso de artistas e políticos que deixaram o Brasil durante o governo militar. 

Assis de Almeida simplifica essa distinção ao expor que, “A principal diferença entre o exilado 

stricto sensu e um asilado é que, com relação ao asilado, há o reconhecimento jurídico da 

existência de uma perseguição; em relação ao exilado stricto sensu, não”273. 

Voltando à Lei migratória brasileira, aplicou-se, por décadas, a Lei nº 6.815/80, 

elaborada durante a ditadura civil-militar e que se pautava na proteção da segurança nacional274, 

                                                           
269 BRASIL. Decreto no 98.602, de 19 de dezembro de 1989. Disponível em:                                                                                 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D98602.htm>. Acesso em: 12 de dez. 2016. 
270 Idem. Decreto no 99.757, de 29 de Novembro de 1990. Disponível em:                                                                                        

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99757.htm>. Acesso em: 12 de dezembro 2016. 
271 BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira (org.). Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu 

impacto nas Américas. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 18. 
272 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. 
273 ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos Humanos e não-violência. São Paulo: Atlas, 2001, p. 102. 
274 O discurso da segurança nacional e soberania estatal tinha um peso maior durante o regime militar, refletindo-

se de modo a restringir direitos do estrangeiro migrante, realidade que se altera com a democratização do país, 

tendo-se como corolários a mitigação da noção de segurança nacional e soberania  com a promulgação da 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2098.602-1989?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.757-1990?OpenDocument
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e não à proteção da dignidade humana, pouco abordando a solicitação de refúgio e a apatridia. 

Com a redemocratização do país e a realidade global dos fluxos migratórios, tornou-se 

defasada, em pouco tempo e, assim, permaneceu por mais de trinta anos. Seu aperfeiçoamento 

foi discutido no Congresso Nacional apenas no ano de 2015, com o Projeto de Lei nº 

2.516/2015, de iniciativa do Senado Federal. A sua aprovação, pela Câmara dos Deputados, se 

deu em 07 de dezembro de 2016 e, pelo Senado Federal, por unanimidade, em 18 de abril de 

2017.275 

Com sua sanção pelo Presidente da República, Michel Temer, e entrada em vigor a 

partir de 21 de novembro de 2017, a probabilidade é de que haja diminuição no número de 

solicitação de refúgio por muitos indivíduos, o que, na verdade, os encaixa na condição de 

migrantes econômicos, o que poderia possibilitar um processo mais célere e inferior ao tempo 

atual de 1 (um) ano e meio.  

Não obstante o rol de críticas que possui, foi com base na Lei nº 6.815/80 que houve 

a determinação do Departamento da Polícia Federal (DPF), como órgão encarregado pela 

inspeção da migração no país276 e também com a criação do Conselho Nacional de Imigração 

(CNIg), esse último como órgão competente para formular as políticas de imigração do país277, 

de forma geral, e disciplinar a autorização de trabalho aos estrangeiros, o que, em suma, 

configura a maioria dos migrantes, seja os que ao Brasil vem exclusivamente com finalidade 

de cunho econômico ou com escopo de solicitação de refúgio ou já na condição de refugiado.278 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 

(CF/88), houve uma preocupação maior com o ser humano. Tal preocupação é perceptível 

desde o artigo 1º, III que trata a dignidade humana como um dos Fundamentos que regem a 

                                                           
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ratificação de tratados que versam sobre direitos humanos, 

e elaboração de legislação visando a proteção humanitária de migrantes forçados no país. 
275 O Projeto de Lei nº 2.516 de 2015 teve como autor o senador Aloysio Nunes Ferreira do PSDB de São Paulo, 

e visou criar uma nova Lei Migratória e com isso descriminalizar a imigração e ampliar a políticas de vistos 

humanitários, dentre outras alterações, como repúdio e prevenção à xenofobia, a não criminalização da imigração 

e a regularização documental. 
276 O Departamento da Polícia Federal (DPF) foi criado na década de 1960. 
277 Exemplo de Política Migratória criada pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg), se deu com a publicação 

da Resolução Normativa nº 126/2017, “[...] que permite a concessão de residência temporária, pelo prazo de até 

dois anos, ao estrangeiro que tenha ingressado no território brasileiro por via terrestre e seja nacional de país 

fronteiriço”. BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria Geral da República. Migrantes no Brasil: PFDC 

destaca nova publicação de resolução que autoriza residência temporária no País. Disponível em: 

<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/informativos/edicoes-2017/marco/migrantes-no-brasil-pfdc-destaca-nova-publicacao-

de-resolucao-que-autoriza-residencia-temporaria-no-pais>. Acesso em: 20 de mar. 2017. 
278 De acordo com Maria Rita F. Faria “[...] devido à defasagem do Estatuto do Estrangeiro, matérias afetas ao 

tratamento dos migrantes no Brasil têm sido reguladas por sucessivas Resoluções do CNIg, em temas como 

concessão de vistos, regularização migratória e acesso ao mercado de trabalho”. FARIA, Maria Rita Fontes. 

Migrações Internacionais no Plano Multilateral: reflexões para a política externa brasileira. Brasília: FUNAG, 

2015, p. 82. 
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República Brasileira, além de inserir no rol dos princípios que orientam as relações 

internacionais do país, constante no artigo 4º, a prevalência dos direitos humanos no inciso II, 

e a concessão de asilo político no inciso X. Acresce, ainda, no Título II, que trata sobre os 

Direitos e Garantias Fundamentais, onde consta o artigo 5º, caput, o qual prevê que: “Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade”.279 

Mas é na década de 1990 que o CNIg, agência federal encarregada juntamente com 

o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) de atuar nas questões migratórias no Poder 

Executivo280, cria as primeiras normativas liberais que contradiziam o Estatuto do Estrangeiro 

de 1980.281 

No que se refere ao refúgio, especificamente, o governo criou a Lei nº 9.474/97 – 

Lei do Refúgio –, espelhando-se nos diplomas internacionais vigentes, em que há um misto das 

definições clássica e ampliada no seu bojo, especialmente o espírito de Cartagena282, diferindo-

se, portanto, do Estatuto do Estrangeiro de 1980, e dos ranços da Era Vargas na década de 1930. 

Essa época se destaca como “uma das primeiras iniciativas do governo [...] de investir contra 

os núcleos estrangeiros nas zonas de colonização”283. Maria Luiza Tucci Carneiro acrescenta 

que “a assimilação das minorias étnicas, linguísticas e culturais que haviam se instalado no 

Brasil desde as últimas décadas, transformaram-se em questão de segurança nacional”284, bem 

como a ditadura civil-militar entre os anos 1964 a 1985, períodos nos quais a segurança nacional 

consta como entrave ao recebimento e regularização de migrantes e refugiados no país. 

Além disso, é interessante comentar que a Lei do Refúgio foi centrada no princípio 

da dignidade da pessoa humana e não mais na segurança nacional, razão pela qual é considerada 

uma das mais avançadas do mundo.  

                                                           
279 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. 
280 Os demais órgãos federais envolvidos na política migratória, além da Polícia Federal, do CNIg e CONARE, 

são o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Trabalho. 
281 MONTENEGRO, Silvia. Professora da Universidad Nacional de Rosario (Argentina), em palestra proferida na 

I Conferência Latinoamericana e VII Seminário Nacional da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, na Universidade 

Federal do ABC - UFABC em 23 de novembro 2016. 
282 Houve a incorporação da Declaração de Cartagena de 1984 na legislação nacional ao inserir a definição 

ampliada de que também é passível de concessão do refúgio em caso de “grave e generalizada violação de direitos 

humanos [...]” BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de julho de 1997 – Lei do Refúgio. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 12 de ago. 2016. 
283 CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. República, Identidade Nacional e Anti-Semitismo (1930-1945) R. História, 

São Paulo, n. 129-131, ago.-dez./93 a ago.-dez./94, p. 156. 
284 Ibid., p. 162. 
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Essa postura fez com que o Brasil se tornasse pioneiro, na América do Sul, quanto 

à proteção internacional dos refugiados, pois tratou de regular a proteção aos refugiados 

mediante lei específica, inclusive com a extensão do benefício do status de refugiado: “[...] ao 

cônjuge, aos ascendentes e descendentes, assim como aos demais membros do grupo familiar 

que do refugiado dependerem economicamente, desde que se encontrem em território 

nacional”285, o que não consta sequer na Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos 

Refugiados, de 1951. 

A mesma lei define, em seu artigo 1º, o procedimento interno para a concessão de 

refúgio por elegibilidade286 e os mecanismos para a concessão, exclusão e cessação do refúgio, 

adotando os mesmos critérios da Convenção de Genebra de 1951. Estipula, também os deveres 

para o Estado e, direitos e deveres para os solicitantes de refúgio e refugiados no país, o que 

permite que possam exercer os mesmos direitos que os demais migrantes 

regularizados/documentados. 

Contudo, se, por um lado, o país tem uma das legislações mais avançadas no que se 

refere ao refúgio, no que tange ao migrante sem o status de refugiado até 20 de novembro de 

2017, aplicava-se o Estatuto do Estrangeiro de 1980, considerado um instrumento jurídico 

inadequado à realidade global das migrações. As críticas a esse estatuto foram levantadas em 

função de sua roupagem voltada mais à segurança nacional, em que o migrante é tratado sempre 

como estrangeiro e visto como ameaça, sem qualquer viés de proteção humanitária, o que não 

se coaduna com a realidade constitucional brasileira. 

Essa situação fez com que, diante da dificuldade de se regularizarem no país como 

migrantes econômicos, milhares de migrantes se utilizassem da Lei do Refúgio, mais benéfica 

e com um processo mais célere. Nesse sentido, Larissa Leite acrescenta que “muitos solicitam 

refúgio sem fundamento, o que faz com comece a haver um questionamento do próprio sistema 

de proteção, que no caso 90% dos pedidos é de migrantes econômicos e não de refugiados”. 287  

Assim, frente a essa realidade e à necessidade de uma nova Lei Migratória, o já 

mencionado Projeto de Lei nº 2.516, de 2015, foi elaborado com vistas a ampliar os direitos 

dos migrantes, apátridas e refugiados em solo nacional.288 

                                                           
285 Artigo 2º da Lei 9.474/97. BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de julho 1997 - Lei do Refúgio. Disponível em:           

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 12 de ago. 2016. 
286 O procedimento de reconhecimento do status de refugiado no Brasil também possui a participação do Alto 

Comissariado das Nações Unidas (ACNUR). 
287 LEITE, Larissa. Advogada e ex-Coordenadora de Proteção da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP), 

em exposição sobre a Política Migratória Brasileira durante Workshop realizado no VII Fórum Social Mundial 

sobre Migrações em 08 de julho de 2016 na Faculdade Zumbi dos Palmares, São Paulo/SP. 
288 O Projeto de Lei 2.516/2015 foi aprovado em 07 de dezembro de 2016 pela Câmara dos Deputados e aprovado 

pelo Senado por unanimidade em 18 de abril de 2017. Transformado na Lei nº 13.445 de 2017, houve com base 
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O referido Projeto de Lei, que teve ampla participação da sociedade civil, trouxe 

em seu bojo algumas propostas, dentre as quais a de desburocratização do processo de 

regularização no país, dispondo sobre as situações que ensejam a autorização para residir no 

país, no qual “[...] inclui razões humanitárias, reunificação familiar,289 ser beneficiário de 

refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida, ou ainda ter sido vítima de tráfico, trabalho escravo 

ou ter tido violação dos direitos agravada pela situação migratória”290, aplicando-se a lei aos 

migrantes, refugiados e apátridas em solo nacional. 

Não obstante as medidas trazidas pelo projeto de lei, esse documento também 

sofreu críticas. Dentre elas está o não tratamento sobre o princípio do non refoulement ou da 

não devolução que registra: 

 

No caso de crianças e adolescentes, o princípio de devolução exige ainda 

maior atenção e, a OIM acredita que esta dimensão deveria estar refletida no 

projeto de lei. O Comitê dos Direitos da Criança, em sua Observação Geral 6, 

e o Parecer Consultivo (OC) 21 da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

estabeleceram expressamente, em um marco do tratamento adequado dos 

menores não acompanhados ou separados, que os Estados devem respeitar 

integralmente as obrigações de não devolução resultantes dos instrumentos 

internacionais de direitos humanos, de direito humanitário e o relativo aos 

refugiados.291 

 

Além disso, segundo Larissa Leite, “não se falou das companhias aéreas nas zonas 

primárias de fronteira, que para evitar despesas para si impedem o migrante de continuar 

                                                           
na referida lei o reconhecimento, pela primeira vez no país, de duas pessoas como apátridas no ano de 2018. 

BRASIL. Brasil reconhece duas pessoas como apátridas pela primeira vez. Disponível 

em:<http://www.brasil.gov.br/editoria/cidadania-e-inclusao/2018/06/brasil-reconhece-duas-pessoas-como 

apatridas-pela-primeira-vez>. Acesso em: 30 de jun. 2018.  
289 No que se refere à Reunificação Familiar, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) sustentou na 

Opinião Consultiva nº 21/2014 que “[...] la familia a la que toda niña y niño tiene derecho es, principalmente, a 

su familia biológica, incluyendo a los familiares más cercanos, la cual debe brindar la protección a la niña y al 

niño y, a su vez, debe ser objeto primordial de medidas de protección por parte del Estado. No obstante, la Corte 

recuerda que no existe un modelo único de familia. Por ello, la definición de familia no debe restringirse por la 

noción tradicional de una pareja y sus hijos, pues también pueden ser titulares del derecho a la vida familiar otros 

parientes, como los tíos, primos y abuelos, para enumerar solo algunos miembros posibles de la familia extensa, 

siempre que tengan lazos cercanos personales”. OEA. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión 

Consutiva OC – 21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de 

protección internacional Decisión de 19 de agosto de 2014. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_21_esp.pdf>. Acesso em: 26 de fev. 2018. 
290 BRASIL. Câmara dos Deputados. Comentários da OIM sobre o Projeto de Lei º 2.516, de 2015, do Senado 

Federal, que institui a “Lei de Migração”. p. 2. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-2516-15-institui-a-lei-de migracao/ 

documentos/audiencias-publicas/matteo-mandrile-comentarios-oim-projeto-de-lei-de-migracao>. Acesso em: 07 

de dez. 2016. 
291 Ibid. 
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viagem, não havendo punições para essas companhias”292. Pode-se acrescentar, ainda, o fato de 

que não houve, no texto do projeto de lei, uma definição que abarque o termo razões 

humanitárias, ficando vago e dependente da subjetividade dos agentes públicos, o que pode ou 

não as configurar.  

É mister comentar que se o projeto já não tratou de alguns aspectos, quando 

transformado na Lei nº 13.445 de 2017 ou Lei de Migração, experimentou o veto em 20 (vinte) 

artigos, tendo como exemplo o veto à saúde como um direito universal. Apesar desse corte 

original da Lei de Migração, ela é tida como um avanço, visto ter alterado o paradigma do 

antigo Estatuto do Estrangeiro, de 1980, passando a abordar o migrante como sujeito de direitos 

humanos, em que a não discriminação, o repúdio à xenofobia e a não criminalização das 

migrações passam a fazer parte do novo texto jurídico.293 

Além do veto, a Lei nº 13. 445/2017 também sofreu outro golpe com o advento do 

Decreto regulamentar nº 9.199, de 20 de novembro de 2017. O citado Decreto, além de 

hierarquicamente inferior a lei, foi criado num prazo exíguo e sem qualquer discussão prévia, 

com a sociedade civil e/ou órgãos públicos que atuam em conjunto no que tange à temática do 

refúgio, como, a DPU e o MPF, e trouxe desvirtuamentos à Nova Lei de Migração (NLM) no 

que tange ao tratamento e fruição de direitos pelos migrantes e solicitantes de refúgio. 

Um dos pontos controversos foi a inserção do termo “clandestino”, em seu artigo 

172, caput, para se referir aos migrantes, enquanto a nova lei migratória já havia deixado de 

lado termos, como, ilegal e estrangeiro, para evitar discriminações e estigmas. 

O Decreto também passou a dificultar a regularização e o visto do migrante em solo 

nacional, a partir da exigência do deferimento do Ministério do Trabalho, regularização que 

havia sido facilitada pela Lei nº 13.445/2017. Ainda em nítido sinal de retrocesso, o Decreto 

traz a possibilidade de prisão do migrante a ser deportado, circunstância que a Lei de Migração 

vedou. 

Apesar de parte das ações legislativas serem positivas, o atual governo vem tratando 

a questão migratória, na qual também se insere o refúgio, de modo equivocado, ferindo a atual 

Lei de Migração e os direitos da pessoa humana, além de retroceder nos campos político, ao 

agir em desacordo com os compromissos internacionais; no jurídico, com ações tidas como 

                                                           
292 LEITE, Larissa. Advogada e ex-Coordenadora de Proteção da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) 

em explanação sobre a Política Migratória Brasileira, no VII Fórum Social Mundial sobre Migrações realizado em 

08 de julho de 2016 na Faculdade Zumbi dos Palmares, São Paulo/SP. 
293 A Lei nº 13.445/2017 ou Lei das Migrações também se aplica aos brasileiros no exterior. 
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ilegais; no econômico-social, ao dificultar o exercício da mão de obra migrante e inclusão dos 

mesmos na sociedade nacional. 

Outras ações propaladas pelo governo e consideradas como retórica oficial são os 

Decretos nº 9.285 e nº 9.286 e a Medida Provisória nº 820, todos de 15 de fevereiro de 2018. 

De um lado, o Decreto nº 9.285, de 15 de fevereiro de 2018, “reconhece a situação de 

vulnerabilidade decorrente do fluxo migratório provocado por crise humanitária na República 

Bolivariana da Venezuela”294, com milhares de venezuelanos cruzando as fronteiras em direção 

a países do continente, incluindo o Brasil e o Decreto nº 9.286, também de 15 de fevereiro do 

presente ano, cria e dispõe sobre a composição do Comitê Federal de Assistência Emergencial 

para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, decorrente de fluxo migratório 

provocado por crise humanitária, com a participação de distintos órgãos do governo federal295. 

De outra parte, a Medida Provisória (MP) nº 820, de 15 de fevereiro de 2018, apesar 

de trazer a ampliação de políticas públicas para a assistência emergencial, tais como: a proteção 

social e garantia dos direitos humanos, infraestrutura e saneamento, direito a saúde e a 

educação, qualificação profissional, proteção dos direitos das mulheres, crianças, adolescentes, 

idosos, pessoas com deficiência, indígenas e comunidades tradicionais atingidas, também traz, 

no artigo 5º, VIII, a “ segurança pública e fortalecimento do controle de fronteiras”296 como 

medida para conter o fluxo em massa de venezuelanos que entram pelo estado de Roraima a 

partir do aumento do efetivo das forças armadas para atuar na fronteira dos dois países.297 

 Desse modo, além da presença de agentes da Polícia Federal, também haverá 

militares na fronteira, com o escopo de “organizar” a migração e averiguar previamente quem 

é de fato solicitante de refúgio ou não, agindo dentro de uma competência que cabe somente ao 

CONARE. 

                                                           
294 BRASIL. Decreto nº 9.285 de 15 de fevereiro de 2018. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9285.htm>. Acesso em: 16 de fev. 

2018. 
295 De acordo com o artigo 1º do Decreto nº 9.286/2018: “O Comitê Federal de Assistência Emergencial para 

acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise 

humanitária, instituído pelo art. 6º da Medida Provisória nº 820, de 15 de fevereiro de 2018, será composto por um 

representante, titular e suplente, dos seguintes órgãos:  I - Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá; 

II - Ministério da Justiça e Segurança Pública; III - Ministério da Defesa; IV - Ministério das Relações Exteriores; 

V - Ministério da Educação; VI - Ministério do Trabalho; VII - Ministério do Desenvolvimento Social; VIII - 

Ministério da Saúde; IX - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; X - Ministério da Integração 

Nacional; XI - Ministério dos Direitos Humanos; e XII - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República”. BRASIL. Op. cit. 
296 BRASIL.  Medida Provisória nº 820 de 15 de fevereiro de 2018. Disponível em:                                               

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv820.htm>. Acesso em: 16 de fev. de 2018. 
297 A Medida Provisória nº 820 de 2018 foi convertida na Lei nº 13.684 de 21 de junho de 2018, que dispõe sobre 

medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo 

migratório provocado por crise humanitária. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv820.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv820.htm
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Tal realidade possivelmente corroborará não só uma maior dificuldade de entrada 

de venezuelanos no Brasil, como também criará mais “entraves no acolhimento que impedem 

e/ou dificultam a assistência e integração dos refugiados na sociedade brasileira”298. Na 

verdade, o que se percebe é que o trabalho de acolhimento que, hoje, já é parcial, por não haver 

o acompanhamento dos refugiados, fazendo com que vivenciem dificuldades quanto ao acesso 

e fruição de direitos básicos, pode ficar ainda mais intrincado, pois até mesmo crianças e 

adolescentes, sequer passarão a fronteira, apesar do que trouxe ao Resolução conjunta 

CONANDA, CONARE, CNIg e DPU, de 2017, ao dispor, em seu artigo 1º, sobre a sua 

aplicação às “crianças e adolescentes de outras nacionalidades ou apátridas que se encontrem 

desacompanhados ou separados em ponto de fronteira”.299 

Sucede que o Brasil, na última década, passou a receber um número cada vez maior 

de migrantes na condição de solicitações de refúgio, bem como de refugiados reassentados, 

provenientes de 82 (oitenta e duas) nacionalidades diferentes,300 dos quais, a maioria, até 2015, 

era oriunda da Síria, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo e Palestina. Em 

2016, migraram da Venezuela301, Cuba, Angola, Síria e República Democrática do Congo, 

tendo em comum suas vivências basicamente nas áreas urbanas do país, tais como, São Paulo 

e Rio de Janeiro.302 Percebe-se que as origens mudam de tempos em tempos, conforme os 

conflitos armados vão sendo iniciados ou extintos, acordos de paz são firmados, dentre outras 

questões que podem desencadear ou pôr fim às motivações que ensejam o refúgio. 

                                                           
298 BOGUS, Lúcia Maria Machado. RODRIGUES, Viviane Mazine. Os refugiados e as políticas de proteção e 

acolhimento no Brasil: história e perspectivas. Dimensões: UFES – Programa de Pósgraduação em História, vol. 

27, 2011, p. 101. 
299 RESOLUÇÃO CONJUNTA CONANDA, CONARE, CNIg e DPU, de 09 de agosto de 2017.  Disponível em: 

<http://www.direitosdacrianca.gov.br/resolucoes/resolucoes-conjuntas-do-conanda-2/resolucao-conjunta-

conanda-conare-cnig-dpu-de/view. Acesso em: 24 de jan. de 2018. 

Essa Resolução Conjunta será novamente abordada no item 2.3.1. 
300 CONARE. Relatório intitulado: “Refúgio em Números”, Disponível em: 

<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2017/refug

io-em-numeros-2010-2016>. Acesso em: 25 de jul. 2017. 
301 Segundo dados do CONARE “Apenas em 2016, 3.375 venezuelanos solicitaram refúgio no Brasil, cerca de 33 

% das solicitações registradas no país naquele ano”. CONARE. Relatório intitulado: “Refúgio em Números”, 

Disponível em:<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publica 

coes/2017/refugio-em-numeros-2010-2016>. Acesso em: 25 de jul. 2017. 
302 No Brasil não há entre os refugiados e solicitantes de refúgio uma procura pelas em áreas rurais para iniciarem 

suas vidas no país. Também não há campos de refugiados, como os existentes no Oriente Médio e Europa, porém 

o governo de Roraima criou na cidade de Pacaraima, maior porta de entrada de venezuelanos no país, um abrigo 

com feições de “campo de refugiados” para o atendimento inicial de 200 (duzentas) pessoas indígenas da etnia 

Warao, verificando-se que “a maioria, crianças sem documentos e fora da escola” GLOBO.  Cidade em Roraima 

inaugura abrigo para índios refugiados venezuelanos. Disponível em:<http://g1.globo.com/jornal-

hoje/noticia/2017/11/cidade-na-fronteira-com-venezuela-inaugura-abrigo-para-refugiados-venezuelanos.html>. Acesso 

em: 07 de nov. de 2017. 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publica%20coes/
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publica%20coes/
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Independentemente da proveniência, nítido é o aumento na quantidade dos que 

migram em direção ao Brasil com fins de refúgio e, que triplicou entre os anos de 2012 para 

2013, de acordo com dados do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), passando, de 

199 (cento e noventa e nove) o número de autorizações de permanência, para 649 (seiscentos e 

quarenta e nove)303. 

O Relatório do CONARE referente ao ano de 2016, informa que  

 

[...] as solicitações de refúgio cresceram 2.868% nos últimos cinco anos. 

Passaram de 966, em 2010, para 28.670, em 2015. Até 2010, haviam sido 

reconhecidos 3.904 refugiados. Em abril deste ano, o total chegou a 8.863, o 

que representa aumento de 127% no acumulado de refugiados reconhecidos, 

incluindo reassentados.304 

 

Em fevereiro 2017 a quantidade de solicitantes de refúgio no Brasil, via direito de 

elegibilidade junto ao Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), passou à cifra de 8.552 

(oito mil quinhentos e cinquenta e duas) pessoas.305 Quanto aos refugiados reassentados pelo 

Programa de Reassentamento Solidário foram 713 (setecentas e treze) e, os refugiados via fruto 

de reunião familiar contabilizam 317 (trezentos e dezessete) indivíduos, num total de 9.552 

(nove mil quinhentos e cinquenta e dois) refugiados reconhecidos.306  

Dentre essas solicitações, encontra-se, seja no Brasil ou em outros países, um rol de 

crianças e adolescentes, alguns acompanhados de seus pais e/ou tutores; outros separados e, 

ainda, os totalmente desacompanhados de qualquer figura adulta que lhes dê algum suporte e 

mínima proteção. Diante dessa nova realidade, o então Comissário do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), António Guterres307, disse que as crianças são “ o 

grupo mais vulnerável em tempos de conflito e deslocamento, agora compõem metade dos 

refugiados do mundo, a maior proporção em mais de uma década”308, motivo pelo qual o 

                                                           
303PORTAL BRASIL. Número de refugiados no Brasil triplica em 2013. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/01/numero-de-refugiados-no-brasil-triplica-em-2013>.  

Acesso em: 04 de dez. 2016. 
304 ACNUR. Tendências Globais sobre refugiados e outras populações de interesse do ACNUR. Disponível 

em:<http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/>. Acesso em: 21 de ago. 2017. 
305 GLOBO. Refugiados no Brasil. Mapa mostra de onde são os estrangeiros com o status no país. Disponível em: 

<http://especiais.g1.globo.com/mundo/2017/refugiados-no-brasil-2016/> Acesso em: 17 de mar. 2017. 
306 Idem. Número de concessões de refúgio no Brasil cai quase 30% e um ano.  Disponível em:                                           

<http://g1.globo.com/mundo/noticia/numero-de-concessoes-de-refugio-no-brasil-cai-quase-30-em-um-ano.ghtml 

?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1 > Acesso em: 17 de mar. 2017. 
307 O português António Guterres foi eleito em 2016 o novo Secretário Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e passou a atuar nesse cargo a partir 01 de janeiro 2017. 
308 ACNUR. Encontro em Sharjah: ACNUR pede medidas urgentes para proteção de crianças refugiadas. 

Disponível em:<http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/encontro-em-sharjah-acnur-pede-medidas-

urgentes-para-protecao-de-criancas-refugiadas/>. Acesso em: 14 de abr. de 2017. 
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fenômeno vem ganhando atenção de organismos internacionais, como, o Alto Comissariado 

das Nações Unidas para Refugiados e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. 

Ainda que a quantidade de crianças e adolescentes não seja tão significativa se a 

compararmos ao número da população brasileira, ou mesmo com os fluxos que são recebidos 

em outros países das Américas e/ou de outras localidades, como a Europa e o Oriente Médio309, 

isso não retira a responsabilidade do país e a importância de acolhimento e inclusão desse grupo 

vulnerável.   

Diante dessa realidade, imperioso abordar esse grupo infantojuvenil que se encontra 

em situação de refúgio ou são solicitantes de tal status, estejam elas acompanhadas ou não da 

figura de um adulto. 

 

2.2 CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFUGIADOS ACOMPANHADOS, SEPARADOS E 

DESACOMPANHADOS  

 

No Brasil, quando se pensa em refugiados, em geral, a primeira imagem que se tem 

é a de um adulto de origem africana ou do Oriente Médio, migrando forçadamente e em situação 

precária para a Europa, seja fugindo de conflitos armados seja de perseguições de grupos 

terroristas. 

Contudo, as motivações que levam os adultos a fugirem também são, em muitos 

casos, as mesmas que levam crianças e adolescentes a se deslocarem internacionalmente. 

Contudo, para os solicitantes de refúgio ou refugiados reassentados infantojuvenis, as razões 

para migrarem também se insere em situações de casamentos forçados, aliciamento de grupos 

rebeldes ou terroristas, mutilação genital, dentre outros fatores, que, justamente em razão da 

faixa etária, os torna mais vulneráveis, uma vez que nem todos migram acompanhados. 

A verdade é que o número de crianças e adolescentes em situação de refúgio cresceu 

na última década e a tendência é que o montante aumente nos próximos anos em todos os 

continentes. O que difere de região para região é a quantidade, a motivação e a forma como 

migram. Algumas dificuldades, entretanto, são similares, conforme se observa a seguir, a partir 

de uma abordagem da realidade global e da situação nacional. 

                                                           
309 Enquanto o Brasil possui pouco mais do que 9 (nove) mil refugiados no país, o Equador é o país que mais 

abriga refugiados na América Latina contabilizando, segundo a Organização das Nações Unidas, “[...] cerca de 60 

mil refugiados (sendo 95% colombianos), além de outros 200 mil colombianos que fugiram da violência durante 

a prolongada guerra civil que deixou ao menos 220 mil mortos”. ONU. Nações Unidas no Brasil. Agência da ONU 

diz que Equador é exemplo de acolhimento de refugiados. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/agencia-da-

onu-diz-que-equador-e-exemplo-de-acolhimento-de-refugiados/>. Acesso em: 06 de dez. 2016. 
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2.2.1 Panorama global e americano das crianças e adolescentes refugiados 

 

A abordagem das crianças e adolescentes nos processos migratórios não acontece 

por acaso, uma vez que a proteção das crianças (ser humano com menos de 18 anos) foi 

praticamente inexistente na Antiguidade até o século XVII, em que “uno de los mitos que más 

ha perdurado a lo largo de la historia es la consideración de que el niño es un ser humano 

imperfecto, puesto que la perfección sólo se puede lograr en la edad adulta”310, ou seja, a 

criança era considerada um ser imperfeito e dependente da vontade de um adulto. Em virtude 

disso, era detentora de poucos direitos. 

Os indivíduos com idade inferior a dezoito anos somente ganharam certa 

importância no século XVIII. Contudo, diante de conflitos entre interesses, fosse entre eles e os 

pais ou entre eles e o Estado, o interesse da criança e do adolescente ficava sempre em segundo 

plano.311  

Na esfera internacional, as crianças e adolescentes passam a ter um primeiro 

documento de proteção, no início do século XX, pós Primeira Guerra Mundial, época em que 

se elaborou, no seio da Liga das Nações em 1924 a Declaração da Liga sobre os Direitos da 

Criança312. Esse documento, no entanto, “coloca a criança numa situação claramente passiva, 

em que a criança é mero objeto de proteção que deve receber algo ou ser agraciada com alguma 

outra coisa [...]”313. 

Com a consolidação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948 

(DUDH), e sua influência posterior na criação de novos documentos de proteção à pessoa 

humana, uma nova Declaração sobre as crianças é formulada. Nessa Declaração,  as crianças e 

adolescentes passam a ser tratados como sujeitos de direitos.314 Contudo, por ser a Declaração 

sobre as crianças documento criado como regra de soft law, isto é, com valor jurídico de mera 

                                                           
310 CAMPOY CERVERA, Ignacio. La necesidad de superar los mitos sobre la infancia. In: BARRANCO AVILÉS 

Maria del Carmen. GARCÍA FERRER, Juan José. (Coord.). Reconocimiento y protección de los Derechos de los 

Niños. Madrid: Save the Children/ Universidad de Alcalá, p. 35. 
311 Ibid., p. 37-38. 
312 De acordo com Juan Guilló, a proposta de criação do documento foi de Eglantyne Jebb, fundadora da Save the 

Children. GUILLÓ, Juan. La Convención sobre los Derechos del Niño. In: BARRANCO AVILÉS Maria del 

Carmen. GARCÍA FERRER, Juan José. (Coord.). Reconocimiento y protección de los Derechos de los Niños. 

Madrid: Save the Children/ Universidad de Alcalá, p. 73. 
313 MONACO. Gustavo Ferraz de Campos. O Direito Internacional dos Direitos Humanos da Criança e do 

Adolescente e a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In: JUBILUT, Liliana Lyra. AMARAL JÚNIOR, 

Alberto do. (Org). O STF e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 

2009, p. 445. 
314 Ibid., p. 446. 
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recomendação, e não tratado internacional, houve a necessidade de elaboração de um novo 

documento internacional com valor jurídico vinculante, o que só ocorrerá após quatro décadas. 

A necessidade de um tratado internacional específico foi de grande importância em 

função da visão existente de que, “la infancia es un colectivo que dificilmente se pueden 

organizar y no tiene acceso al voto, ni a los medios de comunicación, siempre se les postega 

en favor de cualquier otro colectivo que sí sea capaz de hacerse oír”315, que, no caso das 

crianças e adolescentes em situação de refúgio esse outro coletivo será sempre composto por 

adultos, seja na figura dos pais, tutores ou outro responsável legal. 

Assim, na penúltima década do século passado, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas (AGNU) elaborou a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 20 de novembro de 

1989, com o escopo de abarcar os direitos a serem fruídos pelas crianças, isto é, por aqueles 

com idade inferior a dezoito anos, em distintas situações, tanto em tempo de paz como de 

guerra, abrangendo, inclusive, mesmo que de forma tímida, o refúgio.  

Essa Convenção, que entrou em vigor em setembro de 1990 e teve a ratificação de 

196 (cento e noventa e seis) países,316 317 tem “medidas especiais de proteção para crianças 

particularmente vulneráveis, como crianças vítimas de conflitos armados, crianças em situação 

de detenção e crianças que procuram asilo e crianças refugiadas”318 e adotou um rol de direitos 

civis, políticos, sociais, econômicos e culturais para a garantia da cidadania das crianças e 

adolescentes.319  

Hodiernamente, as crianças e adolescentes, como já exposto, compõem mais da 

metade dos refugiados no mundo, sendo a maioria proveniente do Continente Africano e do 

Oriente Médio, localidades onde se verifica a maior quantidade de conflitos armados, 

perseguições por questões étnicas e raciais, assim como violações maciças aos direitos da 

                                                           
315 GUILLÓ, Juan. La Convención sobre los Derechos del Niño. In: BARRANCO AVILÉS Maria del Carmen. 

GARCÍA FERRER, Juan José. (Coord.). Reconocimiento y protección de los Derechos de los Niños. Madrid: Save 

the Children/ Universidad de Alcalá, p. 71.  
316 Somente os Estados Unidos da América não ratificaram a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. O 

Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 em 24 de setembro de 1990.  
317 Em 2000 foi elaborado pela Assembleia Geral das Nações Unidas um o Protocolo Facultativo para a Convenção 

sobre os Direitos da Criança sobre o Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados (crianças soldados). Esse 

novo tratado entrou em vigor em 13 de fevereiro de 2002 e já foi ratificado por 130 (cento e trinta) países. UNICEF 

BRASIL. Disponível em:<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10124.htm> Acesso em: 07 de abr. 2017. 
318 Texto original: “special protection measures for particular vulnerable children, such as child victims of armed 

conflict, children in detention and asylum-seeking and refugeee children”. SMYTH, Ciara. European Asylum law 

and the rights of the child. Oxon: Routledge, 2014, p. 38. 
319 A Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 traz em seu bojo direitos considerados como de primeira 

dimensão (civis e políticos) e de segunda dimensão (sociais, econômicos e culturais), tais como: o direito a uma 

nacionalidade, liberdade de expressão, liberdade de opinião e religião, direito a intimidade e direito a não sofrer 

tortura e tratamento degradante, bem como princípios gerais como o da não discriminação, o de participação e o 

interesse superior da criança. 
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pessoa humana. Contudo, também há casos de solicitação de refúgio de crianças e adolescentes 

no continente americano.320 

Ainda segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR),  

 

No período de dez anos entre 2005 e 2015, o número global de crianças 

refugiadas sob a proteção do ACNUR mais que dobrou de 4 milhões para mais 

de 8 milhões. Em apenas cinco anos entre 2010 e 2015, o número de crianças 

refugiadas sob o mandato do ACNUR aumentou em 77 por cento.321 

 

Já de acordo com o Relatório Uprooted do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) 

 

As crianças e os adolescentes representam uma porcentagem desproporcional 

e crescente de todas as pessoas que procuraram refúgio fora dos seus locais de 

nascimento: apesar de representarem cerca de um terço da população mundial, 

eles são aproximadamente metade de todos os refugiados. Em 2015, cerca de 

45% de todas as crianças e adolescentes refugiados sob proteção do ACNUR 

vieram da Síria e do Afeganistão.322 

 

Somente na Síria, por exemplo, o UNICEF traz que 

  

Cerca de 3,7 milhões de crianças sírias - uma em cada três crianças sírias - 

nasceram desde o início do conflito, há cinco anos, e suas vidas foram 

moldadas pela violência, pelo medo e pelo deslocamento [...] Esse número 

inclui mais de 151.000 crianças nascidas como refugiados desde 2011. No 

total, a UNICEF estima que cerca de 8,4 milhões de crianças - mais de 80 por 

cento da população infantil da Síria - são agora afetadas pelo conflito, seja no 

interior do país [como deslocadas internas] ou como refugiados nos países 

vizinhos Países.323 

 

                                                           
320 Segundo a Anistia Internacional a violência não coibida em Honduras, El Salvador e Guatemala contra crianças 

e adolescentes vem fazendo crescer o número de solicitação de asilo a países da região, sobretudo o México e os 

Estados Unidos da América. ANISTIA INTERNACIONAL. Pessoas refugiadas: Como a omissão dos governos 

de Honduras, Guatemala e El Salvador coloca pessoas em riscos nas Américas. Disponível em:     

<https://anistia.org.br/noticias/pessoas-refugiadas-como-omissao-dos-governos-de-honduras-guatemala-e-el-

salvador-coloca-pessoas-em-riscos-nas-americas/>. Acesso em: 25 de jan. 2017. 
321 UNICEF. Uprooted: The Growing Crisis For Refugee And Migrant Children. Disponível em:                         

<http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf>. 

Acesso em: 08 de dez. 2016, p. 18. 
322 Idem. UNICEF: Quase 28 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo deixaram suas casas por conta 

de conflitos. Disponível em:< https://www.unicef.org/brazil/pt/media_34148.html>. Acesso em: 30 de jan. 2017. 
323 Texto original: “An estimated 3.7 million Syrian children – 1 in 3 of all Syrian children – has been born since 

the conflict began five years ago, their lives shaped by violence, fear and displacement [...]  This figure includes 

more than 151,000 children born as refugees since 2011. In total, UNICEF estimates that some 8.4 million children 

– more than 80 per cent of Syria’s child population – are now affected by the conflict, either inside the country or 

as refugees in neighbouring countries.” UNICEF. Crise na Síria. Uma geração em perigo. 

Disponível:<http://www.unicef.pt/siria/apelo_criancas_sirias.html>. Acesso em: 17 de dez. 2016. 

http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf
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Entretanto, se a origem das crianças e adolescentes se concentra, em grande parte, 

em duas regiões do planeta, os países que os recepcionam se ampliam, abarcando Estados do 

próprio Oriente Médio e África, além da Europa, da Oceania e das Américas, sendo, o Estado 

brasileiro, um dos receptores de solicitantes de refúgio e refugiados, tanto em idade adulta 

quanto infantojuvenis. 

No caso das crianças e adolescentes solicitantes de refúgio, esses podem ser 

inseridos na categoria de acompanhados, o que ocorre quando estão assistidos por um dos pais 

ou por ambos; de separados, que são os que não estão acompanhados dos pais, mas de outra 

figura adulta, que pode ser um tio ou irmão mais velho, que se responsabiliza pelo seu cuidado 

e proteção; e os desacompanhados, que estão completamente sozinhos, sem que haja a figura 

de nenhum adulto responsável por eles, “guiados” por traficantes de pessoas ou contrabandistas 

de migrantes324, seja durante o trajeto, seja quando chegam ao seu destino.  

Dentre as crianças e adolescentes solicitantes do reconhecimento da condição de 

refugiados ou já refugiados no mundo, nos dias de hoje, é justamente entre as separadas e 

desacompanhadas que o número mais cresce, segundo dados de 2015, do Alto Comissariado 

das Nações Unidas (ACNUR), em que 

 

Os dados provisórios indicam que o número de crianças não acompanhadas 

ou separadas que pedem asilo aumentou significativamente nos últimos anos, 

atingindo os níveis mais elevados desde que o ACNUR começou a recolher 

esses dados em 2006. Em 2015, cerca de 98.400 novos pedidos de asilo 

individuais foram submetidos por crianças não acompanhadas ou separadas, 

com 78 países informando pelo menos um desses pedidos individuais. Isto 

comparado com 34.300 em 2014 e 25.300 em 2013. Grande parte desse 

aumento está relacionada ao crescimento dos pedidos de asilo, mas a 

proporção de crianças não acompanhadas ou separadas entre todos os pedidos 

de asilo também aumentou de pouco mais de 2 por cento em 2013 para quase 

5 por cento em 2015.325 (tradução livre) 

 

Não obstante a crescente quantidade de crianças e adolescentes sozinhos ou sem os 

pais e em situação de refúgio, poucos são os países que informam o número de crianças e 

                                                           
324 Os termos traficantes de pessoas e contrabandistas de migrantes são nominados, respectivamente, no espanhol 

como trata de persona e tráfico de inmigrantes e, no inglês como traffiking e smuggling ou assisting ilegal 

immigration. 
325 Texto original: “Provisional data indicate that the number of unaccompanied or separated children seeking 

asylum on an individual basis has increased significantly over recent years, reaching the highest levels since 

UNHCR started systematically collecting such data in 2006. In 2015, about 98,400 new individual asylum 

applications were submitted by unaccompanied or separated children, with 78 countries reporting at least one 

such individual application. This compares with 34,300 in 2014 and 25,300 in 2013. Much of this increase is 

related to the overall increase in asylum applications, but the proportion of unaccompanied or separated children 

among all asylum applications has also increased from just over 2 per cent in 2013 to nearly 5 per cent in 2015”. 

UNHCR. Global Trends Forced Displacement in 2015, 2016. p. 44. Disponível em: 

<http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf>. Acesso em: 09 de dez. 2016. 
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adolescentes separados ou desacompanhados, como é o caso da África do Sul e dos Estados 

Unidos da América.326 Percebe-se também que, mesmo com os documentos internacionais 

existentes, internamente 

 

Los derechos de los niños no sólo están en gran medida ausentes del lenguage 

de las normas jurídicas, además, su incorporación a la teoria de los derechos 

es relativamente reciente y ligada al proceso de especificación [...] Los 

derechos de los niños no existen, porque los derechos se atribuen al hombre 

y al ciudadano.327 

 

Na Europa, a idade de solicitantes de refúgio e refugiados, como no caso dos sírios, 

atinge faixas etárias mais tenras, pois as famílias, ao migrarem pelas fronteiras secas, por vezes 

se perdem entre si, situação que vem propiciando casos reiterados de abusos e exploração face 

aos que possuem menos de dezoito anos.328  

De acordo com o UNICEF, “entre 2015 e 2016, cerca de 200 mil crianças não 

acompanhadas realizaram pedido de asilo em 80 países ao redor do globo”329, dentre esses solicitantes 

de refúgio, “cerca de 170 mil crianças desacompanhadas pediram asilo nos diversos países do continente 

[europeu]”330. Dos países da Europa o que mais sentiu esse fluxo de crianças e adolescentes 

desacompanhados foi a Itália, pois “92% das crianças que chegaram à Itália por mar em 2016 estavam 

desacompanhadas ou separadas de suas famílias”.331 No caso da Espanha, a maioria das crianças e 

adolescentes que chegam ao Centro de Acogida a Refugiados (CAR) estão acompanhados, sendo 

até 2017 a maioria proveniente da Venezuela, Honduras e Ucrânia.332 Atualmente, a Espanha 

                                                           
326 Texto original: “It should be noted that not all countries report information on the numbers of unaccompanied 

or separated children seeking asylum, most notably South Africa and the United States of America; thus it is very 

likely that the reported figure is an under-estimate. Sweden and Germany not only registered the most asylum 

applications from unaccompanied or separated children across the European Union but also the highest number 

of asylum claims from unaccompanied or separated children among all countries reporting such statistics”. 

UNHCR. Global Trends Forced Displacement in 2015, 2016. p. 44. Disponível em: 

<http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf>. Acesso em: 09 de dez. 2016. 
327 BARRANCO AVILÉS, Maria del Carmen. Por qué hay que proteger los derechos de los niños? Los derechos 

de los niños desde las teoria Morales basadas en derechos. In: BARRANCO AVILÉS Maria del Carmen. GARCÍA 

FERRER, Juan José. (Coord.). Reconocimiento y protección de los Derechos de los Niños. Madrid: Save the 

Children/ Universidad de Alcalá, p. 23. 
328 Exemplo de exploração, no caso sexual, vem ocorrendo na Grécia, onde crianças e adolescentes em situação 

de refúgio provenientes da Síria, Afeganistão e Paquistão, ao tentar atravessar a Europa são compelidos a se 

prostituírem para pagar contrabandistas. THE GUARDIAN. Child refugees in Europe 'forced to sell bodies' to pay 

smugglers Disponível em: <https://www.theguardian.com/society/2017/apr/18/child-refugees-in-europe-forced-

to-sell-bodies-to-pay-smugglers>. Acesso em: 12 de jun. 2017. 
329 GLOBO. Crianças desacompanhadas refugiadas e migrantes chegam a 300 mil, diz Unicef. Disponível 

em:<g1.globo.com/mundo/noticia/numero-de-crianças-rfugiadas-e-migrante-chega-a-300-diz-unicef.ghtml> 

Acesso em: 24 de mai. 2017. 
330 Ibid.  
331 Ibid.  
332 Dados obtidos em conversa informal com o Diretor do Centro de Acogida a Refugiados (CAR), Sr. Santiago 

Garcia, em 24 de maio de 2017, na sede da CAR em Madrid, Espanha. 
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vem recebendo adultos, crianças e adolescentes provenientes majoritariamente da África, e 

recusados pelos governos da Itália e de Malta.333 

O assunto tornou-se tão preocupante para o ACNUR, que esse organismo criou a 

sigla CAIRD, que se refere às Crianças e Adolescentes Imigrantes ou Refugiadas 

Desacompanhadas. Contudo, ainda que o ACNUR tenha se atentado para a criação de uma 

nova terminologia, as crianças e adolescentes refugiados, desacompanhados ou não, são seres 

sem voz e praticamente invisíveis pelas legislações de seus governos e Estados de acolhida. 

Essa cegueira, no campo jurídico-político, ocorre por distintos fatores, dentre os 

quais a não observância dos Estados quanto ao artigo 12, da Convenção sobre os Direitos da 

Criança, de 1989, que dispõe que: 

 

Art.12  
1 – Os Estados Partes devem assegurar à criança que é capaz de formular seus 

próprios pontos de vista o direito de expressar suas opiniões livremente sobre 

todos os assuntos relacionados a ela, e tais opiniões devem ser consideradas, 

em função da idade e da maturidade da criança.  
2 – Com tal propósito, proporcionar-se-á à criança, em particular, a 

oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial ou administrativo que 

afete a mesma, quer diretamente quer por intermédio de um representante ou 

órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais de legislação 

nacional.334 

 

Desse modo, não só os adultos, mas também as crianças e adolescentes, costumam 

ser criminalizados, sendo-lhes imputada a expulsão ou deportação335 para seus Estados de 

origem sem qualquer observância ao artigo 3º da Convenção sobre os Direitos da Criança de 

1989 (CDC) que trata sobre o princípio do interesse superior da criança336, colocando em risco 

a vida de milhares de seres humanos que são perseguidos por questões étnicas, religiosas ou de 

                                                           
333 SPUTINIK NEWS. Espanha aceita novo navio de refugiados impedidos de entrar na Itália. Disponível 

em:<https://br.sputniknews.com/europa/2018063011603164-espanha-refugiados-imigrantes-italia-espanha-

libia/>. Acesso em: 25 de jul. 2018. 
334 ONU. Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Disponível 

em:<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm>. Acesso em: 05 de jun. 2016. 
335 De acordo com o artigo 32, nº 1 da Convenção de Genebra de 1951, “Os Estados Contratantes não expulsarão 

um refugiado que se encontre regularmente no seu território senão por motivos de segurança nacional ou de ordem 

pública”. ONU. Convenção de Genebra de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugia

dos.pdf?view=1>Acesso em: 22 de jul. 2016. 
336 ONU. Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Op. cit. 
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opinião337, recrutados por grupos rebeldes para se tornarem soldados338 ou aliciados por grupos 

terroristas339, ou que fogem de conflitos armados e de graves violações aos seus direitos 

humanos, como mutilação genital feminina (MGF) e o casamento infantil. Diante dessas 

realidades, o fim da detenção de crianças e adolescentes migrantes ou solicitantes de refúgio, 

se tornou uma das ações que compõe a agenda do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF).340  

Ademais, a CDC de 1989 tem por base o princípio do pacta sunt servanda, que 

obriga os Estados que são partes da Convenção, a cumpri-la, conforme prevê os seus artigos 2º 

(1) e 4º, não podendo, também, ser derrogada. 

Mesmo assim, as crianças e adolescentes ainda continuam sub-representados em suas 

demandas, não havendo sequer estatísticas oficiais em muitos países de acolhida sobre a 

existência da quantidade de entradas e solicitações de refúgio341, em que além das crianças 

“adolescentes e jovens migrantes [18 a 24 anos] estão em risco de se tornarem demografia 

                                                           
337 São exemplos de perseguições religiosas, amplamente noticiadas na mídia, às perpetradas contra crianças e 

adolescentes yazidis no Iraque pelo Estado Islâmico ou Daesh. Como perseguição em razão da opinião tem-se o 

caso emblemático da paquistanesa Malala Yousafzai que ao lutar pelo direito das meninas terem acesso à educação 

em seu país, foi alvo de atentado que quase lhe tirou a vida, pelo grupo Talibã. 
338 O uso de crianças e adolescentes como soldados é mais comum em países da Ásia e África, havendo casos de 

utilização na guerra civil em Angola, nos conflitos da República Centro Africana, Sudão do Sul, Somália, 

Afeganistão, Índia e Filipinas, havendo relatos também nas Américas em Honduras e Colômbia, esse último 

durante os anos de atuação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - FARC. Esses crianças e 

adolescentes podem atuar como combatentes, mas também em outras atividades como cozinheiros ou no caso das 

meninas como escravas sexuais. 
339 De acordo com o Escritório das Nações Unidas de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), 44 

crianças foram envolvidas em atentados suicidas em 2015, em comparação a 4 no ano anterior. Mais de 75% dos 

que tem menos de dezoito anos são meninas, segundo informou o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF). ONU. Nações Unidas no Brasil. Quase 20% das pessoas usadas em ataques suicidas pelo Boko Haram 

são crianças, alerta ONU. Disponível em:<https://nacoesunidas.org/quase-20-das-pessoas-usadas-em-ataques-

suicidas-pelo-boko-haram-sao-criancas-alerta-onu/>. Acesso em: 10 de dez. 2016. 
340 Segundo dados do UNICEF, “Em todo o mundo, estima-se que mais de 100 países detenham crianças por 

razões relacionadas à migração. O número exato de crianças que sofrem de detenção apenas por causa do seu status 

migratório não é conhecido, mas as consequências duradouras da detenção para crianças estão claramente 

documentadas”. Um exemplo dessa situação também é trazido pelo UNICEF ao retratar que “Entre outubro de 

2008 e julho de 2009, pouco mais de 3.300 crianças não acompanhadas e separadas de Honduras, Guatemala e El 

Salvador foram apreendidas pelas autoridades de imigração na fronteira sul dos Estados Unidos. Entre outubro de 

2013 e junho de 2014, esse número disparou para quase 52.000”. 

Texto original: “Worldwide, more than 100 countries are estimated to detain children for migration-related 

reasons. The exact number of children who face detention solely because of their migration status is not known, 

but detention’s lasting consequences for children are clearly documented [...] between October 2008 and July 

2009, just over 3,300 unaccompanied and separated children from Honduras, Guatemala and El Salvador were 

apprehended by immigration authorities at the southern border of the United States. Between October 2013 and 

June 2014, that number had skyrocketed to nearly 52,000”. UNICEF. Uprooted: The Growing Crisis For Refugee 

And Migrant Children. New York: UNICEF, 2016. p. 39-111. Disponível                                            

em:<http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf>

Acesso em: 08 de dez. 2016. 
341 O Brasil possui estatísticas oficiais obtidas em conjunto pela Polícia Federal, Ministério das Relações Exteriores 

e Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre o número de solicitações e de concessões de refúgio, incluindo 

crianças e adolescentes, porém não faz uma divisão quantitativa com base no gênero para aqueles que se encontram 

na faixa etária inferior aos dezoito anos. 

http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf
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invisível”.342 Essa inexistência estatística ocorre em função de os agentes estatais 

contabilizarem as crianças e adolescentes como extensão da família (pais ou tutores), não os 

considerando individualmente. 

Ressalte-se que essa postura também se repete no que se refere às crianças e 

adolescentes migrantes, e que não se encaixam nas definições tradicional e ampliada de refúgio, 

como é o caso daquelas que imigram por razões climáticas. Nesse sentido, Alonso, Cernadas e 

Morlachetti expressam que 

 

la invisibilidad de la niñez y, por ende, de los derechos de NNA [niños, niñas 

y adolescentes] en el campo de las leyes migratorias, su implementación y las 

políticas públicas en la materia; y la ausencia de una perspectiva que 

contemple específicamente la situación de NNA migrantes e hijos/as de 

migrantes en las políticas de infancia y adolescencia, así como en otras 

políticas públicas que inciden directa e indirectamente en los derechos de la 

niñez migrante.343 

 

Outra dificuldade se encontra na inexistência, em muitos casos, de registro civil das 

crianças e adolescentes solicitantes de refúgio, seja por nunca terem sido registrados, seja por 

perda durante a fuga e/ou viagem. Esse ponto é de suma relevância, pois sem um documento 

que ateste a filiação ou parentesco com o adulto que o acompanha e, no caso de 

desacompanhado, a sua origem e situação de perseguição, não raro, ficam impedidos ora de 

entrar, ora de permanecer no território para o qual se destinam ou são acolhidos. A verdade é 

que, uma vez indocumentados, são considerados como noncitizens (não cidadãos) ou semi-

citizens (semicidadãos). 344 

O acesso à documentação é justamente a principal maneira de reconhecer 

juridicamente os refugiados em solo nacional, e agilizar a integração local. No caso das crianças 

e adolescentes solicitantes de refúgio, é isso que vai permitir que mais facilmente usufruam dos 

direitos humanos fundamentais 345 e políticas públicas relativas à educação, saúde, dentre outros 

que perfazem a proteção da dignidade humana. 

                                                           
342 UNICEF. Uprooted: The Growing Crisis For Refugee And Migrant Children. Disponível                             

em:<http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf>

.Acesso em: 08 de dez. 2016, p. 43. 
343 ALONSO, Emelina. CERNADAS, Pablo Ceriani. MORLACHETTI, Alejandro. Políticas migratorias, 

movilidad humana y derechos de la niñez en América Latina y el Caribe In:  ABRAMOVICH, Víctor E., 

ALONSO, Emelina et. al. Protección Internacional de Refugiados en el sur de Sudamérica. Buenos Aires: 

Ediciones de la UNLa - Universidad Nacional de Lanús, 2012, p. 178. 
344 BHABHA, Jacqueline. Arendt’s Children: Do Today’s Migrant Children have a Right to have Rights? Human 

Rights Quarterly 31: The Johns Hopkings University Press, 2009, p. 412-413. Disponível em:                  

<http://www.corteidh.or.cr/tablas/r22419.pdf>. Acesso em: 12 de dez. 2016. 
345 Os ramos dos Direitos Humanos ou Direito Internacional dos Direitos Humanos e dos Direitos Humanos 

Fundamentais ou apenas Direitos Fundamentais, apesar de serem complementares entre si, são distintos no que 

http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf


106 
 

Vale ressaltar que, em 2009, as crianças e adolescentes refugiados já totalizavam 

41 % dos refugiados no mundo, saltando, em 2015, para 51%, ou seja, são mais da metade dos 

solicitantes de refúgio e refugiados, em que uma a cada três crianças migrantes está em situação 

de refúgio, segundo dados do UNICEF346 347. Essa proporção, todavia, varia conforme cada 

país de acolhida. Na “Alemanha, as crianças são apenas um em cada cinco refugiados, enquanto 

representam três em cada cinco refugiados que vivem no Sudão do Sul e na República 

Democrática do Congo”348 (tradução livre). Já, no Brasil, essa média gira em torno de um 

indivíduo de zero a dezessete anos para cada 27,6 (vinte e sete virgula seis) solicitantes de 

refúgio e refugiado adulto.349  

Nas Américas, tem-se, como principal destino das migrações forçadas de crianças 

e adolescentes os Estados Unidos (EUA), sendo que esses, em grande parte, são oriundos da 

América Central, como, Honduras e Guatemala. As razões que os forçam a migrar envolvem 

questões não só econômicas, mas também de perseguições em suas localidades, seja pelo tráfico 

de pessoas ou contrabando de migrantes 350, exploração laboral e sexual, desastres naturais, 

dentre outros fatores. O mesmo ocorre entre o México e os países do Caribe, como, El Salvador, 

                                                           
tange a abrangência dos direitos e aos instrumentos de aplicação. Assim, enquanto os Direitos Humanos estão 

dispostos em tratados internacionais de proteção à pessoa humana, a exemplo dos Pactos Internacionais sobre 

Direitos Civis e Políticos de 1966 e de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais também de 1966, os Direitos 

Humanos Fundamentais vem consubstanciados no bojo das Constituições nacionais dos Estados soberanos, como 

é o caso da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Vale acrescer que “a internacionalização dos direitos humanos [a partir de 1945] ensejou [...] um alargamento dos 

direitos especialmente com as normas estabelecidas pelos comitês especializados da ONU, dentre eles o Comitê 

dos Direitos da Criança [faz apenas recomendações]; dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; dos Direitos 

do Homem para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres; para a Eliminação da Discriminação Racial; 

e contra a tortura”. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos e o 

Brasil (1948-1997); as primeiras cinco décadas. Brasília: Universidade de Brasília, 2000, p. 160. 
346 UNICEF. Uprooted: The Growing Crisis For Refugee And Migrant Children. Disponível                             

em:<http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf>

. Acesso em: 08 de dez. 2016, p. 18. 
347  De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), “The global number of refugee and 

migrant children moving alone has reached a record high. At least 300.000 unacompanied and separated children 

were recorded in some 80 countries in 2015-2016, up from 66.000 in 2010-2011”. UNICEF. I’m a child. 

Disponível em:< https://www.unicef.org/emergencies/childrenonthemove/uprooted/>. Acesso em: 30 de mai. 

2017. 
348 Texto original: “In Germany, children are just one in five refugees, while they represent three in five refugees 

living in both South Sudan and the Democratic Republic of the Congo.” UNICEF. Uprooted: The Growing Crisis 

For Refugee And Migrant Children. Op. cit., p. 30.  
349 Cálculo realizado com base em dados do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) de 2010 a 2015. 

BRASIL. Ministério da Justiça. Sistema de Refúgio Brasileiro. Desafios e Perspectivas. Disponível                  em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-

_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf >. Acesso em: 12 de set. 2016. 
350 FERNÁNDEZ, Itzar Gómez. Las Migraciones como objeto de interés de las Políticas Públicas: un enfoque de 

derechos humanos. In: BURGOIGUE-LARSEN, Laurence. MAUÉS, Antonio. MOJICA, Beatriz Eugenia 

Sánchez. (Coord.) DHES. Derechos Humanos y Educación Superior. Manual de Derechos Humanos y Políticas 

Públicas. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2014, p. 239. 

http://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf
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Nicarágua e Costa Rica que, por vezes, recebem e/ou “expulsam” as crianças e adolescentes de 

seus territórios.351 

Em virtude do grande número de crianças e adolescentes migrando sozinhos, na 

região das Américas, elaborou-se, no encontro Cartagena + 30, ocorrido no ano de 2014, a 

Declaração do Brasil, como “um marco de Cooperação e Solidariedade regional para Fortalecer 

a Proteção Internacional das Pessoas Refugiadas, Deslocadas e Apátridas na América Latina e 

no Caribe”.352 Nesse documento, expôs-se a preocupação com a necessidade de proteção 

internacional de crianças e adolescentes migrantes, tanto acompanhados quanto 

desacompanhados. 

Cumpre destacar que, na América Latina e Caribe, a maior quantidade de 

deslocados forçados compõe-se de migrantes de zero a dezenove anos, em que a “América 

Central é a sub-região do mundo com a maior proporção de migrantes com menos de 19 anos, 

chegando a 46,4% do total da população migrante [...]”353.  

Diante dessa realidade, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 

aborda, no Parecer Consultivo OC - 21 de 19 de agosto de 2014354, solicitado em 2011, com 

base no artigo 64.1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, por quatro países 

membros da Organização dos Estados Americanos (OEA)355, os direitos e garantias de crianças 

no contexto da migração e/ou em necessidade de proteção internacional356, tendo em vista que, 

                                                           
351 OIM. Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes. América Central y México. San José. Enero de 2013. p. 23-28. 
352 IMDH. Instituto Migrações e Direitos Humanos. Cartagena + 30: Declaração e Plano de Ação do Brasil, 

Brasília, 3 de dezembro de 2014. Refúgio, Migrações e Cidadania. Caderno de Debates 10. Dezembro de 2015. p. 

91-94. 
353 MILESI, Rosita. ANDRADE, Paula Coury. PARISE, Paolo. O Déficit de Proteção a Crianças Migrantes na 

América Latina, Brasília, v.11, n.11, dezembro, 2016, p. 1. 
354 Parecer ou Opinião Consultiva da CIDH, segundo o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos 

(IPPDH) são “Las opiniones consultivas son herramientas vinculantes para todos los Estados: los estándares que 

fijan resultan de cumplimiento obligatorio para los Estados que reconocen la competencia de la Corte. También 

constituyen herramientas jurídicas, que los Estados deben incorporar a sus marcos normativos y a sus prácticas. 

No existen sanciones ante la falta de cumplimiento, se trata más bien de una cuestión de responsabilidad 

internacional”. IPPDH. Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos. Derechos Humanos de la Niñez 

Migrante. Disponível em:<http://www.ippdh.mercosur.int/pt-br/publicacoes/>. Acesso em 27 de fev. 2018. 
355 Os quatro membros da OEA solicitante do Parecer Consultivo coincidentemente são Estados membros do 

Mercosul, isto é, República Argentina, República Federativa do Brasil, República do Paraguai e República Oriental 

do Uruguai. 
356 De acordo com o próprio Parecer Consultivo OC 21/14: “Entende-se por proteção internacional aquela 

oferecida por um Estado a uma pessoa estrangeira porque seus direitos humanos estão ameaçados ou violados em 

seu país de nacionalidade ou residência habitual, e no qual não pôde obter a proteção devida por não ser acessível, 

disponível e/ou efetiva. Apesar de a proteção internacional do Estado de acolhida encontrar-se ligada inicialmente 

à condição ou status de refugiado, as diversas fontes do Direito Internacional -e em particular do Direito dos 

Refugiados, do Direito Internacional dos Direitos Humanos e do Direito Internacional Humanitário-, revelam que 

esta noção abarca também outro tipo de marcos normativos de proteção”. OEA. Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Opinión Consutiva OC – 21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración 

y/o en necesidad de protección internacional Decisión de 19 de agosto de 2014. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_21_esp.pdf>. Acesso em: 26 de fev. 2018. 



108 
 

já nessa época, percebia-se um crescimento do número de indivíduos com menos de dezoito 

anos dentre os fluxos migratórios mistos, na região do Caribe e América Latina, dentre os quais 

muitos colombianos e salvadorenhos. 

Com o Parecer Consultivo OC - 21/14, a CIDH reconheceu que  

 

tanto a Convenção Americana sobre Direitos Humanos em seu artigo 22.7, 

como a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem em seu 

artigo XXVII, cristalizaram o direito subjetivo de todas as pessoas, incluindo 

as crianças, de buscar e receber asilo, superando o entendimento histórico 

desta instituição como uma “mera prerrogativa estatal”, de acordo com as 

diversas convenções interamericanas sobre asilo.357  

 

 O mesmo Parecer Consultivo também trouxe a percepção de que: 

 

as crianças migrantes e, em particular aqueles em situação migratória irregular 

que se encontram em uma situação de maior vulnerabilidade, requerem do 

Estado receptor uma atuação especificamente orientada à proteção prioritária 

de seus direitos, que deve ser definida segundo as circunstâncias particulares 

de cada caso concreto, isto é, se se encontram com sua família, separados ou 

desacompanhados, e atendendo o seu interesse superior. Para tanto, os 

Estados, em cumprimento de suas obrigações internacionais na matéria, 

devem elaborar e incorporar em seu ordenamento interno um conjunto de 

medidas não privativas de liberdade a serem ordenadas e aplicadas enquanto 

se desenvolvem os processos migratórios visando, de forma prioritária, à 

proteção integral dos direitos da criança, de acordo com as características 

descritas, com estrito respeito de seus direitos humanos e ao princípio de 

legalidade.358 

 

E, por fim, acrescentou o entendimento, por unanimidade, de que 

 

as obrigações estatais a respeito de crianças, associadas à sua condição 

migratória ou à de seus pais, e que os Estados devem, em consequência, 

considerar ao elaborar, adotar, implementar e aplicar suas políticas 

migratórias, incluindo nelas, conforme corresponda, tanto a adoção ou 

aplicação das correspondentes normas de direito interno como a assinatura ou 

aplicação dos tratados e/ou outros instrumentos internacionais pertinentes. 359 

 

Essas são considerações importantes, pois a CIDH criou, para os Estados membros 

da OEA, o dever de assegurar não só o direito de asilo e observância dos princípios 

                                                           
357 OEA. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consutiva OC – 21/14. Derechos y garantías de 

niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional Decisión de 19 de agosto 

de 2014. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_21_esp.pdf>. Acesso em: 26 

de fev. 2018. 
358 Ibid. 
359 Ibid. 



109 
 

internacionais de proteção aos migrantes infantojuvenis, mas também a proteção integral via 

fruição de direitos básicos, consubstanciados na legislação interna de cada país, incluindo a 

questão do alojamento específico para crianças e adolescentes, quando separados ou 

desacompanhados. 

Na região específica do Mercado Comum do Sul (Mercosul), o Instituto de Políticas 

Públicas em Direitos Humanos (IPPDH) levantou a preocupação sobre os direitos humanos da 

infância migrante, no Sistema Interamericano dentro da região do Mercosul e de toda a América 

Latina, com estudos sobre o desenvolvimento dos direitos humanos de crianças e adolescentes 

e avanços da jurisprudência da CIDH, sobre a temática. 

As posturas do IPPDH, com estudos sobre migração infantojuvenil e, sobretudo, da 

CIDH, com a Opinião Consultiva OC – 21/14, são significativas para a região, uma vez que o 

número de crianças e adolescentes que se inserem na categoria de refugiados à luz dos tratados 

internacionais, apesar de não ser tão elevado, se comparado àquelas existentes na África e no 

Oriente Médio, vem crescendo nos últimos anos e demandando novas ações tanto na esfera 

internacional quanto interna, dos Estados soberanos geradores e receptores de migrantes 

forçados, estejam ou não na condição de solicitantes de refúgio. 

 

2.2.2 As crianças e adolescentes refugiados no Brasil 

 

A definição de criança a luz da legislação brasileira e da Convenção sobre os 

Direitos da Criança de 1989, como já foi exposta no capítulo anterior, possui como ponto 

diferencial a faixa etária no qual se insere as crianças e os adolescentes. Enquanto o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 entende como criança as pessoas de zero a doze anos 

incompletos, havendo dos doze aos dezoito anos a figura do adolescente, a Convenção sobre os 

Direitos da Criança (CDC) de 1989 considera como crianças todos os que possuem de zero a 

dezessete anos. 

Para fins deste estudo, apesar do uso constante de tratados internacionais de 

proteção aos direitos humanos, o uso terminológico utilizado foi o do Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990 (ECA), uma vez que o foco também se concentra nas políticas públicas 

nacionais de integração e proteção às crianças e adolescentes, com status de refugiado ou de 

solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado que se encontra no país. 

Na verdade, o crescimento do número de crianças e adolescentes migrantes, no 

Brasil, nas idades entre zero a dezoito anos incompletos, teve início com as levas de haitianos, 
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sobretudo a partir de 2010, situação que foi, inclusive, retratada na mídia nacional 360, em função 

de serem alvos de “coiotes” que os traziam para reencontrarem os seus pais, porém, muitas 

vezes, eram deixados sozinhos antes de atingirem o destino final. 

No que se refere às crianças e adolescentes solicitantes de refúgio, alguns adentram 

ao país, por terra, como é o caso de países vizinhos, como a Colômbia e a Venezuela, outros, 

por via marítima, como alguns provenientes da África, porém a maioria vem por via aérea. 

Independentemente do meio de transporte e forma de alcançar o território brasileiro, verifica-

se que há, muitas vezes, entre aqueles que chegam ao Brasil como solicitantes de refúgio, a 

ausência de documentos de identificação, ficando à margem de qualquer possibilidade de 

acesso e ampla efetivação de seus direitos humanos fundamentais.361  

Quanto a essa falta de identificação civil, apesar de recente, a NLM – Lei nº 

13.445/2017, em seu artigo 20, registra que “a identificação civil de solicitantes de refúgio, 

asilo, de reconhecimento de apatridia e de acolhimento humanitário poderá ser realizada com a 

apresentação dos documentos de que o imigrante dispuser”362, ou seja, o migrante deve portar 

algum documento que ateste sua nacionalidade, filiação etc. Contudo, isso nem sempre é 

possível, sobretudo no caso dos solicitantes de refúgio, que, muitas vezes, na fuga para outra 

localidade, os perde, os têm danificados ou simplesmente não os têm, cenário que dificulta o 

procedimento de solicitação de reconhecimento do refúgio, bem como a inclusão deles, 

mormente no que se refere às crianças e adolescentes. 

Com isso, eles, estejam acompanhados, separados ou desacompanhados, têm 

dificuldade de acesso às políticas públicas nacionais, tais como, matricularem-se na escola, 

serem atendidos em hospitais e postos de saúde, dentre outros direitos inerentes à pessoa 

humana e destinados às demais crianças e adolescentes brasileiros, como será exposto no 

capítulo 3. 

Os danos decorrentes dessa circunstância aumentam a vulnerabilidade daqueles que 

estão separados de seus pais ou não acompanhados até mesmo de um tutor. Segundo relato do 

assistente de proteção do ACNUR em Brasília/DF, Diego Nepomuceno Nardi, 

 

                                                           
360 Exemplo de tal realidade foi noticiado em dezembro de 2009, ao ser encontrado no metrô paulista um haitiano 

de 11 (onze) anos, vítima de tráfico de pessoas. GLOBO. Vítima de tráfico de pessoas, garoto do Haiti vem para 

no Brasil. Disponível em:<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/04/familia-e-vitima-de-trafico-de-pessoas-

e-garoto-do-haiti-vem-parar-no-brasil.html>. Acesso em: 08 de out. 2016. 
361 VILLELA, Flávia. Menores Desacompanhados. Disponível em:                                                                    

<https://oestrangeiro.org/2016/07/23/menores -e-desacompanhados/>. Acesso em: 19 de out. 2016. 
362 BRASIL. Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017. Disponível em:                                                                          

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em: 08 de jan. 2018. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/04/familia-e-vitima-de-trafico-de-pessoas-e-garoto-do-haiti-vem-parar-no-brasil.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/04/familia-e-vitima-de-trafico-de-pessoas-e-garoto-do-haiti-vem-parar-no-brasil.html
https://oestrangeiro.org/2016/07/23/menores-e-desacompanhados/


111 
 

A Polícia Federal, nos últimos anos, tem recusado esse pedido [de refúgio] 

por essas crianças, que exige um documento comprovando o parentesco ou a 

guarda deferida por um juiz. Só que esse processo judicial demora. Enquanto 

isso, a criança não tem documento, ela é invisível para o Estado brasileiro.363 

(destaque nosso) 

 

Para fruírem dos mesmos direitos que os nacionais, deve-se provar a filiação, no 

caso das crianças e adolescentes solicitantes de refúgio acompanhados, ou o parentesco, na 

situação, se separados ou, ainda, esperar que seja destinado um tutor que tenha a guarda daquele 

que se encontra desacompanhado. 

Essa imperceptibilidade do Estado brasileiro quanto às crianças e adolescentes se 

dá devido ao pequeno número desses em situação de refúgio, se comparado com o perfil de 

grande parcela dos refugiados, no país. Segundo o CONARE, os homens com idade 

economicamente ativa, isto é, dos 18 aos 59 anos (3.557 indivíduos), são a maioria, 

configurando as crianças de zero a doze anos, 13,2% (599 pessoas), e os adolescentes de 13 a 

17 anos 4,8% (217 pessoas).364 

Tal realidade, contudo, não se resume apenas ao Brasil e às primeiras décadas do 

século XXI, em que Margaret Mc Callin já descrevia, na década de 1990, que: “el número 

creciente de niños refugiados no significa forzosamente que los recursos estén organizados 

para responder a sus necesidades específicas”365, sendo tal situação perceptível em distintas 

partes do planeta. 

Ademais, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) não 

trata as crianças e adolescentes em situação de refúgio, abordando, em seu artigo 4º, X, a 

concessão de asilo como um dos princípios que regem as relações internacionais do país, sem 

se ater de modo específico à proteção dos refugiados, adultos ou crianças e adolescentes, 

delegando tal função à Lei do Refúgio.  

Diante da necessidade de uma proteção maior, a Nova Lei de Migração (NLM), de 

2017, trouxe uma novidade, ao estipular procedimentos para que crianças e adolescentes 

separados e desacompanhados promovam sua regularização no país, por intermédio da 

Defensoria Pública da União (DPU). Essa medida é de suma importância, tendo em vista que 

                                                           
363 VILLELA, Flávia. Menores Desacompanhados. Disponível em:                                                                    

<https://oestrangeiro.org/2016/07/23/menores -e-desacompanhados/>. Acesso em: 19 de out. 2016 
364 CONARE. Relatório intitulado: “Refúgio em Números”, Disponível em: 

<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2017/refug

io-em-numeros-2010-2016>. Acesso em: 25 de jul. 2017. 
365 CALLIN, Margaret Mc. ¿Una oportunidad para los niños? La infancia en el mundo. Vol. 4, nº 1 Génève, 

Suisse: BICE, 1992, p. 3.  

https://oestrangeiro.org/2016/07/23/menores-e-desacompanhados/
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a quantidade de crianças e adolescentes refugiados que chegam e chegaram ao Brasil tem 

crescido.  

Mesmo assim, ainda se percebe o despreparo para o acolhimento e inclusão, pela 

via da integração local, bem como a burocracia para que solicitem o reconhecimento da 

condição de refugiados no país, sobretudo, quando estão desacompanhados366 ou separados 

Diante disso, o tema vem sendo alvo de discussões há alguns anos, a exemplo do ocorrido em 

meados de 2016, num debate conjunto entre a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 

o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e a Cáritas Arquidiocesana 

do Rio de Janeiro, estado da federação com uma das maiores procuras pelos migrantes, 

solicitantes de refúgio e refugiados no país.367  

A temática infantojuvenil também foi discutida no projeto Política de Migração e 

Refúgio do Brasil Consolidada, viabilizada pela OIM, pelo PNUD e pelo Ministério da Justiça 

brasileiro, que destaca que  

 

[...] em relação a crianças e adolescentes, é difícil operacionalizar o acesso, 

especialmente quando desacompanhadas, ao procedimento de refúgio, por 

suposta falta de capacidade. Em relação a migrantes de grupos vulneráveis em 

geral, a ausência de política migratória do Estado brasileiro acaba agravando 

a sua situação, visto que as ações acabam sendo emergenciais e pontuais. O 

Estado brasileiro demora para dar respostas a essas crises, mostrando uma 

desorganização tanto no controle de fronteiras quanto na implementação de 

políticas públicas formais e sólidas para o tema.368 

 

Urge que essa postura seja alterada, pois, de acordo com o Comitê Nacional para 

Refugiados (CONARE), as crianças e adolescentes que chegaram ao Brasil nos últimos 17 

(dezessete) anos, ou seja, de 2000 a 2017, provêm de mais 30 (trinta) países. Todavia, foi no 

intervalo de 2010 até hoje que o fluxo de refugiados adultos e infantojuvenis teve um grande 

salto, variando as nacionalidades e número de solicitações de tempos em tempos, conforme a 

realidade social e política de seus Estados de origem. 

Nos últimos sete anos, a maior ênfase de pedidos envolvendo crianças e 

adolescentes em situação de refúgio se deu entre os nacionais de Angola, República 

                                                           
366 “A maior parte das crianças refugiadas desacompanhas de um representante legal vem do Congo, país africano 

que vive um conflito armado que já matou centenas de milhares de pessoas e causou o êxodo forçado de outra 

parte da população”. VILLELA, Flávia. Menores Desacompanhados. Disponível em: 

<https://oestrangeiro.org/2016/07/23/menores -e-desacompanhados/>. Acesso em: 19 de out. 2016. 
367Ibid. s/p. 
368 TORELLY, Marcelo (coord.). Política de migração e refúgio do Brasil consolidada: visões do Contexto 

Migratório no Brasil. Brasília: Organização Internacional para as Migrações, Agência das Nações Unidas Para as 

Migrações, Ministério da Justiça, Vol. 1, 2017, p. 47. Disponível em:                                                                                                

< http://repository.oim.org.co/handle/20.500.11788/2032>. Acesso em: 03 de jul. 2018.  

https://oestrangeiro.org/2016/07/23/menores-e-desacompanhados/
http://repository.oim.org.co/handle/20.500.11788/2032
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Democrática do Congo, Colômbia, Síria e Venezuela. Porém, o rol de pedidos também engloba 

as crianças e adolescentes de países da Ásia, América Central e até da Europa, tendo, nesse 

último caso, a Romênia como exemplo.369 

Em geral, as crianças e adolescentes que chegam ao Brasil vêm acompanhadas de 

seus pais ou de algum tutor, e a motivação que as trazem ao país vai desde a fuga de conflitos 

armados ou grupos rebeldes que tentam aliciá-los, a exemplo dos quatro países que mais se 

destacaram, nos últimos anos, em número de solicitações de refúgio, no Brasil. Há, também, 

outras razões, como as violações aos seus direitos humanos e de seus familiares, intolerância 

religiosa ou temor de perseguição, por seus governos ou grupos terroristas. 

Dois relatos corroboram essa situação. O primeiro é o de uma sul-sudanesa que 

deixou seu país há “[...] quase três anos junto com o marido [...] e as filhas [com menos de 

dezoito anos]. Cristãos em um país majoritariamente islâmico, eram vítimas constantes de 

agressões verbais e físicas decorrentes da intolerância religiosa”. O segundo caso é o de uma 

paquistanesa e seu filho, ainda criança, que está “há cerca de dois meses no Brasil, [depois que] 

fugiram do Paquistão ameaçados de morte pelo grupo terrorista Taliban”.370 

O fato é que as solicitações de refúgio, em geral, são feitas pelos adultos 

responsáveis pelas crianças e adolescentes que os acompanham. Contudo, para aqueles que se 

encontram separados ou desacompanhados, há uma dificuldade maior, sobretudo se não 

puderem comprovar o parentesco com o adulto que os acompanha, para os que se encaixam 

como separados, ou se estiverem sem qualquer tipo de documentação, no que se refere aos 

desacompanhados. 

As localidades com maior número de pedidos de refúgio envolvendo, inclusive, 

crianças e adolescentes são as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, na região sudeste, locais 

que se destacam nacionalmente em função da grande concentração de capital e oferta de 

trabalho.371 Na região Sul, é a cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, local de acolhida 

                                                           
369 A maioria dos refugiados que se encontram no país é composta de homens adultos oriundos de 82 (oitenta e 

duas) nacionalidades. Já as crianças e adolescentes são provenientes de um menor número de países, que incluem 

Afeganistão, Bangladesh, Bolívia, Cabo Verde, Camarões, Cuba, Egito, Equador, Gana, Guiné-Bissau, Guiné-

Conacri, Irã, Iraque, Líbano, Nigéria, Paquistão, Peru, República Dominicana, Senegal, Somália, Sudão e 

Tanzânia. 
370 UAI. O Grande Portal dos Mineiros. Obrigadas a abandonar seus países, crianças refugiadas sofrem para se 

adaptar à nova realidade. Disponível em:<http://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2014/06/01/noticias-

saude,192309/obrigadas-a-abandonar-seus-paises-criancas-refugiadas-sofrem-para-se.shtml>. Acesso em: 02 de 

fev. 2017. 
371 De acordo com Diógenes Perez de Souza, delegado da Polícia Federal e chefe do Núcleo de Estrangeiros de 

São Paulo, São Paulo tem uma demanda de 70 a 80% dos imigrantes do país. Na mesma linha, o Coordenador de 

Políticas para Migrantes e Refugiados de São Paulo, Ebenezer Marcelo Marques de Oliveira, acrescenta que dentre 

os quase dois milhões de imigrantes no Brasil, São Paulo possui cerca de 400 (quatrocentos) mil, entre migrantes 

econômicos, apátridas, estudantes, solicitantes de refúgio e refugiados. Informações obtidas durante palestra 

http://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2014/06/01/noticias-saude,192309/obrigadas-a-abandonar-seus-paises-criancas-refugiadas-sofrem-para-se.shtml
http://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2014/06/01/noticias-saude,192309/obrigadas-a-abandonar-seus-paises-criancas-refugiadas-sofrem-para-se.shtml
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de reassentados, no país. No Centro-Oeste, a maior concentração de solicitações de refúgio, 

compreendendo crianças e adolescentes, é Brasília no Distrito Federal. No Nordeste, é a cidade 

de Natal, que abrange o maior número, enquanto, na região Norte, são as cidades de Pacaraima 

e Boa Vista, em Roraima372, e Manaus no estado do Amazonas, que passaram a receber, em 

2016, um grande contingente de cidadãos venezuelanos, acompanhados ou não de filhos com 

menos de dezoito anos, solicitando refúgio.373 

Importante frisar, que a quantidade de crianças e adolescentes refugiados, no Brasil, 

não é tão grande quanto o número existente na Europa ou no Oriente Médio. Não obstante, 

governos europeus restringem, cada vez mais, a entrada de solicitantes de refúgio em seus 

territórios, independentemente da idade, realidade que pode fazer com que outros países, entre 

eles, o Brasil, tornem-se alvos de destino de um maior número de crianças e adolescentes. 

No que se refere ao Brasil, mesmo diante de medidas retrógradas adotadas pelo 

atual governo, no que se refere às alterações realizadas na nova Lei Migratória, após sua 

aprovação, a Lei nº 13.445/2017 traz explicitamente a migração infantojuvenil, a exemplo dos 

artigos 3º, inc. XVII; 40, inc. V; 49, § 4º e 70, diferentemente do seu antecessor, o Estatuto do 

Estrangeiro, de 1980, e outros diplomas legais ainda vigentes. 

 

 2.3 ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO  

 

A Lei brasileira nº 9.474/97, que trata sobre o Estatuto do Refugiado, traz, em seu 

cerne, a definição de refúgio, em consonância com a Convenção de Genebra, de 1951, assim 

como a Declaração de Cartagena, de 1984, aduzindo em seu seio:  

 

Artigo 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;  

                                                           
proferida no Seminário Internacional sobre Migrações Refúgios e Deslocamentos no dia 30 de março de 2017, na 

Secretaria do Estado de Educação, São Paulo/SP. 
372 Antes de 2016, a cidade da região norte que maior número de migrantes recebeu com o intuito de solicitar 

refúgio foi Brasiléia no estado do Acre. Contudo, importante ressaltar que o contingente de migrantes que recebia 

era formado por haitianos, que não são reconhecidos pelo CONARE como refugiados. 
373 Há casos também de solicitações de refúgio envolvendo crianças e adolescentes nas cidades de Belo Horizonte 

e Uberaba em Minas Gerais, São José dos Campos em São Paulo (região sudeste), Porto Alegre e Erechim no Rio 

Grande do Sul, Criciúma em Santa Catarina, Curitiba, Londrina, Paranaguá, Cascavel, Guaíra, Barracão e Foz do 

Iguaçu no Paraná (região sul), Goiânia em Goiás, Cáceres no Mato Grosso, Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá 

no Mato Grosso do Sul (região centro-oeste), Tabatinga no Amazonas e Belém no Pará (região norte) e Salvador, 

Bahia (região nordeste) 
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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. 

 

Com base nessa lei sobre o refúgio, o Estado brasileiro criou, em 1998, o Comitê 

Nacional para Refugiados, popularmente conhecido pela sigla CONARE, para ser o 

responsável quanto ao processo de concessão dos pedidos de refúgio ou denegação do 

reconhecimento da condição de refugiado, bem como atuar na assistência, integração local e 

apoio jurídico aos solicitantes de refúgio, constituindo-se o principal órgão de proteção aos 

refugiados no país. 374 

Além do CONARE, outros órgãos do poder público que atuam na questão do 

refúgio são o Departamento da Polícia Federal (DPF), que, como autoridade de fronteira375, tem 

a incumbência de identificar os indivíduos que alegam estar em situação de perseguição ou 

sofrer violações maciças aos seus direitos humanos, ficando seus agentes encarregados de 

permitir ou não à entrada do migrante em território nacional376, e a Defensoria Pública da União 

(DPU), que atua na proteção dos direitos a serem exercidos pela população, incluindo nesse rol, 

desde o ano de 2012, os solicitantes de refúgio e refugiados. 

Ademais os órgãos aludidos, há também, em alguns estados e municípios da 

federação, Comitês Estaduais e Municipais para Refugiados, os quais 

 

[...] atuam como elos entre os demais órgãos estaduais e municipais. Esses 

Comitês orientam agentes públicos sobre os direitos e de deveres dos 

solicitantes de refúgio e refugiados, bem assim promovem ações e coordenam 

iniciativas de atenção e defesa dessas pessoas junto aos demais órgãos do 

Estado que possam assisti-los mediante políticas públicas.377 

 

Dentre os Comitês existentes há o 

                                                           
374 Dispõe o art. 11 da Lei nº 9.747/97 que: “Fica criado o Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE, órgão 

de deliberação coletiva, no âmbito do Ministério da Justiça.” BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de julho de 1997 – Lei 

do Refúgio. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 12 de ago. 2016. 
375 De acordo com o artigo 144, § 1º, III da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “A polícia 

federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 

destina-se a: III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. BRASIL. Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. 
376 Não cabe ao DPF determinar se o indivíduo se enquadra ou não solicitante de refúgio ou refugiado, mas sim ao 

CONARE. 
377 IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Proteção e Apoio aos Refugiados In: Cooperação Brasileira 

para o Desenvolvimento Internacional: 2011-2013. Brasília: João Brígido Bezerra Lima, 2016, p. 150. Disponível 

em:<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160915_livro_cobradi_2011_2013_cap05.

pdf.> Acesso em: 28 de dez. 2016. 
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Comitê Estadual para Refugiados (CER) de São Paulo em 2007; o Comitê 

Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção aos Refugiados do Estado do 

Rio de Janeiro em 2009; o Núcleo de Atenção ao Imigrante e Refugiado do 

Comitê Paulista para Migrantes e Refugiados (Prefeitura do município de São 

Paulo/Comissão Municipal de Direitos Humanos – CMDH) em 2011; o 

Comitê Estadual para Refugiados e Migrantes (Cerm) no Estado do Paraná; e 

o Comitê Estadual de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas 

do Tráfico de Pessoas (Comirat) no Rio Grande do Sul, esses dois últimos 

instituídos em 2012.378 

 

Além dos estados citados, discutiu-se, em 2013, a elaboração de um Comitê de 

Imigrantes e Refugiados do estado do Amazonas, diante das grandes levas de migrantes na 

região. Em 2015, houve a criação do Comitê Estadual de Atenção ao Migrante, Refúgio e 

Apátrida, Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo 

(COMITRATE), no estado de Minas Gerais, mediante o Decreto nº 46.489/2015.379  

Em setembro de 2016, houve, também, a criação de um sétimo comitê no país, o 

Comitê para Refugiados, Migrantes e Apátridas no Estado de Mato Grosso do Sul 

(CERMA/MS)380, havendo sua instituição e posse de seus membros em 11 de agosto de 2017. 

Mato Grosso do Sul (MS) é um estado da federação ora de trânsito para alguns migrantes como 

bolivianos, venezuelanos e colombianos, ora de permanência para outros, como pequenos 

grupos de haitianos e sírios.  

Em comum, esses Comitês têm o escopo de orientar os agentes públicos, os 

solicitantes de refúgio e refugiados, quanto aos deveres e aos direitos, serviços e políticas 

públicas para que haja uma solução duradoura. 

Apesar de ser um elo importante entre poder público e sociedade, grande parte dos 

estados e municípios brasileiros ainda não possuem Comitês Estaduais ou Municipais para 

tratar da migração e refúgio, como é o caso da região norte do país381, tida como a terceira porta 

de entrada de movimentos migratórios; a exemplo do Acre, com grande fluxo de haitianos, e 

de Roraima que vêm recebendo um número cada vez maior de venezuelanos.  

                                                           
378 IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Proteção e Apoio aos Refugiados In: Cooperação Brasileira 

para o Desenvolvimento Internacional: 2011-2013. Brasília: João Brígido Bezerra Lima, 2016, p. 150. Disponível 

em:<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160915_livro_cobradi_2011_2013_cap05.

pdf.> Acesso em: 28 de dez. 2016, p. 150 
379 SILVA, César Augusto Silva da. NICOLAU, Paola. Proteção Internacional aos Refugiados: o contexto 

brasileiro e o estado do MS (Parte 3). Jornal Estado de Direito. 06 de janeiro de 2017. Disponível 

em:<estadodedireito.com.br/157>.Acesso em: 06 de jan. 2017. 
380 O Decreto nº 14.558 de 12 de setembro de 2016 instituiu o Comitê para Refugiados, Migrantes e Apátridas no 

Estado do Mato Grosso do Sul.    
381 A região sul do Brasil recebe 35% dos pedidos de solicitações de refúgio por elegibilidade e pelo programa de 

reassentamento, sendo seguido pela região sudeste com 31 % e norte com 25%.  



117 
 

A importância de tratar esses órgãos se dá em virtude da articulação existente entre 

eles, em que o MPF, a DPU, os Comitês estaduais e municipais, assim como as ONGs e 

Entidades confessionais, comunicam-se entre si para tentar solucionar os entraves de distintas 

naturezas, envolvendo os migrantes, estejam em situação de refúgio ou não, e pelo fato de que 

o recebimento de solicitantes de refúgio e refugiados no país pode ocorrer de duas formas.  

Na primeira, o Brasil é o primeiro local de acolhida e proteção, situação em que o 

solicitante de refúgio terá a sua condição reconhecida ou não pelo governo. Nesse caso, a 

solicitação é endereçada ao CONARE, comitê de elegibilidade, via extensão da condição de 

refugiado, a título de reunião familiar. Na segunda forma, o indivíduo já chega ao país com o 

status de refugiado, oriundo de outro país que o reconheceu inicialmente, mas onde não houve 

adaptação, ou foi reconhecido como tal pelo ACNUR, caso em que o Brasil atua por meio da 

solução duradoura do reassentamento.  

Seja na primeira forma, em que o número de pedidos é superior382, ou na segunda 

forma, tanto os solicitantes de refúgio como os refugiados terão que passar por um 

procedimento que envolvem os órgãos do Poder Público nacional. No presente capítulo, no 

entanto, tratamos da primeira forma, abordando a solução duradoura do Reassentamento, no 

capítulo 3. 

Dentre os mais de cinco mil municípios existentes na federação, São Paulo se 

destaca, e não apenas em função de ser o local mais procurado e ainda uma das principais portas 

de entrada de migrantes econômicos, solicitantes de refúgio e refugiados no Brasil, mas, 

também, por ser precursor, como ente municipal, na proteção desses grupos, contando com 52% 

da população refugiada residente no país.383 

O município de São Paulo aprovou, em 08 de julho de 2016, a Lei nº 16.487, que 

garante, a migrantes e refugiados residentes na capital paulista, serviços públicos e proteção 

contra atos de racismo e xenofobia.384 No entanto, colocar em prática essas medidas é um 

                                                           
382 No ano de 2010 o total acumulado de refugiados reconhecidos e reassentados era de 3.904 (três mil novecentos 

e quatro) pessoas. Já em 2016 esse montante acumulado salta para 8.863 (oito mil oitocentos e sessenta e três), 

havendo esmagadora maioria de solicitantes de refúgio, uma vez que a quantidade de reassentados não chega a 

700 (setecentos) no país. BRASIL. Ministério da Justiça. Sistema de Refúgio Brasileiro. Desafios e Perspectivas. 

CONARE. Comitê Nacional para os Refugiados. Disponível 

em:<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro__Re

fugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf >. Acesso em: 12 de set. 2016. 
383 Além de São Paulo, os solicitantes de refúgio e refugiados no Brasil se concentram no Rio de Janeiro, com 

17%, Paraná com 8%, Rio Grande do Sul com 6%, Distrito Federal com 5%, Santa Catarina e Minas Gerais, ambos 

com 3% cada, contabilizando os demais estados da federação 6%. BRASIL. Ministério da Justiça. Refugiados em 

Número. 3ª Edição. Disponível em:<http://www.justica.gov.br/news/de-10-1-mil-refugiados-apenas-5-1-mil-

continuam-no-brasil/refugio-em-numeros_1104.pdf>. Acesso em: 17 de abr. 2018.  
384 Em âmbito nacional, somente em 2017 houve com a NLM a previsão em seu artigo 3º, II o “repúdio e prevenção 

à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação”. BRASIL. Lei 13.344 de 06 de outubro de 2016. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro__Refu
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro__Refu
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desafio, pois, segundo Guilherme Arosa Prol Otero, a “Prefeitura de São Paulo além de possuir 

uma grande demanda de migrantes e refugiados, tem que lidar com um fenômeno que não é 

passageiro”.385 

 A verdade é que, apesar de alguns entraves, essa lei municipal vem sendo 

considerada, segundo a representante do ACNUR, no Brasil, Isabel Marquez, com “[...] 

potencial de inspirar experiências semelhantes em outras cidades não só do país, mas do 

mundo”386. 

Ainda no estado de São Paulo, desde o ano de 2010, existe o Posto Avançado de 

Atendimento Humanizado ao Migrante387, que funciona no aeroporto internacional de 

Guarulhos, sendo ligado à prefeitura de Guarulhos, que fornece os funcionários que atuam 24 

(vinte e quatro) horas no local, atendendo inicialmente casos envolvendo somente o tráfico de 

pessoas e, desde 2011, com a atuação também com solicitantes de refúgio, numa ação conjunta 

com a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo.388 

Além da ação do CONARE, DPF, MPU e DPU, em âmbito federal, seja como 

órgãos de identificação de migrantes, reconhecimento do status de refugiados, ou na defesa e 

proteção dos direitos humanos desses grupos, há ainda a atuação, muitas vezes isolada, dos 

estados e/ou do municípios, mediante suas Secretarias de Estado e de Município, com o escopo 

de integrar localmente adultos389, crianças e adolescentes, por meio da educação, saúde, abrigo 

e lazer, como são os casos da cidade do Rio de Janeiro e de Manaus (Amazonas), ou a 

articulação conjunta de ambos, a exemplo de Pacaraima (Roraima), onde, em 2017, houve a 

construção de um abrigo, pela prefeitura do município, com o auxílio de ONGs, do ACNUR e do 

governo do estado, com o escopo de atender, inicialmente, 200 (duzentas) pessoas indígenas da 

etnia Warao, dentre adultos e crianças.390 

                                                           
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm>. Acesso em: 16 de 

out. 2016. 
385 OTERO, Guilherme Arosa Prol. Representante da Coordenação de Políticas para Migrantes da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos de São Paulo, durante exposição na I Conferência Latinoamericana e VII 

Seminário Nacional da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, na Universidade Federal do ABC - UFABC em 24 de 

novembro 2016. 
386 ONU. Nações Unidas no Brasil. São Paulo aprova lei municipal que garante acesso a serviços públicos para 

refugiados e migrantes. Disponível em:<https://nacoesunidas.org/sao-paulo-aprova-lei-municipal-que-garante-

acesso-a-servicos-publicos-para-refugiados-e-migrantes/>. Acesso em: 01 de mar. 2017. 
387 Antes de 2010 o Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante estava ligado a ONG ASBRAD.  
388 Informações colhidas em conversa informal com a funcionária da Prefeitura de Guarulhos, que atua no Posto 

Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, Sra. Renata Lúcia de Almeida, em 16 de janeiro de 2018. 
389 Para os adultos há também a integração local via acesso ao trabalho. 
390 GLOBO.  Cidade em Roraima inaugura abrigo para índios refugiados venezuelanos. Disponível em:                        

<http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/11/cidade-na-fronteira-com-venezuela-inaugura-abrigo-para-refugiados-

venezuelanos.html>. Acesso em: 07 de nov. de 2017. 
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Exceção a essa atuação não sistematizada entre os três entes da federação (central, 

regional e local), ocorreu apenas no estado de Roraima em 2018, com a criação de uma força 

tarefa abrangendo o governo federal, o governo de Roraima e as prefeituras de Boa Vista e 

Pacaraima, com o intuito de acompanhar a migração venezuelana e interiorizá-los em outros 

estados, em duas etapas: a primeira composta apenas por homens e, a segunda, por famílias 

com crianças.  

Contudo, o que a priori pareceu ser um ponto positivo na atuação conjunta entre o 

governo federal, estadual e municipal, configurou-se, de outra parte, uma medida para mitigar 

a entrada de novos migrantes venezuelanos no país, com o aumento do contingente das forças 

armadas na fronteira, sob a máxima da segurança nacional, discurso ultrapassado mesmo antes 

de revogação do Estatuto do Estrangeiro de 1980.  

No que tange à atuação conjunta entre o Governo Federal, os atores da sociedade 

civil e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), a articulação se 

dá no campo do apoio financeiro da União, conforme se depreende da tabela referente aos 

dispêndios entre os anos de 2011 a 2013, disposta a seguir: 

 

Dispêndios da União com proteção e apoio aos refugiados segundo itens de dispêndio  

(2011-2013) 

 

Dispêndios 2011 2012 2013 Total (em R$) 

 

Dispêndios com 

servidores e 

colaboradores 

1.008.000 101.806 921.000 2.030.806  

 

Transferências 

para órgãos da 

sociedade civil 

[IMDH, Casp e 

Carj] 

600.000 850.000 850.000 2.300.000 

 

Contribuições 

para o Acnur 

6.279.750 7.108.380 2.160.500 15.548.630 

 

 

Total  

 

7.887.750 8.060.186 3.931.500 19.879.436 

Fontes: Acnur e Conare 

Elaboração: Ipea 391 

 

                                                           
391 IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Proteção e Apoio aos Refugiados In: Cooperação Brasileira 

para o Desenvolvimento Internacional: 2011-2013. Brasília: João Brígido Bezerra Lima, 2016, p. 145. Disponível 

em:<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160915_livro_cobradi_2011_2013_cap05.

pdf.> Acesso em: 28 de dez. 2016. 
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Ao longo dos anos subsequentes, houve alteração dos valores transferidos para mais 

ou para menos, não havendo, por exemplo, apoio financeiro a Cáritas Arquidiocesana de São 

Paulo (CASP) no ano de 2016392. Apesar das oscilações, a ajuda financeira da União foi a forma 

encontrada pelo Poder Público para participar das iniciativas de integração local de solicitantes 

de refúgio e refugiados no país, mediante uma ação conjunta com Organizações Não 

Governamentais e Entidades religiosas de acolhimento e proteção, que são os entes que mais 

diretamente trabalham com os migrantes forçados. 

 

2.3.1 Processo de concessão do refúgio e reconhecimento das crianças e adolescentes 

refugiados à luz do direito pátrio 

 

Segundo a posição mais tradicional sobre o asilo diplomático, a concessão ao 

pedido de refúgio cabe aos Estados soberanos, conforme seus critérios. No entanto, mesmo 

cada país tendo sua própria legislação a respeito, o Alto Comissariado das Nações Unidas 

(ACNUR) criou um Manual de Procedimentos e Critérios para a determinação da Condição de 

Refugiado de acordo com a Convenção de Genebra de 1951 e o seu Protocolo Adicional de 

1967, relativos ao Estatuto dos Refugiados. 

Para que haja a concessão do status de refugiado, convém que o solicitante cumpra 

com algumas medidas, elencadas na Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados, 

de 1951, de forma mais reduzida e, posteriormente, ampliada com a Convenção da Organização 

da Unidade Africana de 1969 e a Declaração de Cartagena de 1984.  

Além disso, o próprio ACNUR, por meio de seu Comitê Executivo,393 traz no 

ExCOM nº 8 (XXVIII), de 1977 (ACNUR, 1977), alguns critérios mínimos a serem seguidos, 

com o escopo de assegurar que o solicitante de refúgio possua certas garantias essenciais. 

Dentre as orientações trazidas pelo Comitê Executivo está a recomendação de que os 

procedimentos a serem tomados, para a Determinação do Estatuto de Refugiado, devem 

observar o seguinte:  

 

(i) O funcionário competente (por exemplo, funcionário de imigração ou 

da polícia de fronteiras) a quem o requerente, pessoalmente, se dirige 

na fronteira ou no território de um Estado contratante, deverá ter 

instruções claras para lidar com casos que possam cair no âmbito de 

                                                           
392 IAMAMOTO, Talitha. Assistente de Coordenação, da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) em 

entrevista realizada pessoalmente em 28 de março de 2018 na sede da CASP na cidade de São Paulo. 
393 O Comitê Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas (ExCOM) foi criado em 1998 como um órgão 

subsidiário da Assembleia Geral das Nações Unidas. 
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instrumentos internacionais relevantes. Deve ser-lhe exigido que 

actue de acordo com o princípio de non-refoulement e que submeta 

esses casos a uma autoridade superior.  

(ii) O requerente deverá receber as orientações necessárias sobre o 

procedimento a seguir.  

(iii) Deverá estar claramente identificada a autoridade - sempre que 

possível, uma única autoridade central - com responsabilidade para 

examinar os pedidos de estatuto de refugiado e para tomar uma 

decisão em primeira instância.  

(iv) Deverão ser dadas ao requerente as condições necessárias, incluindo 

os serviços de um intérprete qualificado para submeter o seu caso às 

autoridades competentes. Deverá também ser dada aos requerentes a 

oportunidade, da qual deverão ser devidamente informados, de 

contactar um representante do ACNUR.  

(v)  Se o requerente é reconhecido como refugiado, deve ser, 

consequentemente, notificado e deve ser-lhe emitida documentação 

certificando o seu estatuto de refugiado.  

(vi) Se o requerente não é reconhecido como refugiado, dever-lhe-á ser 

concedido um período de tempo razoável para interpor recurso formal 

da decisão, seja à mesma autoridade ou a outra, quer seja 

administrativa ou judicial, de acordo com o sistema existente.  

(vii) Ao requerente deverá ser permitido permanecer no país em que está 

pendente a decisão sobre o seu pedido inicial pela autoridade 

competente referida no parágrafo (iii) anterior, a menos que tenha sido 

estabelecido por essa autoridade que o seu pedido é claramente 

abusivo. Dever-lhe-á também ser permitida a permanência no país 

enquanto estiver pendente o recurso junto de uma autoridade 

administrativa superior ou judicial. 

 

No que se refere às crianças e adolescentes, de acordo com Ciara Smyth: 

 

Se a criança tiver o direito de acesso ao procedimento, segue-se que ele/ela 

deve ter o direito de apresentar um pedido de proteção internacional. Embora 

esta seja certamente, a posição em relação à criança não acompanhada ou 

separada [...] A este respeito, pelo menos três cenários podem ser distinguidos: 

a) os pais são os candidatos principais e não há separação dos elementos 

relacionados ao risco de perseguição ou danos graves da criança b) a criança 

é a principal candidata na medida em que é a criança (não os pais) que está em 

risco de perseguição ou danos graves; c) tanto os pais quanto a crianças correm 

o risco de perseguição ou dano grave e há elementos separados para as 

reivindicações ou as reivindicações justificam uma avaliação separada.394 

(tradução livre)  

 

                                                           
394 Texto original: “If the child has a right of access to the procedure, it follows that he/she must have the right to 

lodge an application for international protection. While this is certanly the position as regards the unaccompanied 

or separate child, who stands in an unmediated of the accompanied child is more ambiguous [...] in this regard, 

at least three scenarios can be distinguised: a) the parent  is the principal applicant and there are no separate 

elements relating to the childs’s risk of persecution or serious harm; b) the child is the principal applicant in that 

it is the child (not the parent) who is at risk at persecution  or serious harm; c) both parent and child are at risk 

of persecution or serious harm and there are separate elements to their claims or their claims warrant separate 

evaluation”. SMYTH, Ciara. European Asylum law and the rights of the child. Oxon: Routledge, 2014, p. 57. 
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No Brasil, o processo de concessão de refúgio é previsto no artigo 21, da Lei nº 

9.474/97, e envolve o CONARE, que atua em conjunto com o ACNUR, como organismo 

internacional, a Cáritas Arquidiocesana como entidade da sociedade civil395, e representantes 

de órgãos ministeriais e o Departamento da Polícia Federal, como órgãos do poder público. 

Nessa senda, conforme Murillo Gonzalez aduz, 

  

A participação plena das organizações não governamentais [assim como de 

entidades religiosas e outras sociedades civis] não somente confere mais 

transparência e credibilidade ao processo de determinação da condição de 

refugiado, mas também permite que atores chaves na atenção e proteção dos 

solicitantes de refúgio e refugiado participem plenamente na tomada de 

decisões e na implementação de políticas públicas para a atenção e proteção 

de refugiados”.396 

 

Para a concessão do refúgio, não é preciso a apresentação de muitos documentos 

ou mesmo estar documentado. Contudo, existem, no âmbito interno, fases a serem cumpridas e 

critérios a serem observados, de acordo com o que apregoa a Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988 e, especialmente, a Lei nº 9.474/97397, que traz os mecanismos 

para a concessão, exclusão e cessação da condição de refugiado no país. 

Vale destacar, primeiramente, a figura do ACNUR398, que, apesar de ser um 

organismo da Organização das Nações Unidas (ONU), criado em 1950, com o “[...] objetivo 

                                                           
395 As Cáritas Arquidiocesanas de São Paulo (CASP) e Rio de Janeiro (CARJ) atuam no CONARE de forma 

alternada como titular e suplente entre si. Já o Instituto de Migração de Direitos Humanos (IMDH), é apenas 

observador, atuando com membro convidado no CONARE. LEITE, Larissa. Advogada e ex-Coordenadora da 

Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) em visita guiada à Cáritas São Paulo durante o evento Portas Abertas 

em 01 de abril de 2017 na cidade de São Paulo/SP. 

Vale ressaltar que apesar da participação do Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH) no Comitê 

Nacional para os Refugiados (CONARE), o IMDH não atua como representante da sociedade civil no âmbito do 

CONARE. 
396 MURILLO GONZALES. Juan Carlos. A importância da lei brasileira de refúgio e suas contribuições regionais 

In: LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento dos refugiados no brasil. Comentários sobre decisões do 

CONARE. ACNUR/CONARE, 2007, p. 56. 
397 A Lei nº 9.474/97, mais conhecida como Lei do Refúgio, tramitou no Congresso Nacional como Projeto de Lei 

nº 1.936/96. Em função das políticas à época e das pressões sociais, a exemplo da OAB e CNBB, que atuaram 

com o escopo de tratar mais amplamente o refúgio, bem como reformular o Estatuto do Estrangeiro de 1980, o 

projeto de lei prosseguiu de modo célere, havendo entre seu início em 1996 e sua publicação no DOU em julho de 

1997, pouco mais de um ano. MILESI, Irmã Rosita. ANDRADE, William César de. Atores e Ações por uma Lei 

de Refugiados no Brasil. In: BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira (Org). Refúgio no Brasil. A proteção brasileira 

aos refugiados e seu impacto nas Américas. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 31-33. 
398  “ACNUR trabaja en 126 países, con funcionarios desplegados en 109 ubicaciones principales tales como 

oficinas regionales y nacionales y 341 oficinas en el terreno y suboficinas en lugares remotos”. ACNUR. História 

del ACNUR. Disponível em: <http://www.acnur.org>. Acesso em: 17 de dez. 2016.  

Além disso, “[...] a ONU, na ideia de afirmar o compromisso de seus membros com os direitos humanos, através 

da Resolução 428 (V) da Assembleia Geral, determinou que o mandato do ACNUR se aplica a todos os Estados, 

mesmo que eles não reconheçam o Estatuto dos Refugiados. ALARCON, Pietro de Jesús Lora. Direitos dos 

refugiados: uma leitura com fundamento nos princípios constitucionais. Disponível em: 

<http://emporiododireito.com.br/direitos-dos-refugiados/>. Acesso em: 06 de jan. 2017. 
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principal [de] salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas refugiadas y 

apátridas”399, atua em conjunto com o Estado brasileiro no procedimento de reconhecimento 

ou denegação do status de refugiados de adultos, bem como de crianças e adolescentes em 

território nacional, seja envolvendo casos individuais, coletivos, assim como toda a família do 

solicitante de refúgio, com base no princípio da reunião, reunificação ou reagrupamento 

familiar. 

Para desenvolver esse propósito, em solo nacional, o ACNUR conta com um 

escritório em Brasília/DF, e uma unidade em São Paulo400, onde atua nas questões de 

reconhecimento do status de refúgio por elegibilidade, em conjunto com o Comitê Nacional 

para os Refugiados (CONARE).401 

No que se refere aos objetivos relacionados à proteção, assistência e integração 

local dos solicitantes de refúgio e refugiados no país, o ACNUR também tem parcerias com 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e com órgãos públicos nacionais, tais como: a 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), a Secretaria 

Especial de Políticas para Mulheres, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação (MEC) 

e, o Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Social.402   

Todos os órgãos acima referidos são de crucial importância no que diz respeito à 

elaboração de políticas públicas que garantam a proteção e fruição dos direitos humanos 

fundamentais em solo nacional, a exemplo dos direitos civis, sociais, econômicos e culturais, 

envolvendo temas como a liberdade religiosa, a assistência social, a saúde, a educação, o 

trabalho, a moradia, dentre outros direitos inerentes à proteção da dignidade humana.  

Desse modo, a extinção de tais órgãos ou a mitigação de suas atividades e políticas 

transversais403, afeta não apenas as incumbências para as quais foram criados, mas coloca em 

xeque, também, a proteção e integração de solicitantes de refúgio e refugiados no país.  

No que tange ao ACNUR, antes desse organismo internacional exercer sua 

atividade de assessoramento no CONARE no Brasil, o estrangeiro migrante que chega, seja por 

                                                           
399 ACNUR. ¿Qué Hace?ACNUR: La Agencia de la ONU para los Refugiados. Disponível em: 

<http://www.acnur.org>. Acesso em: 17 de dez. 2016. 
400 O ACNUR possui 12 (doze) funcionários em Brasília e 4 (quatro) em São Paulo. Também já possuiu um 

escritório na cidade de Manaus/AM. 
401 O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) nas reuniões do CONARE, de acordo 

com do artigo 14, § 1º da Lei nº 9.747/97, possui direito a voz, mas não a voto. 
402 ACNUR. O ACNUR no Brasil. Disponível em:< http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/o-acnur-

no-brasil/>. Acesso em: 18 de dez. 2016. 
403 A temática do refúgio envolve matérias transversais, com uma abordagem multidisciplinar que envolve não 

apenas o direito e a administração pública, mas também a sociologia, as ciências sociais, a antropologia, a 

geografia, a sociologia, a psicologia, a medicina, dentre outras áreas atinentes à proteção dos indivíduos em 

situação de refúgio. 

http://www.planalto.gov.br/seppir/
http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sepm/
http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sepm/
http://portal.saude.gov.br/saude/
http://www.mds.gov.br/
ACNUR:%20La%20Agencia%20de%20la%20ONU%20para%20los%20Refugiados
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via aérea, terrestre ou portuária, passa por algumas fases, até obter o reconhecimento do status 

de refugiado. A primeira etapa, conforme o artigo 7º, da Lei nº 9.474/97, diz respeito ao 

migrante que ao “[...] chegar ao território nacional poderá expressar sua vontade de solicitar 

reconhecimento como refugiado a qualquer autoridade migratória que se encontre na fronteira, 

a qual lhe proporcionará as informações necessárias quanto ao procedimento cabível”404, 

frisando-se que “o ingresso irregular no território nacional não constitui impedimento para o 

estrangeiro solicitar refúgio às autoridades competentes”405, ao menos em tese. 

Uma vez no Brasil o indivíduo poderá na alfândega fazer o pedido de refúgio aos 

agentes do Departamento da Polícia Federal (DPF), que são a autoridade migratória 

encarregada de permitir a entrada em solo nacional e encaminhar a solicitação de refúgio à 

Coordenação Geral de Assuntos para Refugiados (Cgare) para posterior exame pelo 

CONARE.406 

Cumpre ressalvar que “o foco do treinamento policial está voltado para questões de 

segurança pública [...] visto como algo divorciado dos direitos humanos”407, razão pela qual a 

presença da Polícia Federal no controle da regularização migratória é criticada por parte dos 

estudiosos sobre migração e refúgio, estendendo-se essa crítica a presença das forças armadas 

que criam uma pseudo hospitalidade. Um segundo ponto para as críticas, é que se vê na atuação 

do DPF uma maneira de deixar o migrante e o solicitante de refúgio numa situação de maior 

vulnerabilidade.408 Outra questão é a avaliação prévia que os agentes da polícia federal fazem 

                                                           
404 BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de julho 1997 - Lei do Refúgio. Disponível em:                                                                                     

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 12 de ago. de 2016. 
405 Artigo 8º da Lei do Refúgio. BRASIL. Lei 13.344 de 06 de outubro de 2016. Disponível em:                                                

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm>. Acesso em: 16 de out. 2016. 
406 Há no Brasil mais de 8.600 refugiados e quase 13 mil solicitações de refúgio. 
407 SILVA, César Augusto S. da Silva. A Política Migratória Brasileira para Refugiados. (1998-2014). Curitiba: 

Íthala, 2015, p. 238. 
408 De acordo com a Defensora Pública da União Fabiana Galera Severo “[...] a prévia oitiva perante um agente da 

Polícia Federal demanda um considerável lapso temporal, constituindo, assim, como a causa predominante da 

morosidade da entrega dos protocolos aos solicitantes de refúgio e do crescente atraso nos agendamentos para essa 

finalidade [...] um ato realizado em duplicidade e por profissionais não qualificados para tratar com a temática do 

direito internacional dos refugiados, porquanto não capacitados para atender a população específica de solicitantes 

de refúgio, com conhecimento e sensibilidade humanitária”. SEVERO. Fabiana Galera. O Procedimento de 

Solicitação de Refúgio no Brasil à Luz da Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Revista da Defensoria 

Pública da União. Brasília, DF n. 8.  jan/dez. 2015, p. 40. Em sentido similar, César Augusto S. da Silva, que 

realizou pesquisa doutoral sobre a atuação dos agentes da Polícia Federal no processo de solicitação de refúgio 

afirma que “A execução de múltiplas funções, além do controle migratório, sempre constituiu um desafio para a 

Coordenação Geral de Polícia Migratória da Polícia Federal. Em virtude das dificuldades estruturais e pela falta 

de recursos humanos no setor [...]”. SILVA, Ibid., p. 226. 
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do que possa ou não configurar uma situação de refúgio, o que só cabe ao CONARE, impedindo 

que o indivíduo possa solicitar o refúgio.409 

Porém, como alude Agni Castro Pita, “apesar de muito importante, não basta 

pleitear que no lugar da polícia federal seja colocada uma autoridade migratória civil”410, 

necessitando que haja hospitalidade e solidariedade desde o primeiro contato até o acolhimento 

e integração local ou reassentamento, tanto da sociedade civil, quanto do Estado. Isso não quer 

dizer, conforme exposto no item 1.3, que a hospitalidade signifique abrir a fronteira, mas sim 

dar condições de solicitar o refúgio, sem discriminações, para que possa ter, posteriormente, a 

oportunidade de reconhecimento da condição do status de refugiado. 

O certo é que, num primeiro momento, o migrante que deseja solicitar o refúgio 

deverá preencher um Termo de Solicitação no DPF, e prestar algumas informações, como as 

razões que o levaram a deixar sua terra natal, sua identificação completa, qualificação 

profissional e grau de escolaridade, indicando, inclusive, elementos que provem os fatos, dentre 

os quais o fundado temor de perseguição e/ou grave e maciça violação aos direitos humanos, 

conforme previsão do artigo 1º e incisos, da Lei nº 9.474/97.411 

Essa medida inicial permite ao migrante, enquanto espera todo o processo de 

reconhecimento do refúgio pelo CONARE, acesso a um Protocolo Provisório, expedido pelo 

DPF, que possibilita sua permanência provisória no país de modo regular, juntamente com seu 

grupo familiar. Observa-se que “No protocolo do solicitante de refúgio serão mencionados, por 

averbamento, os menores de quatorze anos”412, propiciando, assim, que possam fruir dos 

direitos, serviços públicos e políticas públicas nacionais.   

Além disso, também é emitida a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 

pela Superintendência Regional do Ministério do Trabalho, e o Cadastro de Pessoa Física 

(CPF), obtido na Receita Federal. No que se refere a esses documentos, eles são conhecidos 

pela sociedade em geral, todavia o Protocolo Provisório é desconhecido da maioria da 

                                                           
409 LEITE, Larissa. advogada e ex-Coordenadora de Proteção da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) em 

visita guiada à Cáritas São Paulo durante o evento Portas Abertas em 01 de abril de 2017 na cidade de São 

Paulo/SP. 
410 PITA, Agni Castro. Direitos Humanos e Direito Internacional dos Refugiados In: GEDIEL, José Antônio Peres. 

Godoy, Gabriel Gualano de. (Org.) Refúgio e Hospitalidade. Curitiba: Kairós, 2016, p. 42. 
411 O artigo 1º da Lei 9.474/97 traz em seu artigo 1º e incisos que: “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.” BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de julho de 1997 – Lei do Refúgio. Disponível em:                                                   

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 12 de ago. 2016. 
412 Artigo 21, “caput” e § 2º da Lei 9.474/97. BRASIL. Ibid. 
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população, inclusive dos agentes públicos e privados que fazem atendimento dos milhares de 

solicitantes de refúgio e refugiados no país. 

Uma vez em solo nacional, o migrante pode buscar auxílio já no aeroporto de 

Guarulhos, em São Paulo, no Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, que 

dá as primeiras orientações e os leva a abrigos de acolhimento e ONGs. Pode, ainda, buscar 

socorro diretamente nas Cáritas Arquidiocesanas espalhadas por alguns estados da federação, 

conforme se vê no item 2.4.1, e que, muitas vezes, é quem orienta os solicitantes de refúgio 

quanto ao procedimento a ser seguido. 

Quanto aos indivíduos que adentram por outras regiões no país, esses não têm 

acesso a um Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, buscando as primeiras 

informações no Departamento da Polícia Federal e/ou nas ONGs e entidades religiosas de 

acolhida a migrantes e refugiados.  

Preenchido o formulário de solicitação do refúgio e iniciado o processo para o 

reconhecimento da condição de refugiado, encaminha-se para o Comitê Nacional para os 

Refugiados (CONARE), órgão criado pela Lei nº 9.474/97, com caráter multiministerial413 e 

funcionamento tripartite. Ou seja, exerce suas atividades com a participação do governo 

brasileiro, do Alto Comissariado das Nações Unidas e das Cáritas Arquidiocesana, essa 

representante da sociedade civil e pioneira na acolhida, proteção e integração de refugiados no 

país414. A solicitação do reconhecimento da condição de refugiado será analisada e poderá ter 

dois desfechos:415 o deferimento, reconhecendo o status de refugiado, ou o indeferimento, com 

o não reconhecimento.  

Para o reconhecimento do status de refugiado, analisam-se, respectivamente 

critérios subjetivos e objetivos, avaliando-se a história declarada pelo (s) solicitante (s) de 

refúgio, bem como a situação fática do país de onde fugiram, em que “a segunda hipótese ocorre 

                                                           
413 De acordo com o artigo 14 da Lei 9.474/97, o CONARE é composto por um representante do Ministério da 

Justiça, que o preside; um do Ministério das Relações Exteriores; um do Ministério do Trabalho; um do Ministério 

da Saúde; um do Ministério da Educação; além de um representante da Polícia Federal; um de Organização não-

governamental (ONG), representada pela Cáritas Arquidiocesana de São Paulo e,  um do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de julho 1997 - Lei do Refúgio. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 12 de ago. 2016. 
414 JUBILUT, Liliana Lyra. APOLINÁRIO, Silvia Menicucci de Oliveira S. Refugee Status Determination in 

Brazil: Tripartite Enterprise. Refugee Canada’s Periodical on Refugees, v. 25, nº 2, 2009, p. 34. 
415Também cabe ao CONARE decidir pela cessação e determinar a perda da condição de refugiado, conforme 

prevê a Lei nº 9.747/97 em seu artigo 12, incisos I e II. 
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quando um considerável número de refugiados foge de seu país, neste caso a fuga é em massa 

[...]”416, a exemplo dos sírios417.  

Também são agendadas entrevistas na sede do CONARE, em Brasília/DF, ou nas 

unidades descentralizadas situadas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, no 

Rio Grande do Sul, localidades, até pouco tempo, com maiores entradas de fluxos de migrações 

forçadas, e que, no caso das duas primeiras unidades, em conjunto, “abrigam mais de 90% dos 

refugiados reconhecidos no Brasil”418 e, reassentamento na unidade de Porto Alegre.419 

Para as demais localidades, os poucos agentes que compõem os quadros do 

CONARE têm de se deslocar para realizar as entrevistas com os solicitantes de refúgio, como 

foi o caso dos venezuelanos, no estado de Roraima, no ano de 2016, situação que dificulta o 

trabalho do órgão e impede um processo mais célere. Nesse ponto, aliás, vale destacar que não 

há um prazo para a decisão do governo quanto ao pedido de refúgio, podendo estender-se por 

meses ou anos, com tempo médio de espera de 1 (um) ano e meio.420  

Para agilizar a análise dos pedidos, em agosto de 2015, além da criação das unidades 

regionais já citadas, também houve “[...] a contratação de novos funcionários públicos e de 

voluntários, e o uso de videoconferências para facilitar as entrevistas com os requerentes”421. 

Tal medida, contudo, sofreu um revés com a não renovação do acordo entre o governo e o 

                                                           
416 ANNONI, Danielle. VALDES, Lysian Carolina. O Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil. Curitiba: 

Juruá, 2013, p. 83. 
417 Além dos haitianos, os sírios também fazem jus, desde 2013, a um visto humanitário. Porém, nesse caso a 

concessão do visto se dá como forma de acelerar a sua recepção no país, sendo considerados como refugiados pelo 

sistema do Comitê Nacional para Refugiados - CONARE, diferentemente do que ocorre com os milhares de 

cidadãos do Haiti, os quais não se enquadram no rol expressamente disposto nos tratados internacionais sobre 

refúgio nas esferas global e regionais (América e África), não havendo também uma definição jurídica de 

refugiados ambientais e refugiados econômicos, nas quais poderiam se inserir caso essas lacunas fossem mitigadas. 

Apesar dos haitianos não serem considerados como refugiados pelo CONARE, isto não os impede de se 

regularizarem mais rapidamente no país com a criação da Lei de Migração, vigente desde de novembro 2017. 
418 HAYDU, Marcelo. A integração de refugiados no Brasil. In: RAMOS, André de Carvalho. RODRIGUES, 

Gilberto. ALMEIDA, Guilherme Assis de. (Orgs). 60 Anos de ACNUR: perspectivas de futuro. São Paulo: CL- A 

Cultural, 2011.p. 141. 
419 O estado de Roraima desde 2017 vem concentrando o maior número de fluxo misto no país, isto é, migrantes 

econômicos e solicitantes de refúgio. 
420 Apesar do Ministério da Justiça e Cidadania trazer que “Os processos de solicitação de refúgio têm expectativa 

de julgamento em cerca de um ano. A depender da complexidade, poderá tramitar em mais ou menos tempo”, na 

prática esse prazo costuma ser maior, podendo chegar até cinco anos. BRASIL. Ministério da Justiça e Cidadania. 

MJC esclarece principais dúvidas sobre refúgio, asilo político e visto humanitário. Disponível 

em:<http://www.justica.gov.br/news/mjc-esclarece-principais-duvidas-sobre-refugio-asilo-politico-e-visto-

humanitario>. Acesso em: 11 de set. 2018. 
421 GOMES, Karina.  Sem Ajuda. Brasil acolhe, mas ainda não integra refugiados. Disponível 

em:<https://oestrangeiro.org/2015/09/20/sem-ajuda/>. Acesso em:  03 de jan. 2017. 

https://oestrangeiro.org/2015/09/20/sem-ajuda/
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ACNUR, aumentando, com isso, o número de solicitações que cada funcionário deve analisar, 

com uma demora que pode ultrapassar os atuais 1 (um) ano e meio de espera.422 

Uma vez realizada a entrevista, pelo CONARE, caso pairem dúvidas quanto ao que 

é fornecido pelo solicitante de refúgio, o Comitê poderá aplicar o princípio do in dubio pro 

refugiado, ou seja, “ante a dúvida a decisão do Comitê será favorável ao solicitante de 

refúgio.”423 Contudo, se ficar clara a falta de credibilidade nos dados e informações detalhadas 

pelo solicitante, quanto à origem, perseguição ou seu fundado temor, violações sofridas, dentre 

outros, o Comitê indeferirá o pedido de refúgio.424 

A Lei do Refúgio – Lei nº 9.474/97 – também traz consigo os requisitos para 

exclusão da condição de refugiado à luz do que prega seu artigo 3º e incisos, ou seja, aqueles 

que já gozam de proteção ou assistências por outros organismos da ONU, que não o ACNUR; 

os que são residentes no Brasil com obrigações e gozo de direitos relativos aos nacionais e; os 

que comprovadamente tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a 

humanidade, crimes hediondos, tráfico de drogas e terrorismo.  

De modo similar, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, em seu 

artigo XIV, já dispunha a respeito, trazendo que: 

 

Art. XIV  

1. Todo homem, vítima de perseguição, tem, o direito de procurar e de gozar 

de asilo [político ou refúgio] em outros países.   

2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente 

motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos 

ou princípios das Nações Unidas.425  

 

Voltando à lei interna, cabe aqui fazer uns parênteses para fazer uma crítica salutar, 

pois o inciso III não traz o tráfico de pessoas e o tráfico de armas, respectivamente, hoje o 

                                                           
422 O Ministério da Justiça (MJ) solicitou concurso para preencher vagas para novos servidores, além da 

contratação de temporários para atuar no trabalho de análise dos pedidos de solicitação de refúgio no país. Todavia 

nem os concursos foram feitos até o momento, nem a verba para a contratação de temporários foi liberada, 

permanecendo apenas 13 (treze) funcionários para lidar com toda a demanda. CIRCUITO MATOGROSSO. Brasil 

tem 26 mil pedidos de refúgio e só treze analistas. Disponível em:  

<http://circuitomt.com.br/editorias/juridico/107952-brasil-tem-26-mil-pedidos-de-refagio-e-sa-treze-analistas.ht 

ml>. Acesso em: 05 de set. 2017.  

O número de funcionários do CONARE foi alterado de 13 (treze) para 14 (quatorze) em 2018. 
423 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento dos refugiados no Brasil no início do século XXI. In: 

BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira (Org). Refúgio no Brasil. A proteção brasileira aos refugiados e seu 

impacto nas Américas. Brasília: ACNUR, Ministério da Justiça, 2010, p. 80. 
424 Idem. O conceito de refugiado no Brasil desde sua perspectiva normativa: os dez anos da Lei nº 9.474/97 e a 

importância de seu artigo 1º. Cadernos de Debates Refúgio, Migrações e Cidadania, v.4, n. 4 (2009).  Brasília: 

Instituto Migrações e Direitos Humanos, p. 46-47. 
425 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Disponível em:                                                                        

< http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 08 de dez. 2016. 

http://circuitomt.com.br/editorias/juridico/107952-brasil-tem-26-mil-pedidos-de-refagio-e-sa-treze-analistas
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terceiro e o primeiro tipos de crimes mais rentáveis no mundo426, frisando apenas no inciso IV, 

que também é uma cláusula de exclusão, que  os indivíduos também não poderão se beneficiar 

do refúgio se “[...] considerados culpados de atos contrários aos fins e princípios das Nações 

Unidas”427. 

Uma vez que a solicitação de refúgio esteja no Comitê Nacional para os Refugiados 

(CONARE), para análise e tomada de decisão, se houver o deferimento do pedido de solicitação 

de refúgio, faz-se posterior notificação ao solicitante e à Polícia Federal para que tomem as 

medidas administrativas, tais como: a assinatura do Termo de Responsabilidade, o registro no 

Sistema Nacional de Registro de Estrangeiro (RNE) e obtenção da Cédula de Identidade de 

Estrangeiro (CIE).428  

Fica, a partir de então, submetido à lei que dispõe sobre a condição dos demais 

estrangeiros em situação regular no país. Vale acrescentar que, uma vez reconhecido e 

concedido o status de refugiado ao indivíduo, essa circunstância poderá ser ampliada aos seus 

familiares que se encontrem no Brasil, conforme Resolução Normativa nº 16, de 2013, do 

CONARE.429Assim, salvo exceções específicas na legislação brasileira, como a necessidade de 

solicitar autorização de viagem para o exterior430, o refugiado passa a ter os mesmos direitos 

que os demais brasileiros, podendo gozar dos serviços e políticas públicas nacionais.  

 Se houver o indeferimento da solicitação, o requerente do refúgio poderá interpor 

recurso ao Ministro da Justiça (MJ) no prazo de até 15 (quinze) dias da data de recebimento da 

notificação431, ficando, o recurso, a cargo da Defensoria Pública da União (DPU). Insta frisar 

                                                           
426 “Pesquisas demonstram que as mulheres, as crianças, os adolescentes e as travestis são alvos preferenciais deste 

crime [tráfico de pessoas] quando a prática tem por fim a exploração sexual [...] O TP [tráfico de pessoas] gera um 

lucro de proporções fantásticas. É ainda a ONU que afirma ser esse crime a terceira fonte ilegal de lucro no mundo, 

perdendo para o tráfico de armamentos e o de drogas. O tráfico de pessoas renderia 12 bilhões de dólares ao ano.” 

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Justiça. Tráfico de Pessoas: uma 

abordagem para os direitos humanos. Brasília: Ministério da Justiça, 2013, p. 16-26. 
427 BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de julho de 1997 – Lei do Refúgio. Disponível em:                                                                 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 12 de ago. 2016. 
428 “O CONARE é um comitê de elegibilidade que reconhece ou não a condição daqueles que solicitam o refúgio 

no Brasil. O refúgio não se oferece ou se outorga, o refúgio se reconhece porque a condição de reconhecimento já 

existia antes mesmo da solicitação efetuada”. RAMOS, André de Carvalho. RODRIGUES, Gilberto. ALMEIDA, 

Rodrigues e Guilherme Assis de (Orgs.) 60 Anos de ACNUR: perspectivas de futuro. São Paulo: CL-A Cultural, 

2011, p. 76. 
429 BRASIL. Resolução Normativa CONARE nº 16 de 20/09/2013. Estabelece procedimentos e Termo de 

Solicitação para pedidos de reunião familiar. Disponível em:                                                                                                                 

<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=258707>. Acesso em: 21 de jan. 2017. 
430 De acordo com a Resolução Normativa do CONARE nº 23, de 30 de Setembro de 2016, com vigência a partir 

do dia 01/01/2017, as solicitações de visto para Reunião Familiar e de autorização de viagem deverão ser realizadas 

por meio do Protocolo Eletrônico. BRASIL. Ministério de Justiça e Cidadania. Disponível em:                                          

<www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio>. Acesso em: 27 de jan. 2017.  
431 Conforme prevê o artigo 29 da Lei 9.747/97. BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de julho de 1997 – Lei do Refúgio. 

Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 12 de ago. 2016. 

http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/anexos/copy2_of_Resoluo23AutorizaodeViagem.pdf
http://protocoloeletronico.mj.gov.br/protocolo_eletronico/pages/externo/login_externo.jsf
http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio
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que a inércia do solicitante de refúgio não é causa de indeferimento, mas de arquivamento, o 

que não impede que o solicitante de refúgio permaneça no país, conforme dispõe a Lei do 

Refúgio.432  

Discute-se se outras medidas judiciais também são cabíveis para reavaliar o mérito 

da decisão do CONARE, tendo em vista que a concessão ou não do refúgio no país é ato 

administrativo de competência do Poder Executivo e a Lei nº 9.474/97 nada dispõe a respeito. 

Por outro lado, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz em seu artigo 5º, 

XXXV, no título que aborda os direitos humanos fundamentais, que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.433 

Seguindo a Lei Maior brasileira, Liliana Jubilut assevera que 

 
a determinação do status de refugiado, trata-se de um direito a ser assegurado, 

e, portanto, de um ato administrativo vinculado e que pode ser apreciado pelo 

Poder Judiciário [não havendo, porém,] definição legal ou prática de como o 

Poder Judiciário deve agir ao se opor ao Poder Executivo434 

 

Assim, no que tange à atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), o que existe, 

na prática, são decisões pontuais, em respeito ao princípio do non refoulement, quanto a 

questões envolvendo a extradição e a deportação de solicitantes de refúgio, a exemplo do caso 

do italiano Cesare Battisti.435  

Contudo, outros órgãos também discutiram judicialmente a questão do refúgio, 

como foi o caso da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) e da Defensoria 

Pública da União (DPU), que, contrários ao Acórdão nº 1967/2017 – TCU – Plenário, do 

Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, referente ao Processo nº TC 013.566/2016-4, do 

Tribunal de Contas da União (TCU), encaminharam, à Procuradoria Geral da República (PGR), 

                                                           
432 BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de julho de 1997 – Lei do Refúgio. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 12 de ago. 2016. 
433 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. 
434 JUBILUT, Liliana Lyra.  A Judicialização do Refúgio In: RODRIGUES, Gilberto. ALMEIDA, Guilherme 

Assis de. (Orgs). 60 Anos de ACNUR: perspectivas de futuro. São Paulo: CL- A Cultural, 2011, p. 176-177. 
435 O caso Battisti diz respeito ao ex-ativista italiano Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua em seu país no 

ano de 1987, sob a alegação de ter cometido quatro assassinatos. Fugitivo da justiça italiana chegou ao Brasil em 

2004, onde solicitou refúgio. No ano de 2009, contrariando decisão do CONARE, o ex-ministro da Justiça, Tarso 

Genro, reconheceu a condição de refugiado a Cesare Battisti, com fulcro no “fundado temor de perseguição por 

opinião política”, conforme prevê a Convenção de Genebra de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados   e a lei nº 

9.474/97. Tal medida que ocasionou mal-estar diplomático entre Brasil e Itália, que havia solicitado extradição de 

seu cidadão - Processo de Extradição nº 1.085 perante o Supremo Tribunal Federal (STF). Por cinco votos a quatro, 

o STF decidiu a favor da extradição de Battisti, mas deixou a decisão final para o então presidente da República, 

Luiz Inácio Lula da Silva, que decidiu manter o status de refúgio do italiano. 
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uma representação pela propositura de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF), face ao acórdão proferido pelo plenário do Tribunal de Contas da União (TCU).436 

A medida conjunta se deu em razão do referido acórdão tratar sobre a atuação do 

DPF no impedimento do ingresso de migrantes no Brasil, bem como a exclusão do 

reconhecimento da condição de refúgio antes mesmo da solicitação do refúgio, com o escopo 

de manter a segurança nacional do país e coibir o favorecimento de crime internacional, 

estipulando dentre outras medidas, que o  

 

Departamento de Polícia Federal [...] desenvolva processo de trabalho que 

disponibilize base de dados, relatórios gerenciais e rotinas para avaliação das 

informações mínimas para verificação da condição de indivíduos que possam 

ser nocivos à ordem pública ou aos interesses nacionais. (destaque nosso)437 

 

Desse modo, tem-se o intuito de rechaçar a atuação do DPF, como órgão de poder, 

para determinar quem é ou não refugiado, bem como as violações gritantes aos direitos dos 

solicitantes de refúgio que, adentrando ao país, teriam de se submeter à determinação expedida 

pelo TCU, pondo em xeque a Resolução Normativa nº 18/2014 do CONARE438, e que atende 

às diretrizes internacionais quanto ao reconhecimento do status de refúgio.  

Deixando a discussão quanto à judicialização do refúgio de lado, importante frisar 

que o CONARE aprovou, em 2018, por unanimidade, a Resolução Normativa nº 26, que alterou 

a Resolução Normativa nº 18, de 2014, também do CONARE, e que fora criada para disciplinar 

hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito. Pela Resolução nº 26/2018, em seu 

artigo 6º-B, “O Comitê Nacional para os Refugiados poderá declarar extintos, sem resolução 

do mérito, os processos de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado daqueles 

que obtiverem autorização de residência no Brasil”439. 

Conveniente dizer também que, desde 1998 até o primeiro semestre de 2016, o 

CONARE recebeu solicitações de refúgio de indivíduos de 82 nacionalidades diferentes, 

saltando de 966 solicitações de refúgio, em 2010, para 28.670 mil, no ano de 2015, dentre os 

                                                           
436 DPU. Defensoria e PFDC contestam acórdão do TCU sobre o acolhimento a refugiados. Disponível 

em:<http://www.dpu.def.br/noticias-defensoria-publica-da-uniao/233-slideshow/40397-defensoria-publica-da-

uniao-e-dpdf-contestam-acordao-do-tcu-sobre-o-acolhimento-a-refugiados. Acesso em: 28 de fev. 2018 
437 TCU. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1967/2017 – TCU – Plenário. Disponível em:  

<https://contas.tcu.gov.br/etcu/ObterDocumentoSisdoc?seAbrirDocNoBrowser=true&codArqCatalogado=13124

701&codPapelTramitavel=57769759>. Acesso em: 28 de fev. 2018 
438 A Resolução Normativa nº 18 do CONARE, de 30 de abril de 2014, “Estabelece os procedimentos aplicáveis 

ao pedido de tramitação da solicitação de refúgio e dá outras providências”. ACNUR. Coletânea de Instrumentos 

de Proteção Internacional de Refugiados e Apátridas. Brasília, 2016. 
439 BRASIL. Resolução Normativa do Conare nº 26 de 29/03/2018. Disponível em:                                                                         

<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=358753>. Acesso em: 17 de abr. 2018. 

http://www.dpu.def.br/noticias-defensoria-publica-da-uniao/233-slideshow/40397-defensoria-publica-da-uniao-e-dpdf-contestam-acordao-do-tcu-sobre-o-acolhimento-a-refugiados
http://www.dpu.def.br/noticias-defensoria-publica-da-uniao/233-slideshow/40397-defensoria-publica-da-uniao-e-dpdf-contestam-acordao-do-tcu-sobre-o-acolhimento-a-refugiados
http://www.dpu.def.br/noticias-defensoria-publica-da-uniao/233-slideshow/40397-defensoria-publica-da-uniao-e-dpdf-contestam-acordao-do-tcu-sobre-o-acolhimento-a-refugiados
https://contas.tcu.gov.br/etcu/ObterDocumentoSisdoc?seAbrirDocNoBrowser=true&codArqCatalogado=13124701&codPapelTramitavel=57769759
https://contas.tcu.gov.br/etcu/ObterDocumentoSisdoc?seAbrirDocNoBrowser=true&codArqCatalogado=13124701&codPapelTramitavel=57769759
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=358753%3e.%20Acesso
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quais o maior número de pedidos decorria dos haitianos, com 48.371 (quarenta e oito mil e 

trezentos e setenta uma) solicitações, num total acumulado. Na sequência, vieram os 

senegaleses, com 7.206 (sete mil e duzentos e seis) solicitações, e os sírios com 3.460 (três mil 

quatros centos e sessenta) solicitações, totalizando 79.450 (setenta e nove mil, quatrocentos e 

cinquenta) pedidos.440 

Se, de um lado houve um aumento significativo de solicitações de refúgio no Brasil, 

de outro, também houve grande quantidade de pendências, saltando de 798 (setecentos e 

noventa e oito), em 2010, para 25.222 (vinte cinco mil, duzentos e vinte e duas) em 2015, 

alcançando a marca de  86.007 (oitenta e seis mil e sete) pendências no ano de 2017.  A esse 

respeito tem-se os seguintes dados: 

 

Ano Número de 

Solicitações 

Porcentagem de 

Crianças  

(idade de zero a 

dezessete anos) 

Total acumulado 

de Refugiados 

Reconhecidos 

Número de 

Pendências 

Acumuladas 

2010 966 8% 3.904 798 

2011 3.220 4% 4.035 3.977 

2012 4.022 8% 4.284 9.685 

2013 17.631 3% 4.975 21.478 

2014 28.385 4% 7.262 48.217 

2015 28.870 *441 8.493 25.222 

2016 10.308 11% 9.552 *442 

2017      33.866 443 20% 10.145444 86.007 
Fonte: Ministério da Justiça/CONARE445  

 

                                                           
440 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Justiça. Refúgio em Números. 

Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em 

2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf/view>. Acesso em: 05 de set. 2017 
441 Os espaços na tabela sem informações, se dá em razão da ausência de dados a respeito. 
442 Ibid. 
443 Mais de 50% dos pedidos se refere a solicitações de venezuelanos. 
444 De acordo com dados do Ministério da Justiça, obtidos em parceria com a Polícia Federal e com o CONARE, 

em 2017 houve o número acumulado de 86.007 (oitenta e seis mil e sete) solicitações de reconhecimento do status 

de refúgio em trâmite no país, dos quais a maioria de solicitantes de venezuelanos no estado de Roraima. Entre as 

solicitações efetuadas 10.145 (dez mil cento e quarente e cinco) foram reconhecidas com status de refúgio no país 

entre os anos de 2007 a 2017, dos quais 9.426  (nove mil quatro centos e vinte seis) se deram por elegibilidade e 

os outros 719 (setecentos e dezenove) por reassentamento, sendo que desse total, de refugiados somente 5.134 

(cinco mil cento e trinta e quatro) vivem atualmente no Brasil. BRASIL. Ministério da Justiça. Refúgio em 

Números. 3ª Edição. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/news/de-10-1-mil-refugiados-apenas-5-1-mil-

continuam-no-brasil/refugio-em-numeros_1104.pdf>. Acesso em 17 de abr. 2018. 
445 BRASIL. Ministério da Justiça. Sistema de Refúgio Brasileiro. Desafios e Perspectivas. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-

_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf >. Acesso em: 12 de set. 2016.  

BRASIL. Ministério da Justiça. Refúgio em Números. 3ª Edição. Disponível em: 

<http://www.justica.gov.br/news/de-10-1-mil-refugiados-apenas-5-1-mil-continuam-no-brasil/refugio-em-

numeros_1104.pdf>. Acesso em 17 de abr. 2018. 
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Das solicitações efetuadas, a maioria foi composta por adultos em idade ativa, sendo 

a maior parte por indivíduos entre 18 e 29 anos (48,7%), uma parcela um pouco menor de 30 a 

59 anos (47,1%), com preponderância esmagadora de homens, isto é, entre 80 a 90%, conforme 

o ano. Em menor escala, houve 772 (setecentas e setenta duas) solicitações de adolescentes, 

2.108 (duas mil e cento e oito) de crianças, em regra, acompanhadas, e 543 (quinhentos e 

quarenta e três) pedidos de idosos446. 

Já no decorrer do ano de 2016, a maior quantidade de solicitações passou a ser 

realizada por venezuelanos, com “3.375 [pedidos], cerca de 33% das solicitações registradas no 

país”447, quantidade que, em 2014, eram de apenas 272 (duzentas e setenta dois) pedidos e que, 

na atualidade, vem aumentando diante da situação política e econômica caótica do país vizinho, 

chegando ao patamar de 20.137 (vinte mil, cento e trinta e sete) pedidos de refúgio em 2017.448 

Entretanto, as concessões de refúgio não seguiram o mesmo ritmo. Se em 2010 

foram apenas 126 (cento e vinte e seis), em 2013, passaram a ser 691 (cento e noventa e uma), 

e, em 2014 alcançou a quantia de 2.288 (duas mil, duzentas e quarenta e oito) concessões. Já 

no ano de 2015, inicia-se uma queda, com 1.231 (mil duzentas e trinta e um), e em 2016, um 

pouco mais da metade do ano anterior, com a concessão de 886 (oitocentos e oitenta e seis) 

solicitações de refúgio.449 

Tal redução, segundo Gustavo Marrone, então Secretário Nacional de Justiça e 

Presidente do CONARE, não está relacionada a um “endurecimento das regras pelo governo 

[mas a] um motivo técnico”450, pois os fluxos mais recentes têm solicitantes do reconhecimento 

do status de refúgio que não cumprem com os requisitos para o deferimento do pedido. 

Ainda há que se destacar que, dos casos julgados em 2015, houve 931 (novecentos 

e trinta e um) deferimentos451 e 842 (oitocentos e quarenta e dois) indeferimentos, totalizando 

                                                           
446 BRASIL. Ministério da Justiça. Sistema de Refúgio Brasileiro. Desafios e Perspectivas. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-

_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf >. Acesso em: 12 de set. 2016.  
447 Idem. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Justiça. Refúgio em Números. 

Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em 

2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf/view>. Acesso em: 05 de set. 2017. 
448ALMEIDA, Paulo Sérgio de. Representante do ACNUR no Brasil em palestra intitulada Fluxos Migratórios 

Mistos, realizada durante o Curso de Verão: O refúgio em uma perspectiva Global na Fundação Casa Rui Barbosa, 

em 11 de dezembro de 2017 no Rio de Janeiro. 
449 GLOBO. Refugiados no Brasil. Mapa mostra de onde são os estrangeiros com o status no país. Disponível 

em: <http://especiais.g1.globo.com/mundo/2017/refugiados-no-brasil-2016/> Acesso em: 17 de mar. de 2017. 
450 Idem. Número de concessões de refúgio no Brasil cai quase 30% em um ano. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/mundo/noticia/numero-de-concessoes-de-refugio-no-brasil-cai-quase-30-em-um-

ano.ghtml>. Acesso em: 03 de mai. 2018. 
451 Decididos de acordo com a definição ampliada. OEA. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

(Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de 
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2.426 processos decididos. Já em 2016, foram 942 (novecentos e quarenta e dois) 

reconhecimentos de refúgio, 879 (oitocentos e setenta e nove) indeferimentos, 86 (oitenta e 

seis) de reunião familiar, 45 (quarenta e cinco) de perda, 31 (trinta e um) de reassentamento e 

3 (três) de cessação452. Números esses superiores aos de 2010, que foram de apenas 394 

(trezentos e noventa e quatro) processos, dos quais a maioria dos indeferimentos se referiu a 

homens entre 18 a 59 anos.453  

O aumento no número de pendências e a grande quantidade de indeferimentos dos 

pedidos de refúgio ocorreram, como já dito, em virtude de parcela dos solicitantes não se 

encaixarem na condição de refugiado, mas, na de situação de migrantes econômicos, de acordo 

com o que prevê a Lei brasileira de refúgio - Lei nº 9.474/97 - e a Convenção de Genebra de 

1951 sobre o Estatuto dos Refugiados454. Além disso, apesar do gigantesco número de 

solicitações, há, atualmente, somente 14 (quatorze) funcionários para lidar com todos os 

pedidos realizados no país, o que propicia que o número de pendências tenda a aumentar.455 

Quanto ao número de crianças e adolescentes, esse é pequeno, em contraponto ao 

número de adultos no país, variando de 8%, em 2010, para 3%, em 2013, e 4%, em 

2014456,alcançando, no mês de março do ano de 2016, um total cumulativo de apenas 2,5% de 

pessoas de zero a 12 anos e outros 0,1% para aqueles entre 13 e 17 anos.457  

Segundo dados do CONARE, entre os anos de 2010 a 2013, “apenas 3% dos 

pedidos são apresentados por menores de 18 anos, dos quais 34% correspondem a crianças entre 

                                                           
novembro de 1969). Disponível em:<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. 

Acesso em: 16 de ago. 2016. 
452 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Justiça. Refúgio em Números. 

Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em 

2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf/view>. Acesso em: 05 de set. 2017. 
453 BRASIL. Ministério da Justiça. Sistema de Refúgio Brasileiro. Desafios e Perspectivas. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-

_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf >. Acesso em: 12 de set. 2016  
454 ‘O secretário nacional de Justiça e presidente do Conare, Gustavo Marrone [...] nega que tenha havido um 

endurecimento das regras pelo novo governo. “A política continua exatamente a mesma”, diz’ e acrescenta que 

“Em 2014 e 2015, a maioria dos processos julgados era de sírios, que chegavam com parecer do Acnur, todos eram 

deferidos. Em 2016, identificou-se que muitos dos casos não eram de refúgio, mas de migrações econômicas. 

Houve muitos pedidos de venezuelanos, libaneses e senegaleses, em que foi preciso avaliar caso a caso, entrevista 

a entrevista”. CAMINHOS DO REFÚGIO. Número de concessões de refúgio no Brasil cai quase 30% em um ano. 

Disponível em:<http://caminhosdorefugio.com.br/tag/gustavo-marrone/>. Acesso em 14 de abr. de 2017. 
455 CONSULTOR JURÍDICO. Brasil tem 26 mil pedidos de refúgio e só 13 pessoas para analisá-los. Disponível 

em: <http://www.conjur.com.br/2017-abr-14/brasil-26-mil-pedidos-refugio-13-pessoas-analisa-los>. Acesso em: 

21 de abr. 2017. 
456 ACNUR. Refúgio no Brasil Uma Análise Estatística. Janeiro de 2010 a Outubro de 2014. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Refugio_no_Brasil_2010_2014.pdf?vie

w=1>; Acesso em: 02 de set. 2017. 
457BRASIL. Ministério da Justiça. Sistema de Refúgio Brasileiro. Desafios e Perspectivas. CONARE. Comitê 

Nacional para os Refugiados. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_ 

Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf >. Acesso em: 12 de set. 2016. 
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0 e 5 anos”.458  Já aqueles que tiveram seu status de refugiado reconhecido pelo Brasil, no 

período de 2010 a 2015, 13,2% compunham-se de crianças de zero a doze anos, isto é, 599 

(quinhentos e noventa e nove) indivíduos e, 4,8% formados por adolescentes de treze a 

dezessete anos de idade, num total de 217 (duzentos e dezessete) pessoas. Em 2017, a 

porcentagem de crianças e adolescentes solicitantes de refúgio, no Brasil, chegou a 20% no 

total, sendo 14% composta por crianças de zero a 12 anos e 6% por adolescentes de 13 a 17 

anos.459 

Ainda no que se refere às crianças e adolescentes, a solicitação de refúgio nem 

sempre é simples, aplicando-se regras distintas para aqueles que estão acompanhados, com base 

no artigo 21, §2º, da Lei nº 9.474/97, e outras para os que estão separados ou desacompanhados. 

Para os que estão acompanhados, segue-se também o Manual de Procedimentos e Critérios para 

a determinação da Condição de Refugiado do ACNUR, parágrafo 213, que prevê que: 

 

213. Se o menor é acompanhado por um (ou ambos) de seus pais, ou outro 

membro da família de quem ele é dependente, que solicita a condição de 

refugiado, o caso do menor será determinado de acordo com o princípio da 

unidade familiar [...].460  

 

Ademais, há a recomendação do ExCOM nº 47 (XXXVIII), “h”, que trata sobre 

Crianças Refugiadas, que estabelece que “[...] as crianças que se encontram acompanhadas 

pelos seus pais devem ser tratadas como refugiados se um dos pais for reconhecido como 

refugiado”.461   

No que tange aos indeferimentos, estes também envolvem as solicitações das 

crianças e adolescentes. Desse modo, no período de 2010 a 2015 houve entre os que têm de 

zero a doze anos, 99 (noventa e nove) solicitações negadas, equivalendo a 4,3% dos 

indeferimentos. Já entre os que possuem entre treze a dezessete anos foram 31 (trinta e um) 

indeferimentos, ou seja, 1,3% do total geral.462  

                                                           
458 CONARE. Refugiados no Brasil em 31/12/2010 – Estatística do CONARE. Disponível em:  

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Refugio_no_Brasil_2010_2013.pdf>. 

Acesso em: 02 de set. 2017. 
459 BRASIL. Ministério da Justiça. Refugiados em Número. 3ª Edição. Disponível 

em:<http://www.justica.gov.br/news/de-10-1-mil-refugiados-apenas-5-1-mil-continuam-no-brasil/refugio-em-

numeros_1104.pdf>. Acesso em: 17 de abr. 2018. 
460ACNUR. Manual de Procedimentos e Critérios para a determinação da Condição de Refugiado de acordo com 

a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estatuto dos Refugiados. Disponível:                                           

<http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/>. Acesso em: 04 de nov. 2016. 
461 ACNUR. Comitê Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas - ExCOM n. 47 (XXXVIII). Crianças 

Refugiadas (1987). Disponível em:<http://www.refworld.org/pdfid/4b28bf1f2.pdf>. Acesso em: 12 de jan. 2017. 
462 BRASIL. Ministério da Justiça. Sistema de Refúgio Brasileiro. Desafios e Perspectivas. CONARE. Comitê 

Nacional para os Refugiados. Disponível em:                                                                                           

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_Refugio 
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A priori, pode parecer pouco, só perdendo para as solicitações dos idosos. Todavia, 

a maior parte dos que migram para o Brasil, segundo o Ministério de Justiça (MJ), tem como 

motivação, em 51,13% dos casos, grave e generalizada violação aos direitos humanos, e em 

segundo lugar, a perseguição política, com 22,50%, seguida pela reunião familiar, com 22, 29%, 

a perseguição religiosa, com 3,18%, e a perseguição por grupo social com 0,85% dos 

pedidos.463 

Quanto à reunião, reunificação ou reagrupamento familiar, cumpre frisar que é uma 

medida essencial para a proteção e integração dos solicitantes de refúgio ou refugiados com 

menos de dezoito anos, sendo considerada uma solução que serve ao melhor interesse da criança 

e do adolescente.464   

Dessa forma, para aqueles que não estejam acompanhados de seus pais ou de um 

tutor, o ACNUR  

 

[...] trabalha com outras agências humanitárias para assegurar que crianças 

não acompanhadas sejam identificadas e registradas, e as suas famílias 

localizadas [evitando] a adoção fora da região de sua origem, dado que, em 

última instância, é muitas vezes possível localizar membros da família destas 

crianças.465 

 

A reunião familiar permite que as crianças e/ou adolescentes, uma vez em seu 

núcleo familiar, possam ter a proteção e cuidados necessários para o desenvolvimento físico e 

psíquico para um desenvolvimento saudável e sem traumas mais profundos, sendo essa também 

uma medida adotada pelo Brasil.  

Assim, no período de 2010 a 2016, o país concedeu a reunião familiar em 242 

(duzentos e quarenta e dois) casos, dos quais, 96 envolvendo congoleses, 76 sírios, 36 

colombianos, 26 paquistaneses e 12 afegãos. Dentre esses, 27 % foram para crianças de zero a 

doze anos e 16% para adolescentes entre treze e dezessete anos.466 

                                                           
_em_numeros_-_05_05_2016.pdf >. Acesso em 12 de set. 2016. 
463 BRASIL. Ministério de Justiça e Cidadania. MJ divulga dados sobre refugiados e anuncia medidas de 

fortalecimento do Conare. Disponível em:<http://www.justica.gov.br/noticias/mj-anuncia-medidas-de-

fortalecimento-do-comite-nacional-para-os-refugiados-1>. Acesso em: 30 de jan. 2017. 
464 O número de crianças refugiadas não acompanhadas varia muito com as causas e as condições do êxodo. No 

entanto, estima-se que as crianças não acompanhadas atingem entre 2% e 5% da população refugiada. ACNUR. 

Perguntas e Respostas. Disponível em:<http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/perguntas-e-

respostas/>. Acesso em: 02 de fev. 2017. 
465 ACNUR. Perguntas e Respostas. Disponível em:<http://www.acnur.org/portugues/informacao-

geral/perguntas-e-respostas/>. Acesso em: 02 de fev. 2017. 
466 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Justiça. Refúgio em Números. 

Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em 

2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf/view>. Acesso em: 05 de set. 2017. 
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No que concerne às crianças e adolescentes refugiados separados da figura de seus 

genitores ou desacompanhados sem a presença de qualquer adulto, a situação é mais sensível 

já que “a opção de criança desacompanhada ou separada não está nem no formulário de 

refúgio”467, situação que as impede de solicitar o refúgio no Brasil. 

Como, pela legislação brasileira, a capacidade plena só é adquirida ao atingir a 

maioridade civil, ou seja, ao completar 18 (dezoito) anos, aqueles que não alcançaram tal idade 

não podem pleitear o refúgio, mesmo que cumpram com todos os critérios para tal. Desse modo, 

segundo Fabiana Severo, Defensora Pública da União (DPU), para as crianças e adolescentes 

separados e desacompanhados o que se aplica no Brasil é,  

 

Para que adolescentes possam alcançar a estatura de solicitantes de refúgio, e 

com isso obter documentação apta ao exercício de trabalho formal, é 

necessária, de acordo com os procedimentos atualmente vigentes, decisão em 

ação de guarda perante o Juízo Estadual de Família ou, no caso de 

adolescentes desacompanhados, suprimento judicial do Juízo da Vara de 

Infância e Juventude [aos quais] competirá a análise meticulosa da situação 

[...], de modo a evitar que eventual guarda ou adoção implique verdadeira 

concretização de tráfico de pessoas [...] Com isso, sem acesso ao 

procedimento de solicitação de refúgio, a criança ou o adolescente permanece 

indocumentado no país, tolhido do exercício de seus direitos fundamentais e 

sociais, como educação e trabalho, e assim relegado à marginalidade e à 

vulnerabilidade social.468 (destaque nosso) 

 

A finalidade dessa conduta, que torna o procedimento de reconhecimento do 

refúgio mais lento que o normal e cria um risco de seus solicitantes ficarem indocumentados e, 

portanto, à margem da fruição de direitos humanos fundamentais, elencados na Lei Maior 

brasileira, dá-se com o intuito de coibir o tráfico de pessoas no país, que, segundo a Secretaria 

de Direito Humanos da Presidência da República (SDH),  

 

Os pedidos de cooperação jurídica internacional tramitados pelo Brasil com 

base na Convenção de Haia de 1980 sobre os Aspectos Civis do Sequestro 

Internacional de Crianças podem ser ativos ou passivos [...] Entre 2013 e 2015 

foram recebidos 305 novos pedidos de cooperação jurídica internacional com 

base na Convenção de Haia (retorno e visitas). Só em 2015 foram 

tramitados 91 novos pedidos (envolvendo 115 crianças), sendo que desses, 39 

foram ativos e 52 passivos469. Esse número representa uma redução de 

                                                           
467 VILLELA, Flávia. Menores Desacompanhados. Burocracia dificulta atendimento a crianças refugiadas 

desacompanhadas. Disponível em: <https://oestrangeiro.org/2016/07/23/menores -e-

desacompanhados/>. Acesso em: 19 de out. 2016. 
468 SEVERO. Fabiana Galera. O Procedimento de Solicitação de Refúgio no Brasil à Luz da Proteção 

Internacional dos Direitos Humanos. Revista da Defensoria Pública da União. Brasília, DF n. 8.  jan/dez. 2015, p. 

43 - 44. 
469 Os termos ativo e passivo relaciona-se, respectivamente, ao número de vezes em que o Brasil demandou e foi 

demandado na esfera internacional, envolvendo crianças. 
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17% em relação a 2014, quando foram tramitados 110 novos pedidos de 

cooperação (envolvendo 140 crianças). Em 2013 foram 104 novos pedidos 

(envolvendo 137 crianças).470 (grifos do autor) 

 

Quanto à situação de risco que envolve crianças soldados, isto é, indivíduos com 

idade inferior a dezoito anos de ambos os sexos, o coordenador geral do CONARE relata que a 

postura desse Comitê de elegibilidade é a de que  

 

[...] aqueles casos que envolvam o recrutamento forçado por parte de forças 

combatentes irregulares serão passíveis de ter a solicitação de refúgio 

deferida. O alistamento por si só nas tropas regulares dos diferentes Estados 

não será elemento capaz de ensejar o instituto do refúgio.471 

 

Apesar da invisibilidade desse grupo infantojuvenil pelo Poder Público, já se 

contabiliza 9,8% dos pedidos de refúgio no país,472 proporção essa que não é expressiva dentro 

do número global de solicitações, mas que tem uma tendência de crescimento diante da 

proliferação e/ou agravamento de conflitos armados, perseguições étnicas e religiosas, além de 

violações maciças aos direitos humanos em distintas partes do planeta.  

O que dificulta o reconhecimento dessas crianças e adolescentes solicitantes de 

refúgio no Brasil é justamente a burocracia. De acordo com o funcionário do ACNUR, Diego 

Nepomuceno Nardi,  

 

As crianças que não têm ninguém são encaminhadas para um abrigo e o 

responsável pelo abrigo se torna o representante legal e dá o encaminhamento 

ao processo. No caso das crianças que chegam com um adulto, é necessária 

uma ação de guarda para ele receber a guarda dessa criança e então dar o 

procedimento de refúgio.473 

 

Diante dessa realidade, foi elaborada uma “Minuta de Portaria em fase final de 

discussão, elaborada pelo Conare, pelo Conanda, pela DPU e pelo CNIg, para determinação de 

procedimentos em relação a crianças e adolescentes desacompanhados, inclusive no que se 

                                                           
470 BRASIL. Ministério da Justiça e Cidadania. Secretaria de Direitos Humanos. Adoção e Sequestro 

Internacional. Disponível em:<http://www.sdh.gov.br/>. Acesso em: 27 de jan. 2017. 
471 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O conceito de refugiado no Brasil desde sua perspectiva normativa: os dez 

anos da Lei nº 9.474/97 e a importância de seu artigo 1º. Cadernos de Debates Refúgio, Migrações e Cidadania, 

v.4, n. 4 (2009).  Brasília: Instituto Migrações e Direitos Humanos, p.56. 
472 VILLELA, Flávia. Menores Desacompanhados. Burocracia dificulta atendimento a crianças refugiadas 

desacompanhadas.  Disponível em: <https://oestrangeiro.org/2016/07/23/menores -e-

desacompanhados/>. Acesso em: 19 de out. 2016. 
473 Ibid. 

http://www.sdh.gov.br/%3e.%20Acesso
https://oestrangeiro.org/2016/07/23/menores-e-desacompanhados/
https://oestrangeiro.org/2016/07/23/menores-e-desacompanhados/
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refere a solicitações de refúgio”474, órgãos esses que, associados, transformaram a minuta na 

Resolução Conjunta CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente), CONARE (Comitê Nacional para os Refugiados), CNIg (Conselho Nacional de 

Imigração) e DPU (Defensoria Pública da União), de 09 de agosto de 2017, e que traz em seu 

cerne que: 

 

Art. 3º Os processos administrativos envolvendo crianças e adolescentes 

desacompanhado ou separado tramitarão com absoluta prioridade e agilidade, 

devendo ser considerado o interesse superior da criança ou do adolescente na 

tomada de decisão;  

Art. 9º A autoridade de fronteira, no momento do controle migratório, que 

receber a criança ou adolescente com indícios de estar desacompanhado ou 

separado deverá: 

[...] 

§1º O processo deve ser conduzido de maneira segura, sensível à idade, a 

identidade de gênero, orientação sexual, deficiência, diversidades religiosas e 

culturais, assegurado o princípio da igualdade, evitando-se o risco de qualquer 

violação de sua integridade física e psicológica, respeitando sua dignidade 

humana. 

§2º Em não se conseguindo identificar a sua idade ou outras informações 

deverá ser concedido o benefício da dúvida, aplicando as medidas de proteção 

previstas nessa Resolução, na Constituição Federal e na legislação vigente.  

§4º Em caso de urgência o Conselho Tutelar será acionado por intermédio do 

responsável de plantão na região, que apoiará a autoridade fronteira para a 

tomada das medidas protetivas necessárias. 

Art. 10 Em continuidade ao processo de identificação, o membro da 

Defensoria Pública deverá iniciar a entrevista, que deve ser conduzida de 

forma adequada à idade, sua identidade de gênero, deficiência, em uma 

linguagem que a criança e o adolescente entendam, objetivando registrar sua 

história, incluindo quando possível, a identificação dos pais e irmãos, bem 

como sua cidadania, e a de pais e irmãos.  

Art. 13 Após a entrevista inicial com a criança e adolescente, o defensor 

público responsável pelos pedidos de regularização migratória deverá realizar 

o preenchimento de “Formulário para Análise de proteção” [...] 

Art. 14 O defensor público federal que atuar no acompanhamento de crianças 

e adolescente deverá ser preferencialmente especializado na área de migração 

e refúgio, bem como na área de direitos humanos e da criança e adolescente.475 

 

Essas alterações são importantes, uma vez que todo o processo de reconhecimento 

do status de reconhecimento da condição de refugiado para as crianças e adolescentes que não 

estejam acompanhados de seus genitores também pode levar até mais de 1 (um) ano, 

                                                           
474 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Justiça. Refúgio em Números. 

Disponível em:<http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em 

2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf/view>. Acesso em: 05 de set. 2017. 
475 RESOLUÇÃO CONJUNTA CONANDA, CONARE, CNIg e DPU, de 09 de agosto de 2017.  Disponível em: 

<http://www.direitosdacrianca.gov.br/resolucoes/resolucoes-conjuntas-do-conanda-2/resolucao-conjunta-

conanda-conare-cnig-dpu-de/view. Acesso em: 24 de jan. 2018. 
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dificultando ou até mesmo impedindo que tenham acesso e usufruam de direitos fundamentais 

e políticas públicas destinadas às demais crianças e adolescentes nacionais, tornando-os ainda 

mais vulneráveis às mazelas sociais. 

Para aqueles separados ou desacompanhados também se aplica o Manual de 

Procedimentos e Critérios para a determinação da Condição de Refugiado do ACNUR, que os 

inclui como: “Casos que originam problemas especiais no estabelecimento dos fatos”, 

observando-se o disposto em seus parágrafos 214 e 215, que traz que 

 

214. A determinação da condição de refugiado de um menor desacompanhado 

deve ser feita de acordo com o seu grau de desenvolvimento mental e 

maturidade.  No caso de crianças, geralmente será necessário recorrer aos 

serviços de especialistas familiarizados com a mentalidade infantil. A criança 

e o adolescente que não são legalmente independentes deverão, se for o caso, 

ficar sob a guarda de um tutor nomeado, o qual terá a função de buscar uma 

decisão que esteja de acordo com o melhor interesse do menor. Na ausência 

dos pais ou de um tutor legalmente nomeado, cabe às autoridades assegurar 

que os interesses do solicitante menor sejam plenamente salvaguardados no 

procedimento de determinação da condição de refugiado.  

215. Quando um menor já não é mais uma criança, mas sim um adolescente, 

será mais fácil determinar a condição de refugiado de forma semelhante 

àquela que seria feita no caso de um adulto, ainda que isso dependa do grau 

de maturidade do adolescente. 

[...] 

217. Quando o menor não possuir um grau de maturidade suficiente que 

permita constatar a presença do fundado temor de perseguição do mesmo 

modo que para um adulto, torna-se necessário ter maior atenção a certos 

fatores objetivos. Portanto, se um menor não acompanhado se encontra na 

companhia de um grupo de refugiados, esse fato pode – dependendo das 

circunstâncias – indicar que o menor também é um refugiado. 476  

 

Desse modo, a não concessão do refúgio àqueles acompanhados ou separados fere 

o direito de reunião, reagrupamento ou reunificação familiar, havendo: 

 

Muitos casos de falha de igualdade são evidentes no campo da migração de 

crianças, por exemplo, o testemunho das crianças é descontado, o direito das 

crianças de asilo é menosprezado, a capacidade das crianças para iniciar o 

reagrupamento familiar, uma vez concedido o status é negado ou reduzido, e 

a cidadania das crianças como base para residência da família é negado. 

Porém, o exemplo de fracasso de diferença é mais notável. Uma ocorrência 

problemática particularmente é a incapacidade de compreender que a 

perseguição criança não é coextensiva com a perseguição de um adulto. 

Apenas testemunhando a violência, por exemplo, pode equivaler a uma forma 

de perseguição para uma criança, onde ela não existiria para um adulto.477 

                                                           
476 ACNUR. Manual de Procedimentos e Critérios para a determinação da Condição de Refugiado de acordo 

com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estatuto dos Refugiados. Disponível:                                 

<http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/>. Acesso em: 04 de nov. 2016. 
477 Texto Original: “Many instances of equality failure are evident in the filed of child migration, e.g., children's 

testimony is discounted, childrens' right to asylum is belittled, children's ability to initiate family reunification 
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Um exemplo de medida de proteção e acolhimento específico às crianças e 

adolescentes em situação de refúgio fora do Brasil, deu-se com a lei italiana que trata sobre a 

proteção de crianças refugiadas e migrantes não acompanhadas, denominada de Lei Zampa, em 

março de 2017. Dentre as medidas elencadas estão: a aplicação do princípio do non refoulment 

ou não obrigação de  

        

[...] regressar quando tal possa ser prejudicial para elas; A redução do tempo 

que estas crianças passam em centros de recepção de primeira linha; A 

promoção da guarda das crianças mediante recurso a voluntários com 

formação dada pela agência regional para as crianças e jovens, e a promoção 

do acolhimento familiar e famílias de acolhimento para as crianças; A 

harmonização e a melhoria de procedimentos para determinar a idade da 

criança de forma adequada à mesma; O estabelecimento de um sistema 

nacional de recepção estruturado e agilizado, com padrões mínimos em todas 

as unidades de recepção; O recurso em larga escala a mediadores culturais 

qualificados para comunicar e interpretar as necessidades dos adolescentes 

vulneráveis.478 
 

Deve-se, portanto, levar em consideração que como ser humano que o é “toda 

criança tem o direito de fazer uma solicitação independe para obter o reconhecimento da 

condição de refugiado, sem importar se está acompanhada ou desacompanhada”479. Para tanto, 

deve-se analisar não apenas a idade daqueles com menos de dezoito anos, mas também seu 

desenvolvimento psicológico, maturidade na avaliação para a concessão do status de refugiado 

e a situação de maior ou menor vulnerabilidade em que se encontram. 

 

2.3.2 Direitos concedidos aos refugiados no Brasil 

 

A Convenção de Genebra de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados traz no seu 

capítulo IV, que trata sobre o bem-estar, o tratamento igualitário entre refugiados e nacionais 

do Estado de acolhida no que se refere a direitos relacionados a alojamento (art. 21), à educação 

                                                           
once granted status is denied or reduced, and children's citizenship as a basis for family residency is denied. 

However, the instance of difference failure are more noteworthy. One particulary trouble some occurrence is the 

failure to understand that child persecution is not coextensive with adult persecution. Merely witnessing violence, 

for example, may amount to a form of persecution for a child where it would not for an adult.”   BHABHA, 

Jacqueline, “Not a sack of Potatoes”: moving and removing children across borders.  Boston: Boston University 

Public Interest Law Journal. 2006, p, 210. 
478 UNICEF. UNICEF saúda nova lei italiana para proteger as crianças refugiadas e migrantes não 

acompanhadas como um modelo para a Europa. Disponível 

em:<http://www.unicef.pt/18/site_pr_unicef_sauda_nova_lei_em_italia_refugiados&migrantes_2017_03_29.pdf   

>. Acesso em: 01 de abril 2017. 
479 ACNUR. Diretrizes sobre Proteção Internacional nº 8. Geral HCR/GIP/09/08, de 22 de dezembro de 2009. 

Disponível em: <www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9747.pdf?new=1>. Acesso em:04 de out.  

2016. 
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pública (art. 22), assistência pública (art. 23), legislação do trabalho e previdência social (art. 

24). 

Esses mesmos direitos são conferidos aos estrangeiros no Brasil, em situação ou 

não de refúgio, conforme previsão na Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88), 

direitos esses tidos como fundamentais na Lei Maior nacional, existindo para os refugiados 

adultos a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), o reconhecimento de 

diplomas e vagas para refugiados em cursos universitários480, participação no Programa Minha 

Casa Minha Vida, dentre outros. 

No que tange ao grupo infantojuvenil, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) em seu artigo 3º, caput e parágrafo único, dispõe que: 

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 

e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 

crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, 

idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição 

pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente 

social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, 

as famílias ou a comunidade em que vivem.481 

 

Quanto às crianças e adolescentes, migrantes e/ou em situação de refúgio, também 

cabe observar a Lei nº 13.445/2017, que traz, dentre outros direitos, a “proteção integral e 

atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante”482; admissão excepcional 

de “[...]criança ou adolescente que esteja acompanhado de responsável legal residente no País, 

desde que manifeste a intenção de requerer autorização de residência com base em reunião 

familiar”483, assim como de  “criança ou adolescente desacompanhado de responsável legal e 

sem autorização expressa para viajar desacompanhado, independentemente do documento de 

viagem que portar [...]”484; não repatriação “[...] ao menor de 18 (dezoito) anos 

desacompanhado ou separado de sua família, exceto nos casos em que se demonstrar favorável 

para a garantia de seus direitos ou para a reintegração a sua família de origem, ou a quem 

                                                           
480 São exemplos de Instituições que revalidam diploma de refugiados e/ou possuem vagas nos cursos oferecidos, 

a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
481 BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Disponível em:    

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 23 de mai. 2017. 
482 Artigo 3º, XVII da Lei de Migração. BRASIL. Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017. Disponível em:                                                                          

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em: 08 de jan. 2018. 
483 Artigo 40, IV da Lei de Migração. Ibid. 
484 Artigo 40, V da Lei de Migração. Ibid. 
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necessite de acolhimento humanitário [...]”485; e “a naturalização provisória poderá ser 

concedida ao migrante criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional 

antes de completar 10 (dez) anos de idade e deverá ser requerida por intermédio de seu 

representante legal”486. 

Para o acesso e fruição dos direitos humanos fundamentais elencados na legislação 

brasileira, os migrantes econômicos, apátridas, solicitantes de refúgio e refugiados, recorrem à 

Defensoria Pública da União (DPU), órgão público criado em virtude da Lei Complementar nº 

80, de 1994, e implantado em todo o território nacional com a sanção da Lei nº 9.020, de 1995, 

tendo por escopo o previsto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988.487  

 A Defensoria Pública da União (DPU), desde sua criação, atua na prestação do 

serviço de assistência judicial preventiva e consultiva, de modo integral e gratuito e, na 

prestação extrajudicial dos grupos sociais hipossuficientes e mais vulneráveis.488 Mas foi em 

2012 que a DPU passou a ter função consultiva no que tange aos assuntos envolvendo migrantes 

e refugiados, mediante convênio firmado com o CONARE e com o Departamento de 

Migração.489 

Desde então, a DPU atua em vários estados brasileiros, oferecendo assistência 

jurídica integral e gratuita a migrantes e refugiados para a promoção de seus direitos, bem como 

articulando com outros órgãos do governo, como o CONARE, e da sociedade civil, em prol 

desses grupos vulneráveis, expedindo recomendações para a tutela de seus direitos490, 

orientações quanto aos serviços públicos, traduções e atendimento judiciário491, além de 

participar “[...] nas entrevistas que instruem o processo de solicitação de refúgio.”492 

                                                           
485 Artigo 49, §5º da Lei de Migração. Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017. Disponível em:                                                                          

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em: 08 de jan. 2018. 
486 Artigo 70 da Lei de Migração. Ibid. 
487 A Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 5º, LXXIV, prevê que: “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. BRASIL. Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. 
488 DPU. Defensoria Pública da União. Assistência Jurídica Integral e Gratuita no Brasil: um panorama da 

atuação da Defensoria Pública da União. Assessoria de Planejamento, Estratégia e Modernização da Gestão. – 2ª 

edição – Brasília: DPU, 2015. Disponível em: 

<http://www.dpu.def.br/images/stories/arquivos/PDF/Mapa_dpu_2015_web.pdf.> Acesso em: 10 de jan. 2017. 
489 O atual Departamento de Migração anteriormente era o Departamento de Estrangeiros.  

Quanto à relação entre o CONARE e a DPU, esta tornou-se tão estreita que o escritório do CONARE em São 

Paulo se encontra na sede da Defensoria Pública da União, na capital paulista. 
490  DPU. Defensoria Pública da União. Op. cit. 
491 CHAVES, João. Coordenador da área de migrações e refúgio da Defensoria Pública da União em São Paulo 

em Palestra proferida no Seminário Internacional sobre Migrações Refúgios e Deslocamentos no dia 31 de março 

de 2017, na Secretaria do Estado de Educação, São Paulo/SP. 
492  DPU. DPU e Conare firmam acordos para atuação junto a estrangeiros e refugiados. Disponível 

em:<http://www.dpu.def.br/legislacao/leis?id=9620:dpu-e-conare-firmam-acordos-para-atuacao-junto-a-estrange 

iros-refugiados&catid=79>. Acesso em: 09 de jan. 2017. 
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No que se refere às crianças e adolescentes solicitantes de refúgio ou refugiados 

que estejam acompanhados, a dificuldade de efetivação de direitos básicos, dá-se nos mesmos 

moldes do que ocorre com os adultos493, porém, no caso daqueles separados ou 

desacompanhados, há alguns agravantes. Os obstáculos para a concessão do refúgio para esses 

indivíduos se dão em função do receio de terem sido traficados. Nesse caso, há necessidade de 

que essas crianças e adolescentes tenham algum parente ou tutor legal que os represente ou 

assista para que, mediante decisão judicial, possam solicitar o refúgio.  

Há, ainda, “o risco de destituição do poder familiar em razão da não compreensão 

de funcionários brasileiros dos costumes e tradições de imigrantes e refugiados”494 ou ainda a 

dificuldade quanto à “exigência de apresentação de certidão de nascimento para que os filhos 

de refugiados possam se matricular em creches e escolas [...]”495, o que, nem sempre, é possível, 

pois muitos chegam ao país sem documentos ou com eles incompleto, sem contar os 

documentos que não têm tradução juramentada e que, assim, não são aceitos pelos órgãos 

públicos brasileiros.   

Além disso, também existe a atuação das ONGs e entidades religiosas/confessionais 

de acolhida, em parceria com a Defensoria Pública da União (DPU), para que haja a proteção, 

concessão e gozo de seus direitos em solo nacional. Um exemplo dessa parceria se dá no caso 

das crianças e adolescentes que se encontram em Brasília/DF e são atendidas, primeiramente, 

pelo Instituto de Migração e Direitos Humanos (IMDH). Nesse caso, há “uma etapa 

administrativa interna, no IMDH, e o acompanhamento externo, na Vara da Infância e da 

Juventude [havendo inclusive] contatos estabelecidos com os Conselhos Tutelares para 

encaminhamento de casos que exijam envolvimento destes”496 propiciando, assim, que as 

crianças e adolescentes, uma vez atuando a Vara da Infância e Juventude, no que tange às ações 

de guarda, possam fruir de direitos gozados pelos demais nacionais. 

Apesar do que a legislação nacional registra sobre a atuação da DPU e da sociedade 

civil, ainda se percebe, na prática, “uma resistência da Justiça Federal aos pedidos dos 

defensores públicos com base na ideia de soberania e segurança nacional, vendo o migrante e 

                                                           
493 São exemplos de dificuldades vivenciadas por solicitantes de refúgio e refugiados adultos: a dificuldade de 

obtenção de documentos em razão da ausência de tradutores juramentados, e a não aceitação do documento 

provisórios de identificação. 
494 AZEVEDO, Davi Quintanilha Failde de. Defensor Público estadual e Coordenador do Núcleo Especialização 

em Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria, em palestra realizada no Seminário Internacional sobre 

Migrações Refúgios e Deslocamentos no dia 30 de março de 2017, na Secretaria do Estado de Educação, São 

Paulo/SP. 
495 Ibid. 
496 MILESI, Irmã Rosita. Diretora do Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Brasília/DF, em 

entrevista semiestruturada realizada, via e-mail, em 21 de março de 2018. 
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o refugiado como problema de polícia, como ameaça e não como sujeito de direitos e 

deveres”497, situação que não exclui sequer as crianças e adolescentes.  

Diante dessa realidade, vem se buscando realizar um trabalho de orientação quanto 

às normas internas e internacionais relacionadas ao refúgio, bem como a sensibilização do 

Poder Judiciário, funcionários públicos de outros setores e agentes do setor privado, para que 

crianças e adolescentes, solicitantes de refúgio ou já refugiados possam fazer jus aos mesmos 

direitos concedidos aos brasileiros. 

 

2.4 ATUAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS  

 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) atua em 

conjunto com outras agências da ONU, tais como: o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), além da sociedade civil organizada, 

mediante as Organizações Não Governamentais (ONGs)498 e Instituições religiosas, para 

atender inclusive aqueles que não se encaixam na definição atual de refugiados. 

Isso permite que a acolhida dos migrantes e refugiados, no Brasil, seja realizada, 

mesmo que de maneira heterogênea, pela sociedade civil, cujo trabalho se dá mediante ação das 

ONGs, integradas por alguns profissionais e muitos voluntários que, por vezes, não têm 

conhecimento aprofundado sobre a migração e refúgio, e as Entidades religiosas, em geral, 

católicas499, nas distintas regiões do país, independente do gênero e faixa etária.  

Desse modo, tem-se que as Organizações da Sociedade Civil (OSC) que atuam com 

migrantes são, 

 

                                                           
497 CHAVES, João. Coordenador da área de migrações e refúgio da Defensoria Pública da União em São Paulo 

em Palestra proferida no Seminário Internacional sobre Migrações Refúgios e Deslocamentos no dia 31 de março 

de 2017, na Secretaria do Estado de Educação, São Paulo/SP. 
498 Uma Organização Não Governamental (ONG) é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos e que se 

institui juridicamente como associação ou como fundação, conforme estabelece o Código Civil Brasileiro de 2002 

(Lei 10.406/2002).  BARBOSA. Maria Nazaré Lins. Manual de ONGs: guia prático de orientação jurídica. Rio 

de Janeiro: FGV, 2003, p. 13. 
499 A igreja Católica tem uma preocupação e um papel importante quanto aos fluxos migratórios. Tanto é, que por 

ocasião do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado em 15 de janeiro de 2017, o Papa Francisco tratou a temática 

em uma carta intitulada “Migrantes de menor idade, vulneráveis e sem voz”, com o escopo de reflexão para os 

fiéis sobre as crianças desacompanhadas. MIGRAMUNDO. Crianças migrantes são tema da mensagem do Papa 

para o Dia Internacional do Migrante e do Refugiado. Disponível em:<http://migramundo.com/criancas-

migrantes-sao-tema-da-mensagem-do-papa-para-o-dia-internacional-do-migrante-e-do-refugiado/>. Acesso em: 

15 de mar. 2017. 

http://migramundo.com/criancas-migrantes-sao-tema-da-mensagem-do-papa-para-o-dia-internacional-do-migrante-e-do-refugiado/
http://migramundo.com/criancas-migrantes-sao-tema-da-mensagem-do-papa-para-o-dia-internacional-do-migrante-e-do-refugiado/
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[...] organizaciones de apoyo a migrantes [que] representan estructuras 

alternativas, complementarias o subsidiarias de protección, ya sea 

proporcionando ayuda humanitaria, asistencia o albergue, o como agentes 

de sensibilización, capacitación y promoción del reconocimiento de las 

políticas públicas.500 

 

No que tange especificadamente às crianças e adolescentes,  

 

La experiencia de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) dedicadas a 

la protección de los derechos de la infancia, en torno a la realidad y 

necesidades de NNA [niños, niñas y adolescentes] que se desplazan desde sus 

lugares originales de residencia, esta en el origen de la visibilización de este 

fenómeno y del impulso en la búsqueda de marcos conceptuales y de 

protección adecuados.501 

 

No Brasil, o acolhimento dos refugiados, sejam eles adultos ou infantojuvenis, se 

dá pelo Estado502, ONGs, e/ou Entidades confessionais, que atuam em convênio ou com o apoio 

do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), que as credencia e as 

reconhece. 

Entre os agentes que não compõem o Poder Público e que estão engajados na 

proteção e apoio físico e legal estão as principais ONGs existentes no Brasil e que têm seus 

trabalhos reconhecidos pelo Estado e sociedade civil, no que tange às crianças e adolescentes 

em situação de refúgio 

São elas, o Instituto e Migrações e Direitos Humanos (IMDH), em Brasília, a Eu 

Conheço os meus Direitos, mais conhecida como IKMR, da sigla inglesa I Know my Rigths, 

com sede em Minas Gerais e atuação também em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio 

Grande do Sul e Distrito Federal, a Casa do Migrante, em São Paulo, e as Cáritas 

Arquidiocesanas, em distintos estados da federação. Dentre essas as que mais se destacam são 

as de São Paulo e do Rio de Janeiro, a RedeMIR, no campo acadêmico, a Cátedra Sérgio Vieira 

                                                           
500 CANALES, Alejandro I. MARTÍNEZ PIZARRO, Jorge. REBOIRAS, Leandro. Vidas Vulnerables: migración, 

derechos humanos y políticas públicas em cinco zonas fronterizas de América Latina. Espanha: Editorial Miguel 

Ángel Porrúa, 2013, p. 134. 
501 FATOU, Begoña Lyra. DE LA RIVA, Marta Carballo, GARCIA, Marta Pajarín. Avanzando en la comprensión 

de la movilidad de niños, niñas y adolescentes: la niñez en movimiento como nuevo paradigma. In: Revista 

Española de Desarrollo y Cooperación. Número extraordinário, Año 2014, p.108. 
502 Segundo integrantes da Rede Migração Rio, “[o] Brasil [...] não dispõe de registros administrativos adequados, 

além de se caracterizar institucionalmente por uma gestão difusa das bases de dados disponíveis sobre migração 

internacional [e refúgio].” PASTORAL DO MIGRANTE E REDE MIGRAÇÃO RIO (Orgs.). A presença do no 

Estado do Rio de Janeiro. Junho de 2015, p. 8.  Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B45BhcjJLBajWUdWaEdrNnB1LWM/view?ts=58eb9dc3>. Acesso em: 17 de 

abr. 2017. 
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de Melo (CSVM). Ligados ao Poder Público estão os Comitês estaduais e municipais sobre 

migração e refúgio. 

No que concerne às Entidades religiosas, há sete igrejas que integram o Conselho 

Nacional de Igrejas Cristãs e que atuam com migrantes e com os solicitantes de refúgio e 

refugiados.503 Dentre essas, porém, a que maior destaque possui é a Caritas Arquidiocesana, 

ligada à igreja Católica Apostólica Romana.  

Grande parte das entidades religiosas e ONGs, que trabalham na seara da migração 

e refúgio, estão na região Sudeste, em virtude de ser essa a localidade que mais recebe migrantes 

forçados e solicitantes de refúgio. Contudo, instituições que atuam com migrantes, tanto 

internos quanto internacionais e com os refugiados, se espalham pelo Brasil. 

 

2.4.1 Cáritas Arquidiocesana 

 

A Cáritas Arquidiocesana Brasileira é uma Organização não Governamental (ONG) 

e um braço da Cáritas Arquidiocesana Internacional – Caritas Internationalis –, fundada na 

Alemanha, vinculada à Igreja Católica Apostólica Romana e presente em todos os continentes, 

dentre os quais, o americano.  

No Brasil, a Cáritas Arquidiocesana Brasileira foi fundada em 1956, estando 

vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), da qual decorrem a Cáritas 

Arquidiocesana de São Paulo (CASP) e a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro (CARJ), 

principais referências de assistência aos solicitantes de refúgio, desde a época da ditadura 

militar na década de 1970, época que auxiliava, não oficialmente, perseguidos políticos do Chile 

e Argentina em solo nacional, assim como brasileiros perseguidos no país, com destino ao 

exterior. 504 

Entretanto, a atuação da Cáritas Arquidiocesana, no Brasil, que se torna oficial em 

1989, com a redemocratização do país, não se limita apenas a esses dois estados do Sudeste. 

Dela também fazem parte as regionais do “Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Norte II (Amapá e Pará), Maranhão, Piauí, Ceará, Nordeste 

                                                           
503 A principais denominações são: “Católica Apostólica Romana; Católica Ortodoxa Siriana do Brasil; Cristã 

Reformada do Brasil; Episcopal Anglicana do Brasil; Evangélica de Confissão Luterana no Brasil; Metodista; 

Presbiteriana Unida”. MILESI, Rosita. BONASSI, Margherita. SHIMANO, Maria Luíza. Migrações 

Internacionais e a Sociedade Civil Organizada: entidades confessionais que atuam com estrangeiros no Brasil e 

com brasileiros no exterior In: Migrações Internacionais. Contribuições para Políticas. Brasília: CNPD – 

Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, 2001, p. 563. 
504 CÁRITAS BRASILEIRA. Quem somos e histórico. Disponível em:<http://caritas.org.br/quem-somos-e-

historico>. Acesso em: 20 de out. 2016. 
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II (Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte) e Nordeste III (Bahia e Sergipe) – e 

uma sede nacional”.505   

As Cáritas Arquidiocesanas existentes em outras localidades do país possuem 

vários programas, tais como, o Programa Economia Solidária, Missão Belém no Haiti e, o mais 

conhecido de todos, o Centro de Referência para os Refugiados, centro esse que atua em 

parceria com o ACNUR. 

O Centro de Referência para os Refugiados da Cáritas conta com quatro programas, 

nos quais se incluem a integração 506, com curso de português e revalidação de diploma, nesse 

último caso, somente para os que estão na condição de refugiado; o acompanhamento jurídico; 

a assistência, na qual se faz a avaliação da vulnerabilidade e a saúde mental. 

Para efetivar esses programas, a Cáritas Arquidiocesana conta com mais de 70 

(setenta) parceiros 507, em que trabalha com “entidades de classe, organizações não 

governamentais, agências internacionais, empresas [...] o sistema “S” (SESC, SESI e SENAI) 

[e] casas de passagem, também conhecidas como albergues [...]”508, atuando na assistência 

direta de solicitantes de refúgio e refugiados, para fins de integração local de adultos, idosos, 

crianças e adolescentes de ambos os sexos. 

Apesar de as Cáritas Arquidiocesanas serem referência nacional no auxílio de 

solicitantes de refúgio que chegam ao país, o fluxo recebido por elas difere de região para 

região, inclusive no que tange às crianças e adolescentes acompanhados, desacompanhados e 

separados.  

A Cáritas Arquidiocesana, de São Paulo (CASP), é a principal atuante no que se 

refere à acolhida e integração de solicitantes de refúgio e refugiados no país, os quais vêm 

crescendo a cada ano, com indivíduos de diferentes partes do globo e exercendo atividades em 

distintos setores.  

De acordo com a advogada e ex-Coordenadora de Proteção da CASP, Larissa Leite, 

a atuação se dá nas seguintes frentes: a) Assistência, que abrange as necessidades básicas de 

saúde, moradia, alimentação, tendo como exemplos de parceiros a Missão Paz e a Casa do 

                                                           
505 CÁRITAS BRASILEIRA. Quem somos e histórico. Disponível em:<http://caritas.org.br/quem-somos-e-

historico>. Acesso em: 20 de out. 2016 
506 LEITE, Larissa. Advogada e ex-Coordenadora da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) em visita 

guiada à Cáritas São Paulo durante o evento Portas Abertas em 01 de abril de 2017 na cidade de São Paulo/SP. 
507 LEITE, Larissa. Advogada e ex-Coordenadora de Proteção da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) 

em palestra intitulada Desafios e perspectiva de pessoas refugiadas: estudos de casos no Brasil, e ministrada 

durante o Curso de Verão: O refúgio em uma perspectiva Global na Fundação Casa Rui Barbosa, em 14 de 

dezembro de 2017 no Rio de Janeiro. 
508 HAYDU, Marcelo. A integração de refugiados no Brasil. In: RAMOS, André de Carvalho. RODRIGUES, 
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Migrante, assim como conveniados com a rede pública; b) Integração, visando a necessidade 

de adaptação, a exemplo dos cursos de língua portuguesa; c) Proteção, que engloba tanto a área 

social quanto jurídica. No campo jurídico, endereça as questões aos seus parceiros, como a 

DPU, escritórios de universidades e um escritório particular, em que os temas podem envolver 

o atendimento à elegibilidade do solicitante de refúgio, além de outras questões fora da 

solicitação de refúgio, como, temas relacionados ao direito de família, direito do trabalho e 

direito do consumidor e, por fim; d) Saúde Mental, em que trabalham em parceria com o 

hospital das clínicas e a organização de escuta em grupo.509  

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em pesquisa 

realizada nas ONGs de acolhida de refugiados, constatou-se que, na CASP  

 

[...] em dezembro de 2011, os solicitantes de refúgio totalizavam 661 pessoas, 

sendo 42,1% provenientes da África; 39,3% da América Latina e Caribe; 9,4% 

da Ásia; e 8,9% do Oriente Médio [...]. De janeiro a dezembro de 2012, a Casp 

registrou 1.802 novos solicitantes de refúgio, sendo a maioria da América 

Latina e Caribe (53,1%). Em 2013, cumpre ressaltar a existência de 1.999 

pessoas cadastradas como refugiadas [em que] prevaleceram aqueles de 

América Latina e Caribe (56,2%).510 

 

Conforme dados da própria CASP, no ano 2010, foram 310 (trezentas e dez) as 

solicitações de refúgio cadastradas, número esse que saltou para 2.684  (duas mil, seiscentos e 

oitenta e quatro) solicitantes de refúgio, no ano de 2012, e 3.749 (três mil, setecentos e quarenta 

e nove) pedidos, em 2015, havendo um pequeno decréscimo nas solicitações de refúgio na 

CASP, com um total de 3.234 (três mil, duzentos e trinta e quatro) indivíduos cadastrados e 

provenientes de 63 (sessenta) nacionalidades diferentes.511 

Os solicitantes de refúgio são, em sua maioria, pessoas oriundas de países da África, 

Oriente Médio e Ásia, variando, de tempos em tempos, as nacionalidades que chegam ao país 

com o intento de solicitar refúgio. No ano de 2013, por exemplo, a maioria era de Bangladesh, 

República Democrática do Congo, Nigéria, Senegal e Guiné Bissau, ordem essa que se alterou 

com a intensificação da guerra na Síria, passando os sírios a serem os segundos em número de 

solicitações, atrás apenas dos nigerianos, seguidos pelos cidadãos da República Democrática 

do Congo, Guiné Bissau, Angola e Mali, em 2015. Ainda no ano de 2015, os sírios passaram a 

                                                           
509 LEITE, Larissa. Advogada e ex-Coordenadora da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) em visita 
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511 LEITE, Larissa.  Op. cit. 
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figurar como os que mais migraram para o Brasil, com o intuito de solicitar refúgio ou na 

condição de refugiados, sendo seguidos pelos angolanos, nigerianos, congoleses e 

paquistaneses.  

Atualmente, o Centro de Referências para Refugiados da Cáritas São Paulo possui 

25 (vinte e cinco) profissionais e uma equipe de 45 (quarenta e cinco) voluntários, que, juntos, 

atendem, pessoalmente ou à distância (e-mail ou telefone), cerca de 150 (cento e cinquenta) 

pessoas por dia, atuando em quatro departamentos: assistência, integração, proteção e saúde 

mental.512 

No primeiro trimestre de 2016 os angolanos passaram a ser os principais 

solicitantes, seguidos pelos congoleses, sírios, nigerianos, cidadãos de Guine-Conacri e de 

Cuba.513 Ao final do mesmo ano, a CASP já contava com 6.370 (seis mil, trezentos e setenta) 

pessoas atendidas de 87 (oitenta e sete) nacionalidades diferentes514, dos quais a grande parte é 

proveniente de Angola, seguidos pelos nigerianos, congoleses e sírios.515  

A Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) também recebe, entre o contingente 

de refugiados no Brasil, crianças e adolescentes acompanhados, em sua maioria, e alguns 

separados e desacompanhados. Segundo dados colhidos na CASP, houve o recebimento de um 

total de 2.684 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro) solicitantes de refúgio e refugiados, no 

ano de 2012, quantidade essa que salta para 10.089 (dez mil e oitenta e nove) solicitantes de 

refúgio e refugiados, no ano de 2015, de 102 nacionalidades e um apátrida, sendo mais de 70% 

dos pedidos formulados por pessoas do sexo masculino, realidade que se repete no que se refere 

às crianças e adolescentes.516  Esse número sobe para 12.848 (doze mil oitocentos e quarenta e 

oito) pessoas entre refugiados, no total de 4.252 (quatro mil duzentos e cinquenta e dois) 

indivíduos, e solicitantes de refúgio, no somatório de 8.596 (oito mil quinhentos e noventa e 

seis) pessoas.517 

Em 2013, das 22 (vinte e dois) crianças e adolescentes desacompanhados recebidos, 

dezessete eram do sexo masculino e 05 (cinco) do feminino. No ano de 2014, dos 15 (quinze) 

                                                           
512 LEITE, Larissa.  Advogada e ex-Coordenadora de Proteção da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) 

em visita guiada à Cáritas São Paulo durante o evento Portas Abertas em 01 de abril de 2017 na cidade de São 

Paulo/SP. 
513 Dados fornecidos pelo Coordenador de Comunicação da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP), Sr. 

Nilton Faria de Carvalho, em Palestra realizada para estudantes e pesquisadores na sede da CASP, em 28 de março 

de 2018. 
514 LEITE, Larissa.  Op. cit. 
515 CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO. Centro de Referência para Refugiados da CASP. 

Disponível em:<caritassprefugio.wixsite.com>. Acesso em: 24 de mar. 2017. 
516 Dados disponibilizados pessoalmente por funcionários da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, em visita para 

conhecer o local, em agosto de 2016. 
517 CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO.Op. cit. 



151 
 

desacompanhados, 11 (onze) eram meninos e 04 (quatro) meninas. Em 2015, o mesmo se repete 

e dos 24 (vinte e quatro) desacompanhados, 21 (vinte e um) eram do sexo masculino e apenas 

03 (três) do feminino.518  

No ano de 2016, houve uma estabilização no número de pessoas atendidas, 

contando com 23 (vinte e três) crianças e adolescentes desacompanhados, 14 (quatorze) de 

Angola, 4 (quatro) da República Democrática do Congo, 4 (quatro) de Serra Leoa e 1 (um) da 

Somália, dos quais 14 (quatorze) eram meninos e 09 (nove) meninas,519 recebendo, também, 03 

crianças separadas de Angola, dos quais 2 meninas e 01 menino520. Para os que chegam 

desacompanhados, que, no caso do Brasil, são sempre adolescentes, em geral provenientes do 

continente africano, a CASP aciona o Conselho Tutelar, que encaminha o (a) adolescente para 

um abrigo, que, posteriormente acionará a Vara da Infância e Juventude, que fará o 

acompanhamento do caso envolvendo o solicitante de refúgio com menos de dezoito anos.521 

Até o fim de 2016, o Brasil já contabilizava dentre 20% de crianças e adolescentes 

em situação de refúgio em São Paulo, constituindo-se o maior receptor, até então, de migrantes 

forçados no país. 

Destaca-se, ainda que, no período de 2013 a 2016, também houve o aumento de 

mulheres grávidas, solicitantes de refúgio e refugiados, havendo, no ano de 2013, 10 (dez) 

pessoas na condição de gestante, enquanto, em 2014, o número passou para 40 (quarenta) e, em 

2015, foi para 110 (cento e dez), chegando, em 2016, a 173 (cento e setenta e três) mulheres 

grávidas, aumentando consideravelmente a quantidade de mulheres sozinhas ou acompanhadas 

de seus filhos, e saltando de 13 % para 36% a quantidade de mulheres em situação de refúgio, 

no estado de São Paulo.522  

Ainda segundo informações da CASP, dos solicitantes de refúgio que chegam a São 

Paulo, 22 % ficaram em casas de familiares ou amigos, 19% em abrigos e albergues no centro 

da cidade, periferias ou cidades próximas, como Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Itapevi etc., 

e 10% dormem na rua.523Com o aumento do número de trabalhos sociais ofertados por 

                                                           
518 CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO. Centro de Referência para Refugiados da CASP. 

Disponível em:<caritassprefugio.wixsite.com>. Acesso em: 24 de mar. 2017. 
519 Ibid. 
520 IAMAMOTO, Talitha. Assistente de Coordenação, da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) em 
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entidades da sociedade civil, bem como de políticas públicas voltadas para os migrantes 

forçados, a CASP continuou tendo o número de atendimentos de solicitantes de refúgio 

estabilizado, em 2017.  

No Rio de Janeiro, segundo maior destino de solicitantes de refúgio no Brasil, a 

Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro (CARJ)  

 

Em 2011 [...] atendeu 596 novos solicitantes de refúgio, oriundos de 35 países, 

sendo a maioria do Haiti (171), República Democrática do Congo (77), 

Colômbia (158) e Guiné-Bissau (79). Em 2012, houve 360 novos solicitantes 

de refúgio provenientes de 34 países, principalmente da Colômbia (125), 

República Democrática do Congo (72), Guiné-Bissau (51) e Senegal (21). Já 

em 2013, o número de casos novos ascendeu a 1.097 pessoas de 45 países, 

sobretudo da Colômbia (85), República Democrática do Congo (89) e 

Bangladesh (365) [...].524 

 

De acordo com a Coordenadora de Assistência Social da CARJ, Sra. Débora Alves, 

uma vez que o solicitante de refúgio procure a Cáritas, essa o “acompanha desde o processo de 

obtenção de documentação e até o processo de integração local, até que os mesmos estejam 

organizados a ponto de caminharem independentemente do apoio a instituição”525.  

No que concerne às crianças e adolescentes solicitantes de refúgio e refugiados, no 

Rio de Janeiro, a maioria é composta pelo gênero masculino, com idades de zero a dezessete 

anos, dos quais, o número de solicitantes do reconhecimento do status de refúgio é de “73 

(setenta e três), na idade de zero a quatro anos, e 236 (duzentos e trinta e seis) entre 5 (cinco) a 

17 (dezessete) e o de refugiados é de  42 (quarenta e dois) estão na faixa etária de zero a 4 

(quatro) anos e 475 (quatrocentos e setenta e cinco) de 5 (cinco) a 17 (dezessete) anos”526, em 

que o atendimento desses indivíduos, em sua grande maioria acompanhados ou separados527, 

“se dá no sentido de garantir o acesso a seus direitos, seja com apoio de suas famílias ou de 

representantes legais”528, sendo os direitos de maior destaque, via políticas públicas, a saúde e 

a educação.  
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Para fazerem jus aos direitos supracitados, a CARJ faz o encaminhamento das 

crianças e adolescentes nas escolas públicas via Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) 

da região de moradia, que as insere nas unidades de ensino. Já no campo da saúde, “o 

encaminhamento é feito para a Clínica da Família da região de moradia”.529 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), as Cáritas 

Arquidiocesana de São Paulo e do Rio de Janeiro também possuem na área da saúde parceria 

com  

 

a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD), a Universidade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (USP) para atendimento 

odontológico de refugiados e solicitantes de refúgio e a parceria da Carj com 

o Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) e com a Associação 

Brasileira de Odontologia (ABO).530 

 

A Coordenadora de Assistência Social da CARJ destaca, no entanto, que 

 

com relação ao processo de integração, de acesso às políticas públicas ainda 

há muito o que se avançar. A principal dificuldade que a população refugiada 

enfrenta tem relação com as mesmas dificuldades que os brasileiros 

enfrentam, que são o sucateamento dos serviços e equipamentos públicos e 

falta de investimentos em políticas públicas. Mas além isto, enfrentam 

dificuldades a mais por não conhecerem o idioma, a cultura, pelo 

desconhecimento dos profissionais que recebem suas demandas nos órgãos 

públicos, muitas vezes impedindo o acesso a um direito [uma vez que] na 

realidade não há políticas públicas voltadas para a integração de refugiados e 

solicitantes de refúgio.531 

 

Essa ausência de políticas públicas abrange adultos, mas principalmente as crianças 

e adolescentes, não havendo um tratamento específico para esse grupo infantojuvenil. Contudo, 

possuem acesso as mesmas políticas que os brasileiros,  

 

entendendo-os como parte de um núcleo familiar, mesmo que não acessem 

diretamente uma política, compreendemos que o fato de o responsável acessá-

la, representa uma garantia de condições de vida para a família como um todo. 

Então, diretamente esses jovens acessam, ou deveriam acessar a educação e a 
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saúde, diretamente, mas compartilham o acesso à habitação, cultura, 

assistência social [...] dentre outras.532  

 

No tocante à Cáritas Brasileira Regional Paraná, o projeto para atendimento a 

solicitantes de refúgio e refugiados teve início apenas em 2016, sendo que ao longo de 2017 

foram realizados “atendimentos sócio-jurídicos, proteção legal e integração local a 221 

[duzentas e vinte uma] pessoas”533, dentre adultos, em geral homens sozinhos, crianças e 

adolescentes, provenientes de países como Síria, Guiné-Conacri, Venezuela, Cuba, República 

Democrática do Congo, Cabo Verde e Sudão. Além disso, ao longo do ano de 2017 foram 

recebidos 20 (vinte) crianças e adolescentes de ambos os sexos, os quais na maioria 

acompanhados ou separados, havendo apenas um único caso de adolescente 

desacompanhado.534  

Do mesmo modo que as demais Cáritas existentes no país e que atuam com 

migração forçada, a Cáritas Brasileira Regional Paraná tem como principais atividades 

encaminhar as crianças e adolescentes que recebe para creches, escolas de ensino fundamental 

e médio. Auxilia na regularização com a documentação e informações sobre os órgãos 

competentes, sendo, na visão da Assistente Social Elizete S. de Oliveira, a falta de moradia um 

dos principais problemas a ser suplantado, uma vez que não há “casa para imigrantes e 

refugiados em nossa região [Paraná]”535. 

Quanto à região nordeste, tanto a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 (Cáritas 

NE II), que abrange os estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, como 

a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 (Cáritas NE III), que envolve os estados da Bahia e 

Sergipe, não possuem uma atuação tão abrangente quanto a CASP e a CARJ, no que se refere 

à acolhida e proteção dos migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados, em razão da  escassa  

procura pela região, se comparada a outras localidades no país.  

No caso da Cáritas NE III, de acordo com o Sr. Alan Lustosa, normalmente não há 

solicitações de refúgio, seja de adultos sozinhos ou com crianças e adolescentes, tampouco 

refugiados que pretendam permanecer na região, sendo, os estados da Bahia e Sergipe, locais 

de trânsito para os migrantes que se deslocam da região Norte para a Sudeste, por exemplo. Por 

essa razão, o trabalho da Cáritas NE III é muito pontual e visa mais precisamente averiguar o 
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“andamento do processo [de solicitação do reconhecimento de refúgio] daqueles que estão em 

trânsito”536. 

Mesmo com o impacto da mídia, no que se refere à temática, ao menos na Bahia, 

não há uma “resposta rápida do próprio Estado”537, ficando o trabalho de acolhimento dos 

solicitantes de refúgio sob a incumbência de ONGs ou entidades religiosas, sobretudo, 

católicas. 

No que se refere à Caritas NE II, houve o atendimento a poucos solicitantes de 

refúgio provenientes da Síria, todos solteiros e sem filhos, não havendo nenhum registro de 

migrantes econômicos, solicitantes de refúgio ou refugiados na faixa etária de zero a dezessete 

anos.538 

Quanto à Cáritas Arquidiocesana de Manaus (CAM), mesmo após algumas 

tentativas, não foi possível obter dados sobre as crianças e adolescentes em situação de refúgio 

na região. A ausência de resposta à entrevista semiestruturada se deu, segundo informações, via 

e-mail, da então Coordenadora do Projeto para Refugiados da CAM, em razão de fatores como: 

grande demanda de fluxo venezuelanos, priorização do processo de interiorização do governo 

federal, e mudanças na equipe da CAM.539 

No que tange à percepção dos funcionários efetivos e voluntários entrevistados nas 

Cáritas Arquidiocesanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, e que atuam mais eficazmente 

com a temática no país, verificou-se que, em comum existe a carência e dificuldades de 

integração local relacionadas à barreira da língua, a inexistência de abrigos específicos para 

crianças e adolescentes e a falta de profissionais preparados, em todas as esferas, para a 

recepção e tratamento desses indivíduos. 

 Apesar de ser uma entidade religiosa, a atuação das Cáritas Arquidiocesanas é 

reconhecida pelo Estado, tanto como importante parceiro junto as decisões do CONARE, 

quanto em relação as políticas de acolhida e integração, mediante distintos programas,540 e que 

são realizadas em diferentes partes do país. 
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2.4.2 IMDH – Instituto de Migrações e Direitos Humanos  

 

O Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH) foi fundado em 1999541, em 

Brasília/DF, como “uma associação, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, voltada à 

atenção, assistência e defesa de direitos de migrantes [estrangeiros e brasileiros] e dos 

refugiados [...]”542, formando, com outras 60 (sessenta) instituições uma rede solidária para 

migrantes e refugiados. 

O IMDH tem o escopo de auxiliar migrantes e refugiados “atuando na defesa de 

seus direitos, na assistência social, jurídica e humanitária, e em sua integração social e inclusão 

em políticas públicas [...]”543, com especial cuidado aos grupos mais vulneráveis como as 

crianças, adolescentes, mulheres, trabalhadores e seus familiares. O trabalho desenvolvido pelo 

IMDH, com migrantes e refugiados, há dezoito anos é reconhecido nacionalmente, porém a 

atuação das irmãs Scalabrinianas é anterior, contando com uma experiência de décadas. 

Tendo à sua frente à Irmã Rosita Milesi e outras religiosas da Congregação das 

Irmãs Scalabrinianas, o IMDH trabalha na proteção e integração dos migrantes internos e 

internacionais, bem como dos solicitantes de refúgio e refugiados que se encontram em 

território nacional por meio de serviços de orientação e treinamento, assim como na promoção 

do “[...] conhecimento e sensibilização da sociedade sobre assuntos e questões relacionadas à 

mobilidade humana”.544 

Em dezembro de 2008, o IMDH firmou um convênio com o CONARE, na intenção 

de oferecer assistência e apoio aos refugiados que “residam, estejam em trânsito ou passem 

pelas fronteiras da Região Centro-Oeste”545, englobando na atuação do IMDH os estados da 

região norte do país, excetuando o Pará e o Amazonas.  

                                                           
541 A Fundação se efetivou pela participação conjunta da Irmã Rosita Milesi, de Maria Luiza Shimano e do Padre 

Virgílio Leite Uchoa. IMDH. Histórico do IMDH. Disponível 

em:<http://www.migrante.org.br/index.php/historico-do-imdh>. Acesso em: 27 de dez. 2016. 
542 IMDH. Histórico do IMDH. Disponível em:<http://www.migrante.org.br/index.php/historico-do-imdh>. 

Acesso em: 27 de dez. 2016. 
543 IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Proteção e Apoio aos Refugiados In: Cooperação Brasileira 

para o Desenvolvimento Internacional: 2011-2013. Brasília: João Brígido Bezerra Lima, 2016, p. 137. Disponível 

em:<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160915_livro_cobradi_2011_2013_cap05.

pdf.> Acesso em: 28 de dez. 2016. 
544 IMDH. Histórico do IMDH. Op. cit. 
545 IMDH. Instituto Migrações e Direitos Humanos assina convênio com o Comitê Nacional para Refugiados. 

Disponível em: <http://www.migrante.org.br/index.php/refugiados-as2/136-instituto-migracoes-e-direitos-

humanos-assina-convenio-como-o-comite-nacional-para-refugiados>. Acesso em 25 de jan. 2017. 
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Entretanto, foi a partir da presente década que o Instituto e Migrações e Direitos 

Humanos (IMDH) passou a receber um maior número de migrantes e refugiados, conforme 

tabela a seguir: 

 

Total de pessoas diretamente beneficiadas pelo  

IMDH (2006-2016) 

Ano Refugiados e 

Solicitantes de Refúgio 

Imigrantes 

   

2016 844 2.600 

2015 2.424 2.527 

2014 2.259 3.462 

2013 2.587 1.802 

2012 2.073 1.168 

2011 1.337 3.073 

2010 1.277 1.703 

2009 694 1.850 

2008 600 719 

2007 750 756 

2006 147 176 
 

Fonte: Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH)546 

 

Dentre os atendidos, estão crianças e adolescentes, que, no ano de 2016, 

contabilizaram 98 (noventa e oito), no total. Entre os solicitantes de refúgio, “23 tinham entre 

0 e 4 anos de idade e 75 entre 5 e 17 anos de idade”547, não havendo nenhuma separada ou 

desacompanhada. Porém, “houve cinco casos de adolescentes, sendo quatro homens 

desacompanhados e uma mulher separada dos pais, mas acompanhada da irmã”.548 

Segundo a Irmã Rosita Milesi, no que se refere àquelas separadas ou 

desacompanhadas e, portanto, em situação de maior vulnerabilidade, 

  

Quando se identifica um adolescente desacompanhado ou separado que ainda 

não tenha recebido assistência e proteção estatal, o IMDH toma uma série de 

procedimentos para salvaguardar direitos e garantias desses indivíduos: 1) 

Entrevista e avaliação de vulnerabilidades e necessidades de proteção; 2) 

Tentativas para localizar pais ou responsáveis legais no Brasil; 

Não sendo possível identificar pais ou responsáveis legais, o IMDH realiza 

gestões de modo a encontrar um parente ou outro indivíduo adulto ou casal 

que possa e tenha interesse em ser guardião do adolescente em questão; 

Localizado um guardião em potencial, o IMDH entrevista este indivíduo, 

                                                           
546 Tabela disponibilizada pela Diretora do Instituto de Migração e Direitos Humanos (IMDH), Irmã Rosita Milesi 

em 21 de março de 2018. 
547 MILESI, Irmã Rosita. Diretora do Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Brasília/DF, em 

entrevista semiestruturada realizada, via e-mail, em 21 de março de 2018. 
548 Ibid. 



158 
 

avalia perfil socioeconômico e pondera interesse e capacidade do adulto em 

ser guardião legal da criança desacompanhada ou separada. Se houver, o 

IMDH explica deveres e responsabilidades do guardião; Em seguida, 

entrevista novamente o adolescente, explicando a situação jurídica e aferindo 

o interesse e a aquiescência desta em ter o adulto como guardião legal, tendo 

sempre em mente o melhor interesse da criança; Em havendo uma avaliação 

geral positiva, o IMDH acompanha o adolescente e o adulto em questão à 

Defensoria Pública do Distrito Federal para que esta realize seu múnus legal 

e possa promover a respectiva Ação de Guarda e o acompanhamento do 

adolescente.549 (destaque nosso) 

 

Entre os anos de 2010 a 2013, o IMDH, segundo dados do IPEA, atuou com 

indivíduos de distintos Estados, sendo os  

 

[...] países de origem mais representativos em 2011 [...] Haiti (32%), Paquistão 

(24%), Bangladesh (19%) e Bolívia (7%); em 2012, Bangladesh (18,8%), 

Paquistão (11,1%), Colômbia (6,8%), Gana (4,9%), Haiti (4,3%) e Bolívia 

(4%); e em 2013 Bangladesh (56,9%), Somália (8%), Gana (7,2%), Síria 

(4,1%) e Paquistão (3,9%).550 

 

Além do trabalho de acolhida, integração e assistência a refugiados em parceria 

com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e o Comitê Nacional 

para os Refugiados (CONARE), o IMDH também promove cursos de formação, seminários e 

serviços de informação e orientação aos refugiados, sendo considerada uma das mais 

importantes entidades de proteção aos solicitantes de refúgio e refugiados, no país. 

 

2.4.3 IKMR – I Know my Rights ou Eu Conheço os meus Direitos  

 

A Organização Não Governamental IKMR, sigla proveniente de I Know my Rights 

em inglês, e em português Eu Conheço os meus Direitos, foi criada como entidade sem fins 

lucrativos no ano de 2012, tendo sua sede na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. 

A IKMR é uma ONG que atua primordialmente com crianças, e além dos 

atendimentos realizados em Minas Gerais, também atua em outras quatro localidades da 

federação, ou seja, o Rio de Janeiro, o Distrito Federal, o Amazonas, o Rio Grande do Sul e 

São Paulo, em que os voluntários atuam dirigindo-se até a moradia onde se encontram as 

                                                           
549 MILESI, Irmã Rosita. Diretora do Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Brasília/DF, em 

entrevista semiestruturada realizada, via e-mail, em 21 de março de 2018. 
550 IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Proteção e Apoio aos Refugiados In: Cooperação Brasileira 

para o Desenvolvimento Internacional: 2011-2013. Brasília: João Brígido Bezerra Lima, 2016, p. 145. Disponível 

em:<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160915_livro_cobradi_2011_2013_cap05.

pdf.> Acesso em: 28 de dez. 2016. 
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crianças e seus familiares solicitantes de refúgio ou já com o reconhecimento do status de 

refugiados, uma vez que a ONG não possui uma sede física própria nos estados citados,551 

dependendo financeiramente “de doações de indivíduos e da iniciativa privada [...]”552. 

De acordo com dados da IKMR, “as crianças entre zero e doze anos incompletos 

geralmente chegam ao Brasil acompanhadas dos pais ou de responsáveis legais [...] (sempre 

como dependentes dos pais ou de tutores)”553, sendo justamente com essa faixa etária que a 

ONG tem seu trabalho realizado. 

A função principal dessa ONG é atuar no campo cultural, com “passeios para 

parques, cinemas e outros roteiros infantis, por meio de parcerias com os produtores de cada 

evento”. Um dos exemplos de sua atuação é o Coral Coração Jolie, composto por 100 (cem) 

crianças refugiadas de 03 (três) a 12 (doze) anos554, de distintas nacionalidades. 

Apesar de o foco principal ser o cultural e recreativo, a IKMR também trabalha em 

menor escala em outras áreas como, educação, saúde, moradia, atendendo um total de 200 

(duzentas) crianças em situação de refúgio.555 

Para obter os seus intentos, a IKMR trabalha e contribui  

 

junto ao poder público no sentido de pensar medidas de proteção [...] por meio 

da criação e do monitoramento de políticas públicas adequadas; [além de] 

desenvolver e trabalhar junto a outras instituições, promovendo e construindo 

parcerias que garantam a proteção dos direitos de cada criança solicitante de 

refúgio e refugiada no Brasil.556 

 

Além dessas ações de maior destaque, essa ONG também possui outros objetivos 

gerais e específicos com o escopo de beneficiar as crianças em situação de refúgio no país. 

 

                                                           
551 Informação obtida em conversa informal com a fundadora da IKMR, Vivianne Reis, durante I Conferência 

Latinoamericana e VII Seminário Nacional da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, na Universidade Federal do ABC 

- UFABC em 24 de novembro de 2016. 
552 IKMR. Quem somos. Disponível em:<http://www.ikmr.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 12 de mai. 2018. 
553 IKMR. Crianças no Brasil. Disponível em:<http://www.ikmr.org.br/criancas/criancas-no-brasil/>. Acesso em: 

12 de mai. 2018. 
554 CAMINHOS DO REFÚGIO. Coral de crianças refugiadas se apresenta no Rio em homenagem ao Dia das 

Mães. Disponível em: <http://caminhosdorefugio.com.br/tag/ikmr/>. Acesso em: 06 de set. 2017. 
555 Por ser uma ONG que atua basicamente com grupo infantojuvenil formado por solicitantes de refúgio e 

refugiados, houve várias tentativas entre o final de 2016 até abril de 2018 para apresentar o projeto de pesquisa, 

obter dados disponíveis ao público em geral, detalhes sobre as atividades exercidas, número de crianças atendidas 

dentre outros fatores relevantes, via entrevista semiestruturada ou não, conforme fosse mais conveniente à IKMR. 

Contudo, mesmo diante dos contatos por e-mail, telefone e outras mídias, e de encaminhamentos feito à Sra. 

Vivianne Reis, fundadora e presidente da ONG, que os repassou primeiramente a Camila Alves e, a seguir a Marília 

Calegari, existiu em ambas situações apenas a promessa em responder a entrevista, não havendo, todavia, o retorno 

aos questionamentos efetuados. 
556 IKMR. Quem somos. Op. cit. 

 

http://caminhosdorefugio.com.br/coral-de-criancas-refugiadas-se-apresenta-no-rio-em-homenagem-ao-dia-das-maes/
http://caminhosdorefugio.com.br/coral-de-criancas-refugiadas-se-apresenta-no-rio-em-homenagem-ao-dia-das-maes/
http://caminhosdorefugio.com.br/tag/ikmr/
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2.4.4 Missão Paz, Casa do Migrante e Pastoral do Migrante 

 

A Missão Paz, a Casa do Migrante e a Pastoral do Migrante fazem parte da Ordem 

religiosa Scalabriana, que tem 120 (cento e vinte) anos e, apesar de ser uma congregação, realiza 

ações ecumênicas em 27 (vinte e sete) países, inclusive no Brasil, onde atua em distintas partes 

do Estado de forma variada. Sabe-se que a ordem religiosa católica tem a vocação de atuar com 

migrantes. Dessa forma, ela exerce atividades por intermédio das distintas Pastorais espalhadas 

pelo Brasil, desempenhando trabalho de acolhida e inclusão de migrantes e refugiados que 

chegam ao país.  

Dentre as Pastorais que exercem atividades nos distintos estados da federação, 

estão: a Pastoral do Migrante Região Oeste 2, em Cuiabá, em Mato Grosso; a Pastoral da 

Mobilidade Humana da Diocese, em Rio Branco, no Acre; a Pastoral da Mobilidade Humana 

de Tabatinga, no Amazonas; Pastoral dos Migrantes da Arquidiocese, em Fortaleza, Ceará; 

Pastoral do Migrante da Arquidiocese, em Brasília/DF; a Pastoral do Migrante, nas cidades de 

Campo Grande e Três Lagoas, assim como a Pastoral da Mobilidade Humana, em Corumbá, 

no Mato Grosso do Sul; a Pastoral das Migrações, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul; Pastoral 

do Migrante, nas cidades de Florianópolis, Chapecó e Nova Erechim, no estado de Santa 

Catarina e o Centro Pastoral para Migrantes, em Pacaraima, no estado de Roraima. 

No caso de São Paulo, local de maior concentração de migrantes e solicitantes de 

refúgio, essa ordem religiosa passou a exercer atividades a partir da década de 1930 com a 

Missão Paz, instituição filantrópica da igreja católica ligada aos Missionários de São Carlos ou 

Scalabrianos557, com a Missão um rol de atividades de auxílio, tais como:  

 

[...] serviços de documentação; apoio jurídico; assistência social; atendimento 

psicológico e de saúde; educacional, com cursos de português, palestras 

interculturais e encaminhamento para cursos profissionalizantes; mediação de 

trabalho entre empresas e imigrantes com visitas posteriores de 

acompanhamento nas empresas, prevenção de trabalho escravo, acolhida e 

proteção das vítimas.558 

 

Para efetivar tais atividades, discutir mudanças quanto às questões migratórias e 

conceder acolhida a migrantes nacionais e estrangeiros, a Missão Paz conta com o Centro de 

                                                           
557 MISSÃO PAZ. Nossa Missão. Disponível em: <http://www.missaonspaz.org/nossa-missao>. Acesso em: 25 

de mai. 2017. 
558 Ibid. 
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Estudos Migratórios (CEM) e com a Casa do Migrante, esse um dos principais centros de 

acolhida de São Paulo.  

De acordo com o Padre Paolo Parise, que comanda a Missão Paz desde 2010, o 

local  

 

[...] é um centro integrado que oferece abrigo, contando com 110 (cento e dez) 

vagas diárias, além de uma série de serviços, atividade jurídica para os 

migrantes, cursos de português e encaminhamento para cursos 

profissionalizantes e trabalho, atendimento médico e psicológico.559 

 

A Casa do Migrante existe desde 1978, período esse em que grande parte dos fluxos 

migratórios se deu na esfera interna, tanto pelo êxodo rural, quanto em razão da ditadura militar 

em alguns países da América Latina, a exemplo do Brasil, Argentina, Paraguai e Nicarágua. 

No entanto, nos últimos anos, o perfil dos acolhidos na Casa do Migrante se alterou, 

havendo, nos dias atuais, uma quantidade maior de estrangeiros em situação de migração 

econômica ou de solicitantes de refúgio oriundos de diferentes partes do planeta. Dentre os 

migrantes estrangeiros que a Casa do Migrante recebe, a maioria é de homens adultos, todavia, 

houve casos também de mulheres, inclusive gestantes, e de crianças e adolescentes 

majoritariamente acompanhados e alguns poucos separados.560 Somente de julho a dezembro 

de 2015, houve o recebimento de 17 (dezessete) crianças e 3 (três) adolescentes, provenientes 

de locais, como, República Democrática do Congo, do Haiti 561 e Angola.562 Em 2017, houve a 

diminuição de mulheres jovens e grávidas e o aumento daquelas com idade entre 35 (trinta e 

cinco) anos  em diante, bem como de homens em todas as faixas etárias.563 

A Pastoral do Migrante, em linhas gerais, atua com a participação de irmãs 

Scalabrianas e leigos voluntários em três frentes de trabalho. A migração urbana, a migração 

interna, a migração sazonal e a imigração.  

                                                           
559 PARISE, Paolo. Padre que comanda a Missão Paz, em palestra ministrada no Seminário Internacional sobre 

Migrações, Refúgio e Deslocamentos, realizado pela BibliAspa em 01 de abril de 2017, na cidade de São Paulo/SP.  
560 ARAÚJO, Márcia Lourdes de. Coordenadora de Assistência Social da Casa do Migrante, em entrevista 

semiestruturada realizada pessoalmente em 28 de março de 2018 na sede da Casa do Migrante na cidade de São 

Paulo. 
561 O CONARE não reconhece os haitianos como refugiados há mais de cinco anos e desde 2012 remete os 

processos de solicitação de refúgio para o CNIg, que com base em sua Resolução Normativa nº 97 de 2012, 

concede visto permanente por razões humanitárias a ser expedido pelo MRE. A Resolução Normativa nº 97/2012 

foi posteriormente prorrogada pelas Resoluções nº 113/2014 e nº 117/2015. 
562 Conforme dados obtidos análise das fichas de acolhimento de estrangeiros na Casa do Migrante em 27 de março 

de 2018. 
563 ARAÚJO, Márcia Lourdes de. Coordenadora de Assistência Social da Casa do Migrante, em entrevista 

semiestruturada realizada pessoalmente em 28 de março de 2018 na sede da Casa do Migrante na cidade de São 

Paulo. 
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Já o Centro Pastoral para Migrantes (CEPAMI), a mais recente Pastoral para 

Migrantes do país, foi criada em agosto de 2017 na cidade Pacaraima,564 local em que o 

acolhimento se dá primordialmente entre os cidadãos da Venezuela. 

 

2.4.5 CMDH – Centro de Migrações e Direitos Humanos  

 

O Centro de Migrações e Direitos Humanos (CMDH), ligado à diocese de Roraima, 

possui convênio com o Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH), de Brasília, e conta 

com a participação de 20 (vinte) voluntários, tendo à frente a Irmã Telma Lage. 

O CMDH, ao longo dos últimos dois anos, tornou-se referência no trabalho pelos 

direitos dos migrantes, em Boa Vista, atuando na “orientação aos que precisavam se regularizar 

junto à Polícia Federal [...] com o objetivo de suprir a grande demanda [e no] processo de 

solicitação de refúgio, fazendo uma triagem e desafogando os técnicos da Polícia Federal”.565 

Além do auxílio na parte burocrática quanto à solicitação de refúgio no Brasil, o 

CMDH também atua materialmente em “outras demandas urgentes, como alimentação, entrega 

de cestas básicas e material de higiene e limpeza, além de roupas e calçados”566, assim como 

no encaminhamento escolar e de saúde para as crianças e adolescentes venezuelanos e de 

trabalho para os adultos. 

De acordo com a Irmã Telma Lage, que coordena o Centro de Migrações e Direitos 

Humanos (CMDH) desde 2015, já passaram, pelo CMDH, mais de 5 (cinco) mil migrantes, dos 

quais, a maioria de origem venezuelana entre adultos e crianças. Entretanto, se, em 2015, grande 

parte dos migrantes era constituído de adultos desacompanhados, em 2018, em virtude da falta 

de alimentos na Venezuela, muitos vêm migrando com os filhos, recebendo desde recém-

nascidos até crianças de 12 anos, com maior concentração daquelas com menos de cinco anos, 

de ambos os sexos, e alguns poucos adolescentes separados, cujos casos são encaminhados para 

a Defensoria Pública.567 

                                                           
564 IMDH. IMDH e Paróquia S.C. de Jesus inauguraram Centro Pastoral para Migrantes em Pacaraima, na 

fronteira Brasil/Venezuela. Disponível em:<http://www.migrante.org.br/index.php/98-imdh/413-imdh-e-paroquia-

s-c-de-jesus-inauguram-centro-pastoral-para-migrantes-em-pacaraima-na-fronteira-brasil-venezuela>. Acesso 

em: 05 de set. 2017. 
565 CÁRITAS BRASILEIRA. Perfil: Telma Lage, uma missionária junto aos imigrantes venezuelanos. Disponível 

em: <http://caritas.org.br/perfil-telma-lage-uma-missionaria-junto-aos-imigrantes-venezuelanos/38083>. Acesso 

em: 24 de fev. 2018. 
566 Ibid. 
567 SANTOS. Irmã Telma Cristina Lage dos. Coordenadora do Centro de Migrações e Direitos Humanos (CMDH), 

na cidade de Boa Vista (RR), em entrevista semiestruturada realizada via e-mail em 09 de abril. 
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Para a Irmã Telma Lage, a proteção e acolhida em si é o principal desafio, em que, 

a primeira e “principal política pública de proteção as crianças e adolescentes solicitantes de 

refúgio é o abrigamento com dignidade para a família inteira, não podendo separá-los de seus 

parentes de referência”.568 

Contudo, na capital de Roraima, há somente uma Casa de passagem com 19 

(dezenove) vagas, em que o indivíduo só pode ficar por duas semanas. No que tange aos grandes 

projetos de abrigamento do governo federal, os abrigos a serem construídos, para acolher 1.500 

(mil e quinhentas) pessoas, foram reduzidos para 500 (quinhentas) vagas, com abrigamento em 

barracas que não trazem segurança, sobretudo para crianças e adolescentes, muitas das quais 

desnutridas e que, com seus pais, acabam indo viver nas ruas em situação de total 

vulnerabilidade. 

Não existem políticas públicas para receber crianças e adolescentes migrantes, em 

Boa Vista, ficando grande parte da demanda a cargo da sociedade civil, como é o caso da 

Fundação Fé e Alegria e da Casa de los Niños, além da atuação da Defensoria Pública, no que 

tange à inserção nas creches e escolas, uma vez que “muitos gestores escolares não as 

aceitam”569 ou simplesmente não há vagas suficientes, como é o caso das creches. 

 

2.4.6  Casa de los Niños e Fundação Fé e Alegria 

 

No estado de Roraima, duas novas entidades da sociedade civil estão em atividade 

há pouco tempo, com o objetivo de acolhimento e proteção a crianças e adolescentes migrantes, 

solicitantes de refúgio e refugiados, tendo, como ponto diferenciador, o fato de uma atender 

indígenas e, a outra, não indígenas. 

A ONG Pirilampo, mais conhecida como Casa de los Niños, é um projeto criado no 

estado de Roraima, e que teve início em agosto de 2017, com a intenção de atender crianças e 

adolescentes indígenas em situação de refúgio. 

O projeto, que funciona dentro de um abrigo para migrantes, em Boa Vista, 

começou atendendo cerca de 90 crianças570 e, hoje, o número de atendimentos já saltou para 

                                                           
568 SANTOS. Irmã Telma Cristina Lage dos. Coordenadora do Centro de Migrações e Direitos Humanos (CMDH), 

na cidade de Boa Vista (RR), em entrevista semiestruturada realizada via e-mail em 09 de abril. 
569 Ibid. 
570 GLOBO. Crianças venezuelanas aprendem português em 'escola' improvisada dentro de abrigo em Roraima. 

Disponível em:<https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/criancas-venezuelanas-aprendem-portugues-em-escola-

improvisada-dentro-de-abrigo-em-roraima.ghtml>. Acesso em: 30 de mar. 2018. 
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quase 150 (cento e cinquenta) indivíduos com menos de dezoito anos, todos oriundos da 

Venezuela, alguns dos quais acompanhados ou separados. 

Segundo Jaqueline Rocha, que atua no projeto atendendo crianças e adolescentes 

indígenas da etnia Warao, 

  

a principal demanda é uma educação diferenciada que respeite as 

especificidades e os atenda na área educacional de forma efetiva. Há um 

esforço por parte de algumas organizações em ingressá-los na rede pública de 

ensino, pois alguns já vinham de escolas não-indígenas na própria Venezuela, 

mas a resposta negativa tem sido grande. A iniciativa para suprir a demanda 

citada tem vindo do próprio projeto e da coordenação do abrigo que tem 

oferecido atividades educativas e recreativas para o público dentro do próprio 

abrigo.571 

 

Além de aulas de português e espanhol, as crianças e adolescentes têm aulas 

também em Warao, ministradas por voluntários que lecionam na escola improvisada e limitada 

“por tapumes que separam a sala de aula do resto do ginásio que abriga atualmente cerca de 570 

venezuelanos, sendo 201 crianças e 43 adolescentes”.572 

Ainda de acordo com Jaqueline Rocha, por se tratar de um projeto que atua com 

crianças e adolescentes indígenas em situação de migração internacional forçada, a maior 

dificuldade está justamente no fato de que as políticas públicas existentes “não abarcam as 

necessidades reais desse público [pois], ora são acolhidos como imigrantes ora como indígenas 

e pouquíssimas vezes como indígenas imigrantes, o que culmina na privação de um ou de outro 

direito”.573 

Para além dessa dificuldade, há também a ausência de uma pauta nacional para 

tratar da questão migratória, bem como casos de xenofobia envolvendo a população de distintas 

cidades em Roraima, situações que dificultam o acesso e fruição de direitos fundamentais pelas 

crianças e adolescentes. 

Quanto à Fundação Fé e Alegria, trata-se de uma organização da sociedade civil, 

sem fins lucrativos, e que faz parte da Federação Internacional de Fé e Alegria fundada na 

Venezuela e, atualmente, com atividades em vinte países. No Brasil, já ela atua há trinta e cinco 

                                                           
571 ROCHA, Jaqueline. Membro da ONG Pirilampos/Projeto Casa de los Niños em entrevista semiestruturada 

realizada, via e-mail, em 11 de abril de 2018. 
572 GLOBO. Crianças venezuelanas aprendem português em 'escola' improvisada dentro de abrigo em Roraima. 

Disponível em:< https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/criancas-venezuelanas-aprendem-portugues-em-escola-

improvisada-dentro-de-abrigo-em-roraima.ghtml>. Acesso em: 30 de mar. 2018. 
573 ROCHA, Jaqueline. Op. cit. 
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anos com trabalhos em quatorze estados da federação574, dentre os quais, Roraima, onde 

funciona desde o início de 2018.575 

Essa Fundação atende crianças brasileiras e estrangeiras não indígenas, a maioria 

na faixa etária de 6 (seis) a 16 (dezesseis) anos576, em situação de vulnerabilidade, possuindo 

dois principais pilares: a educação e a promoção social, atuando em processos de integração 

com atividades complementares, denominadas pelo termo espanhol de contraturno escolar, 

como, oficinas, aulas de música e esportes, atividades essas que são voltadas para o grupo 

infantojuvenil, estendendo-se também às famílias. 

Em Boa Vista, local de grande fluxo migratório de venezuelanos desde 2016, além 

do atendimento direto, a fundação também dá assistência aos pais para obterem documentação 

para a matrícula dos filhos com menos de dezoito anos, encaminhando crianças e adolescentes 

para escolas públicas, bem como de toda a família para abrigos existentes, dos quais apenas um 

é gerido pelo governo federal, em parceria com o ACNUR.577 

Do mesmo modo como exposto pelos entrevistados nas Cáritas Arquidiocesanas, 

os funcionários da Fundação Fé e Alegria também percebem como maiores barreiras para a 

integração das crianças e adolescentes, no Brasil, a dificuldade com a língua, somando-se à 

falta de vagas nas escolas de ensino fundamental, assim como a demora na emissão de 

documentação578, o que também influi no acesso ou não à escola assim que chegam ao país. 

 

2.4.7 SEFRAS – Serviço Franciscano de Solidariedade 

 

A ONG Serviço Franciscano de Solidariedade (SEFRAS) desmembrou-se da ordem 

religiosa franciscana no ano de 2009, atuando num trabalho social com os mais vulneráveis, 

isto é, os “empobrecidos e excluídos”,579 nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, 

contando “com 13 Serviços [...] com capacidade média de 1.600 atendimentos diários”.580 

                                                           
574  Os estados onde a Fundação Fé e Alegria possui atividades são: Amazonas, Bahia, Ceará, Espirito Santos, 

Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São 

Paulo, Tocantins e Roraima. FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA. Nossa Atuação no Brasil. Disponível 

em:<https://fealegria.org.br/onde-estamos/>. Acesso em: 02 de abr. 2018. 
575 BLANCO, José Romero. Membro Fundação Fé e Alegria, em Boa Vista (RR), em entrevista semiestruturada, 

realizada via skype, em 02 de abril de 2018. 
576 Ibid. 
577 Ibid. 
578 Ibid. 
579 SEFRAS. Serviço Franciscano de Solidariedade. Disponível em: <http://www.sefras.org.br/novo/quem-

somos/historico/>. Acesso em: 12 de abr. 2017. 
580 Ibid. 
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Para o fornecimento dos serviços prestados, a SEFRAS mantém parcerias com as 

Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e de Direitos 

Humanos e Cidadania (SMDHC), sendo suas atividades divididas em: Sefras Peri, onde fornece 

proteção às crianças e adolescentes vulneráveis e em risco; Sefras Idoso; Sefras População de 

Rua de São Paulo; Sefras Reciclagem; Sefras Prevenção HIV/AIDS; Sefras Defesa e Justiça 

Penal; Sefras Imigrantes; e Centro de Referência e Atenção ao Imigrante (CRAI).581 

 Desses serviços mantidos pelo SEFRAS o mais conhecido é o abrigo do Centro de 

Referência e Atenção ao Imigrante (CRAI), no município de São Paulo, criado em 2014, pela 

Prefeitura de São Paulo, encarregada pela implantação de políticas públicas sociais, no 

município. O CRAI concede serviço aberto e gratuito, contando atualmente com 120 (cento e 

vinte) vagas para adultos e crianças, que são atendidas também por outros migrantes, o que, a 

priori, facilita o primeiro acolhimento. 

Segundo a coordenadora do CRAI, em São Paulo, Viviana Peña, os serviços e 

atendimentos oferecidos aos migrantes econômicos e solicitantes de refúgio são de: 

 

[...] orientação para regularização migratória, orientação para preenchimento 

de formulário de solicitação de refúgio, encaminhamento para cursos de 

português e profissionalizantes, orientação para bancarização, atendimento 

em plantão social, acompanhamento de famílias em situação de 

vulnerabilidade, acompanhamento e socialização de informação sobre 

políticas sociais e programas de transferência de renda.582 

 

O CRAI também fornece “[...] orientações gerais e atendimento de portas abertas, 

bem como atendimento jurídico especializado a partir de uma parceria com a Defensoria 

Pública da União”583, organizando também atividades que auxiliam na integração de imigrantes 

e refugiados, em que a visão do serviço prestado não é de assistencialismo, mas de 

empoderamento aos milhares de migrantes econômicos e refugiados.  

Além dessas atividades desenvolvidas com os migrantes forçados, o Centro de 

Referência e Acolhida para Imigrantes, de São Paulo (CRAI), também trabalha com “a 

sensibilização de funcionários públicos, tendo formado 256 (duzentos e cinquenta e seis) 

                                                           
581 SEFRAS. Serviço Franciscano de Solidariedade. Disponível em: <http://www.sefras.org.br/novo/quem-

somos/historico/>. Acesso em: 12 de abr. 2017. 
582 PEÑA, Viviana. Coordenadora do Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes do município de São Paulo, 

em Palestra proferida na I Conferência Latinoamericana e VII Seminário Nacional da Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello, na Universidade Federal do ABC - UFABC em 23 de novembro de 2016. 
583 SEFRAS. Serviço Franciscano de Solidariedade. Centro de Referência e Acolhida do Imigrante (CRAI). 

Disponível em: <http://www.sefras.org.br/novo/servicos/sao-paulo/crai/>. Acesso em: 01 de mar. 2017. 
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servidores das áreas da saúde, assistência social, educação, cultura e trabalho”584, com o escopo 

de que haja um conhecimento maior e mais profundo da legislação nacional e internacional, 

além de um melhor atendimento aos migrantes. 

Nos moldes similares ao do CRAI de São Paulo, também foi criado em 2018, o 

Centro de Referências ao Imigrante, na cidade de Florianópolis (CRAI-SC), após “a assinatura 

de convênio entre o governo do estado de Santa Catarina e o Ministério da Justiça”585 e cujo 

atendimento se dará com o auxílio da Ação Social Arquidiocesana (ASA), nas áreas de 

assistência jurídica, atendimento psicológico e outras orientações pertinentes aos migrantes e 

refugiados.  

Além das Organizações Não Governamentais (ONGs) e entidades religiosas 

expostas, há outras sociedades civis organizadas que também exercem atividades com os 

solicitantes de refúgio e refugiados, algumas atuando de modo mais específico, como é o caso 

do Instituto de Reintegração do Refugiado (ADUS), na cidade de São Paulo, que atua 

majoritariamente no atendimento de adultos “com foco na integração social, econômica e 

profissional”586. 

 Outras ONGs exercem um trabalho crescente e cada vez mais amplo, como é o 

caso da ONG Compassiva, que lida com o processo de validação de diplomas estrangeiros e, 

também possui um projeto intitulado LAR – Levando Ajuda aos Refugiados. Nesse projeto, 

oferece oportunidades de estudo, com aulas de português, e de trabalho para quem chega a São 

Paulo. Em breve, pretende propiciar acolhida com o abrigo Beit El Émel ou Casa da 

Esperança587, além de atender uma vez por semana crianças em situação de vulnerabilidade 

“em um contexto propício ao contato com drogas e aliciamento para tráfico, e com condições 

desfavoráveis para lazer e educação de qualidade”588, mediante o projeto Crianças em Ação.  

Todavia, para que os direitos dos solicitantes de refúgio e refugiados se efetivem e 

tenham êxito em solo nacional,  é necessário que as Entidades religiosas e as ONGs trabalhem 

unidas entre si e com o Poder Público, em projetos para um plano macro, fazendo com que suas 

práticas não sejam desconexas e tenham um maior alcance social. Exemplos dessa falta de 

                                                           
584 PEÑA, Viviana. Coordenadora do Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes do município de São Paulo, 

em Palestra proferida na I Conferência Latinoamericana e VII Seminário Nacional da Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello, na Universidade Federal do ABC - UFABC em 23 de novembro de 2016. 
585 MIGRAMUNDO. Santa Catarina inaugura primeiro Centro de Referências e Atendimento ao Imigrante. 

Disponível em: <migramundo.com> Acesso em: 05 de fev. 2018. 
586 ACNUR. Com apoio de ONGs e empresas, refugiados conseguem emprego. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/noticias/noticia/com-apoio-de-ongs-e-empresas-refugiados-conseguem-emprego/>. Aces- 

so em: 10 de out. 2017. 
587 COMPASSIVA. LAR - levando ajuda ao refugiado. Disponível em:<http://compassiva.org.br/lar/>. Acesso em 

28 de set. 2017. 
588 Idem. Crianças em Ação. Disponível em:<http://compassiva.org.br/lar/>. Acesso em 28 de set. 2017. 
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articulação foi a ação do estado de Roraima para tratar do fluxo migratório venezuelano, com a 

total ausência dos municípios e do governo federal, até o ano de 2018, bem como o trabalho 

pulverizado de ONGs, nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, que sem conversarem entre si, 

levavam as mesmas ajudas aos migrantes.589 

Somente a partir de uma articulação conjunta entre as ONGs e entidades religiosas, 

órgãos do Estado e o ACNUR, será possível a elaboração e colocação em prática de políticas 

públicas voltadas, de modo específico ou não, para esse coletivo, independentemente da faixa 

etária.  

Muitas das políticas de proteção e integração local são realizadas mediante atuação 

da sociedade civil organizada, uma vez que as políticas públicas também podem ter sua gênese 

no setor privado, com posterior chancela pelo Poder Público, como é o caso das ONGs que 

atuam com os migrantes forçados. 

 Contudo, a atuação do Estado brasileiro faz-se imprescindível nessa seara, uma vez 

que muitas políticas públicas estão diretamente ligadas à fruição de direitos sociais, os quais 

demandam um agir Estatal para que possam ser gozados por todos, com o escopo de 

experimentar e exercer a cidadania numa acepção mais completa, conforme trataremos no 

capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
589 SILVA, João Carlos Jarochisnki. Professor da Universidade Federal de Roraima (UFRR) em palestra sobre a 

Migração oriunda da Venezuela no contexto da fronteira norte do Brasil, em Roraima, proferida na Missão Paz, 

São Paulo, em 23 de fevereiro de 2018. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES REFUGIADOS NO BRASIL 

 

O refúgio pode-se configurar de três maneiras, ou seja, há os solicitantes de refúgio, 

num primeiro momento, os refugiados reconhecidos pelo Brasil, numa segunda etapa, e aqueles 

que chegam ao país com o status de refugiado como reassentados, havendo, para a configuração 

de tais situações, as chamadas soluções duradouras. 

Essas soluções duradouras permitem que os indivíduos em situação de refúgio 

possam gozar em solo nacional dos direitos humanos e fundamentais, com base na legislação 

nacional e nos tratados internacionais firmados pelo Brasil, bem como usufruir dos serviços 

públicos, via políticas públicas. 

Este capítulo trata das três formas de solução duradoura estipuladas pelo Alto 

Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) e absorvidas pela Lei brasileira sobre Refúgio, isto 

é, a Repatriação voluntária, o Reassentamento e a Integração local. A seguir, são abordadas as 

políticas públicas como forma de proteção dos direitos humanos dos refugiados e acesso à 

cidadania.  

No momento posterior, adentramos nas questões que envolvem as políticas públicas 

de acolhimento, proteção e inclusão das crianças e adolescentes no Brasil, fazendo-se um 

comparativo entre as políticas existentes para adultos e para as crianças e adolescentes com 

status de refugiados, com a cogitação, inclusive, da necessidade ou não de novas políticas 

públicas para os que têm menos de dezoito anos.  

Por fim, analisamos os reflexos político-jurídico, sociais e econômicos, para o 

Brasil, decorrentes das Políticas Públicas aplicáveis aos refugiados, especialmente no que 

concerne às crianças e adolescentes. 

 

3.1 AS SOLUÇÕES DURADOURAS COMO FORMA DE PROTEÇÃO AOS 

REFUGIADOS 

 

O Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) criou três estratégias, 

denominadas de soluções duradouras, para as situações que envolvem os solicitantes de refúgio 

e refugiados: a repatriação voluntária, o reassentamento e a integração local. Cada uma dessas 

soluções é trabalhada em maior ou menor grau pelos Estados soberanos, que podem atuar 

apenas com uma dessas soluções ou com o seu conjunto, visando “poner fin al ciclo del 
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desplazamiento y que permite a las personas desplazadas reanudar una vida normal en un 

entorno seguro”590, sem que haja qualquer hierarquia entre as soluções, ficando a cargo do 

refugiado optar, conforme o caso, para aquela que lhe seja mais benéfica e conveniente. 

No que se refere ao Brasil, o país adota em sua Lei de Refúgio – Lei nº 9.747/97 – 

as três formas de soluções duradouras, tratando em seu artigo 42 da Repatriação, nos artigos 43 

e 44 da Integração Local e nos artigos 45 e 46 do Reassentamento.  

Com relação às soluções duradouras para as crianças e adolescentes, a Observação 

Geral nº 6 do Comitê para os Direitos da Criança traz que,  

 

los intentos de hallar soluciones duraderas para los menores no 

acompañados o separados fuera de su país de origen comenzarán y se   

pondrán en práctica sin dilación y, de    ser    posible, inmediatamente después 

de que se determine que se trata de un menor no acompañado o separado de 

su familia.591 

 

Entende-se, assim, que as soluções duradouras se aplicam tanto aos adultos quanto 

às crianças e adolescentes em situação de refúgio, acompanhados ou não, devendo-se utilizar, 

nesse caso, também a determinação do interesse superior (DIS), com fulcro no princípio do 

interesse superior da criança, visto como um direito daqueles com menos de dezoito anos, 

conforme exposto no item 1.1.2. 

A primeira das soluções duradouras é a Repatriação Voluntária, considerada como 

aquela “en la cual los refugiados pueden regresar en condiciones de seguridad y dignidad a su 

país de origen”592, sendo esse o desfecho mais escolhido pelos refugiados, uma vez findados 

os motivos que levaram ao refúgio.593 

No mesmo sentido, o Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) destaca que 

 
Para muitos [refugiados], a solução preferida é retornar para sua casa em 

segurança e com dignidade, com restauração completa de proteção nacional, 

com base numa decisão livre e esclarecida. O repatriamento voluntário foi o 

primeiro em termos numéricos entre as três soluções disponíveis em 2015, 

embora com números baixos em comparação com a escala de deslocamento 

global. Contudo, conflitos não resolvidos, instabilidade política e insegurança 

                                                           
590 ACNUR. Soluciones Duraderas. Disponível em:<http://www.acnur.org/que-hace/soluciones-duraderas/>. 

Acesso em: 17 de dez. 2016. 
591 ACNUR. Directrices del ACNUR para la determinación del interés superior del niño, p. 32. Disponível 

em:<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7126>. Acesso em: 

11 de jan. 2017. 
592 ACNUR. Soluciones Duraderas. Op. cit. 
593 ACNUR/UNHCR. Conclusions adopted by the Executive Committee on the International Protection of 

Refugees 1975 – 2009 (Conclusion No. 1 – 109). Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 

Division of International Protection Services December 2009 Disponivel 

em:<http://www.refworld.org/pdfid/4b28bf1f2.pdf.> Acesso em: 12 de jan. 2017. 
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continuaram a milhões de pessoas deslocadas durante o ano. Outros 

obstáculos ao regresso incluíam perda de meios de subsistência, falta de 

acesso a cuidados de saúde e educação, e dificuldades na recuperação de terras 

e propriedades.594  

 

De acordo com a Lei brasileira nº 9.747/97, art. 42, “A repatriação de refugiados 

aos seus países de origem deve ser caracterizada pelo caráter voluntário do retorno595, salvo nos 

casos em que não possam recusar a proteção do país de que são nacionais, por não mais 

subsistirem as circunstâncias que determinaram o refúgio”.596  

Para que a repatriação voluntária possa se concretizar o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), em parceria com governo dos países de origem 

do refugiado, procura auxiliar no retorno seguro e permanente, incluindo nessas medidas 

informações sobre repatriamento voluntário, prestação de assistência de regresso e 

reintegração, inclusive com a organização de 

 

[...] visitas ao país de origem por parte dos refugiados para que estes possam 

verificar as condições de repatriação, divulgação de informação atualizada 

sobre o país e região de origem dos refugiados e engajamento em atividades 

de paz e reconciliação, promoção de moradia e restituição de propriedades, 

além de apoio legal e assistência aos retornados. 597 

  

No que tange às crianças e adolescentes, Abramovich destaca que: 

 

La decisión de repatriar a un menor de edad desde el país donde habita hacia 

su país de origen, sea que se encuentre con su família o que se trate de un 

                                                           
594 Texto Original: “For many, the preferred solution is to return to their home in safety and in dignity, with full 

restoration of national protection, based on a free and informed decision. Voluntary repatriation was first in 

numerical terms among the three solutions available in 2015, albeit with low numbers compared to the scale of 

global displacement. Yet unresolved conflict, political instability, and insecurity continued to make return 

impossible for millions of displaced people during the year. Other obstacles to return included loss of livelihood, 

lack of access to health care and education, and difficulties in reclaiming land and property”. UNHCR. Global 

Trends Forced Displacement in 2015, 2016, p. 24. Disponível em: <http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf>. 

Acesso em: 09 de dez. 2016. 
595 Como exemplo de repatriação voluntária tem-se o que ocorreu com nacionais angolanos entre os anos de 1975 

a 2013, após a independência do país. SILVA, Antônio Marcos Dutra da.  O Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados e a Repatriação Voluntária: uma leitura da experiência angolana (1975-2013). Dissertação de 

Mestrado em Relações Internacionais. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), 2013. 
Em contrapartida, tem-se como exemplo de repatriação involuntária “o retorno forçado de refugiados em 

Camarões para o nordeste da Nigéria, em meio à ausência de condições para o retorno seguro dessas populações”. 

ONUBR. Nações Unidas no Brasil. ONU alerta para repatriação forçada de nigerianos refugiados em Camarões. 

Disponível em:<https://nacoesunidas.org/onu-alerta-para-repatriacao-forcada-de-nigerianos-refugiados-em-

camaroes/>. Acesso em: 25 de ago. 2017. 
596 BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de julho 1997 - Lei do Refúgio. Disponível em:                                                                              

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 12 de ago. 2016. 
597 ACNUR. Repatriação Voluntária. Voltando para Casa. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/solucoes-duradouras/repatriacao-voluntaria/>. Acesso em: 15 

de mar. 2017. 
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niño no acompañado, deberia adoptarse teniendo en consideración el interés 

superior del niño. Ello implica que la medida que disponga el retorno de un 

niño migrante al país del que es nacional no puede tener naturaleza 

sancionatoria, sino que debe estar enmarcada en una lógica de protección.598 

 

Apesar de a repatriação ser a solução duradoura preferida entre os refugiados, 

menos de 50% (cinquenta por cento) são repatriados. No ano de 2015, por exemplo, somente 

“[...] cerca de 201.400 refugiados regressaram aos seus países de origem, tendo a maioria, 

115.800 mil ou 57% (cinquenta e sete por cento) recebido assistência do ACNUR”.599 Essa 

pequena proporção no meio de 25,4 (vinte cinco vírgula quatro) milhões600 se dá tendo em vista 

que os conflitos armados ou o motivo que desencadeou o refúgio costuma ser de longa duração, 

necessitando-se pensar na integração local como primeira medida para os que se encontram 

como solicitantes de refúgio ou no reassentamento para os que já chegam ao país como 

refugiados. 

O Reassentamento é considerado uma das formas seguras para os que já tiverem 

seu status de refugiado reconhecido, em que o “ACNUR, em cooperação com os Estados, 

promove e negocia a implementação de reinstalação como uma solução duradoura”601, 

identificando as pessoas que necessitam de proteção internacional. A Organização Internacional 

para Migrações (OIM) também age no que se refere a essa solução, atuando como órgão 

operacional na tramitação dos casos, traslado, transporte, e assistência para a inserção na 

sociedade de acolhida.602 

Contudo, atualmente, menos de 1% (um por cento) dos refugiados no mundo tem 

essa opção603. A porcentagem de reassentados é pequena, em razão de serem poucos os países 

que participam do Programa de Reassentamento do Alto Comissariado das Nações Unidas 

                                                           
598 ABRAMOVICH, Victor et. al. Protección Internacional de Refugiados en el sur de Sudamérica.  Remedios de 

Escalada: De la UNLa - Universidad Nacional de Lánus, 2012, p. 181. 
599 Texto original: “some 201,400 refugees returned to their countries of origin, with the majority (115,800 or 57%) 

receiving UNHCR assistance”. UNHCR. Global Trends Forced Displacement in 2015, 2016, p. 25. Disponível 

em: <http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf>. Acesso em: 09 de dez. 2016. 
600 Dos mais de 20 milhões de refugiados no mundo, “[...] 17,2 milhões estão sob a responsabilidade do ACNUR, 

e os demais são refugiados palestinos registrados junto à organização irmã do ACNUR, a Agência das Nações 

Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA)”. ACNUR. Tendências Globais sobre refugiados e 

outras populações de interesse do ACNUR. Disponível 

em:<http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/>. Acesso em: 21 de ago. 2017. 
601 Texto original: “UNHCR, in cooperation with States, promotes and negotiates the implementation of 

resettlement as a durable solution ACNUR”. Global Trends Forced Displacement in 2015, 2016. p. 25. Disponível 

em: <http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf>. Acesso em: 09 de dez. 2016. 
602 HERRERA, Maria Jesús. Responsável pela OIM na Espanha, em aula ministrada sobre La Organización 

Internacional para Migraciones durante o Curso de Verano en Migraciones Forzosas y Refugio, ministrado na 

Universidad Complutense de Madrid, Madrid, em 10 de julho 2017. 
603 OBENSOR. Besem. Integración local en entornos urbanos de la población refugiada. Representante do ACNUR 

no Equador em Palestra proferida durante a I Conferência Latinoamericana e VII Seminário Nacional da Cátedra 

Sérgio Vieira de Mello, na Universidade Federal do ABC - UFABC em 24 de novembro de 2016. 
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(ACNUR), motivo pelo qual o ACNUR vem tentando sensibilizar outros Estados soberanos 

para que adiram ao Programa de Reassentamento.604 Hodiernamente são 24 (vinte e quatro) os 

Estados que já firmaram convênio com o ACNUR para esse fim, dentre os quais os Países 

Nórdicos, os Estados Unidos da América, o Canadá, a Argentina, o Chile, o Paraguai, o Uruguai 

e o Brasil.605  

Essa segunda chance num terceiro país possibilita que o refugiado possa ter a vida 

e os direitos protegidos diante do fato de que “alguns refugiados não podem voltar para casa ou 

não estão dispostos a fazê-lo, pois teriam de enfrentar perseguições contínuas. Muitos inclusive 

vivem em situações perigosas ou tem necessidades específicas que não podem ser resolvidas 

nos países onde buscaram proteção”606  

O Reassentamento vem estabelecido no artigo 46, da Lei nº 9.474/97, ou Lei do 

Refúgio, que traz em seu bojo que: “O reassentamento de refugiados no Brasil se efetuará de 

forma planificada e com a participação coordenada dos órgãos estatais, e quando possível, de 

organizações não governamentais, identificando áreas de cooperação e de determinação de 

responsabilidades.”607 

Para tanto o Brasil firmou convênio com o ACNUR para o reassentamento de 

refugiados no país em 2003, havendo, desde então, o Programa de Reassentamento Solidário, 

numa ação conjunta entre o governo, o ACNUR e a Associação Antônio Vieira (ASAV), com 

sede no Rio Grande do Sul, onde se “realizam-se missões aos países de primeiro refúgio, 

formadas por representantes do Conare, Acnur e representantes da sociedade civil, para 

entrevistas com os candidatos ao reassentamento e avaliação da factibilidade do acolhimento 

em território nacional”.608 

Desse modo, além do solicitante de refúgio que chega ao Brasil e pede o 

reconhecimento da condição de refugiado como primeiro país de asilo por elegibilidade, 

                                                           
604 Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR/UNHCR) “UNHCR continues to advocate for 

more countries to offer resettlement places, particularly given the increasing numbers of refugees in need of a 

durable solution [...] refugees from 70 nationalities were submitted for resettlement from 84 countries or 

territories of asylum to 27 countries of resettlement. It is important to note that not all cases for resettlement are 

submitted by UNHCR and that a number of States accept family reunification cases independent of a UNHCR 

referral.”. ACNUR. Global Trends Forced Displacement in 2015, 2016. Disponível em: 

<http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf>. Acesso em: 09 de dez. 2016, p. 26. 
605 ACNUR. Reassentamento. Disponível em:<http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/solucoes-

duradouras/reassentamento/>. Acesso em: 09 de jan. 2017. 
606 Ibid. 
607 BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de julho 1997 - Lei do Refúgio. Disponível em:                                                                            

< ttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 12 de ago. 2016. 
608 IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Proteção e Apoio aos Refugiados In: Cooperação Brasileira 

para o Desenvolvimento Internacional: 2011-2013. Brasília: João Brígido Bezerra Lima, 2016, p. 140. Disponível 

em:<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160915_livro_cobradi_2011_2013_cap05.

pdf.> Acesso em: 28 de dez. 2016. 
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podendo ter ou não o pedido reconhecido e concedido num segundo estágio de seu processo, 

há também aqueles que chegam ao país já reconhecidos como refugiados, seja por outro Estado 

soberano, seja pelo ACNUR. Nesse último caso, o refugiado integrará o Programa Brasileiro 

de Reassentamento Solidário de Refugiados.609 

Diante disso, Cyntia Sampaio destaca que, 

  

[...] o reassentamento não é um direito dos refugiados, mas sim, uma 

possibilidade de solução duradoura quando as demais deixam de existir, e que 

depende exclusivamente da concordância de países receptores em abrirem 

suas fronteiras àquelas pessoas em necessidade de proteção em um terceiro 

país. O reassentamento tem relação direta com necessidade de proteção e não 

com a vontade de um indivíduo em ser reassentado.610  (destaque nosso) 

 

O programa de Reassentamento Solidário no Brasil visa tanto à proteção jurídica 

quanto física dos refugiados que chegam ao país e, ao longo dos trabalhos desenvolvidos,  

 

se tornou referência para as políticas públicas em nível nacional, tanto por 

seus resultados, como pela própria dinâmica estabelecida entre os diferentes 

públicos envolvidos [...] oferecendo condições básicas e necessárias para que 

as pessoas retomem a sua autossuficiência e a cidadania, reiniciando, assim, 

suas vidas.611 

 

Pelo Programa de Reassentamento no ano de 2010, o Brasil reassentou 1 (um) 

africano, 292 (duzentos e noventa e dois) latino-americanos, em sua maioria colombianos, 111 

(cento e onze) asiáticos, incluindo o Oriente Médio (maioria composta de palestinos) e 

apátridas, reconhecendo pelo programa 407 (quatrocentos e sete) reassentados no todo. No 

mesmo período houve o reconhecimento de 3.904 refugiados pela via tradicional da 

elegibilidade, que totalizando com os reconhecidos pelo Programa de Reassentamento, 

alcançou a cifra de 4.359 refugiados no país.612  

                                                           
609 Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR), o Reassentamento Solidário “[foi um] mecanismo 

proposto pelo Brasil como resposta humanitária efetiva ao conflito na Colômbia e suas consequências nos países 

vizinhos que recebem o maior número de refugiados, especialmente Costa Rica, Equador, Panamá e Venezuela. 

Por meio do reassentamento, Argentina, Brasil, o Chile, Paraguai e Uruguai recebem refugiados que continuam 

ameaçados ou não conseguem integrar-se no primeiro país de refúgio”. ACNUR. ACNUR no Brasil. Disponível 

em:<http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/o-acnur-no-brasil/>. Acesso em: 16 de mar. 2017. 
610 SAMPAIO, Cyntia. Programa brasileiro de reassentamento solidário: evolução e reflexões para seu 

fortalecimento. Refúgio, Migrações e Cidadania. Caderno de Debates 5. Brasília: Instituto Migrações e Direitos 

Humanos (IMDH), v.5, n.5, novembro de 2010, p. 21. 
611 ASAV. Associação Antônio Vieira. Programa Brasileiro de Reassentamento Solidário. Disponível 

em:<http://www.asav.org.br/programa-brasileiro-de-reassentamento-solidario/>. Acesso em: 25 de ago. 2017. 
612 CONARE. Refugiados no Brasil em 31/12/2010 – Estatística do CONARE. Disponível em:                             

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Refugio_no_Brasil_2010_2013.pdf>. 

Acesso em 09 de jan. 2017. 
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 Do total exposto,  80% (oitenta por cento) era composto por homens, 20% (vinte 

por cento) por mulheres, dentre os quais 8% (oito por cento) eram crianças e 

adolescentes.613Esses refugiados reassentados, segundo dados do CONARE, “[...] estão 

residindo nos seguintes Estados da Federação: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São 

Paulo, Distrito Federal, Paraná, Amapá, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

Goiás”614, sendo que grande parcela dos reassentados no país “são pessoas jovens, ativas no 

trabalho embora sem um alto grau de qualificação educacional e com vínculos familiares”.615   

No acumulado entre os anos de 2010 a 2016, o número total de refugiados no país 

salta para 9.552 (nove mil, quinhentos e cinquenta e dois), dos quais 713 (setecentos e treze) 

casos são por Reassentamento solidário, sendo 46% (quarenta e seis por cento) composto de 

homens e 54% (cinquenta e quatro por cento) de mulheres, a maioria proveniente da Colômbia, 

seguidos por nacionais da Palestina, Equador, Afeganistão e Sri-Lanka.616 

No que se refere especificadamente às crianças e adolescentes  

 

Em 09 de fevereiro de 2017, na 17ª Plenária Extraordinária do Conare, o 

Comitê aprovou o reassentamento de até 20 (vinte) crianças desacompanhadas 

que sejam vítimas do conflito sírio. A proposta já foi aprovada pela sede do 

Acnur, em Genebra, e está em fase de identificação dos menores.617 

 

A quantidade de crianças e adolescentes a serem reassentados no país não é 

expressiva e embora o Brasil seja parte do pequeno rol de países que fazem uso dessa solução 

duradoura, ainda tem “um papel tímido, apesar de já ter se comprometido a receber mais 

refugiados, sobretudo da Síria”,618 dentre os quais estarão os indivíduos com menos de dezoito 

anos. 

A terceira forma de solução duradoura é a Integração local, forma principal de 

proteção dada aos refugiados no território do país de acolhida, e que 

                                                           
613 ACNUR. Refúgio no Brasil Uma Análise Estatística Janeiro de 2010 a Outubro de 2014. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Refugio_no_Brasil_2010_2014.pdf?vie

w=1>. Acesso em: 02 de set. 2017. 
614 CONARE. Refugiados no Brasil em 31/12/2010 – Estatística do CONARE. Disponível em:                             

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Refugio_no_Brasil_2010_2013.pdf>. 

Acesso em 09 de jan. 2017. 
615 PACÍFICO, Andrea Pacheco. O Capital Social O capital social dos refugiados: bagagem cultural versus 

políticas públicas. Maceió: Edufal, 2010, p. 125. 
616 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Justiça. Refúgio em Números. 

Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em 

2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf/view>. Acesso em: 05 de set. 2017. 
617 Ibid. 
618 ALMEIDA, Paulo Sérgio de. Representante do ACNUR no Brasil em palestra intitulada Proteção Integral de 

Refúgio no Brasil. Panorama Geral, ministrada durante o 1º Colóquio - Desafios e Perspectivas das Migrações 

Hoje em 11 de agosto de 2017 na Escola do Sistema de Assistência Social (SUAS), em Campo Grande/MS. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Refugio_no_Brasil_2010_2014.pdf?view=1
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Refugio_no_Brasil_2010_2014.pdf?view=1
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[...] envolve um refugiado que encontra um lar permanente no país de asilo e 

se integra na comunidade local. Trata-se de um processo complexo e gradual 

que compreende dimensões legais, econômicas, sociais e culturais distintas; 

impõe exigências consideráveis tanto à sociedade individual como à sociedade 

receptora. Com o tempo, o processo deve conduzir aos direitos de residência 

permanente e, em alguns casos, à aquisição da cidadania no país de asilo. O 

objetivo da integração local é que os refugiados integrados possam prosseguir 

com meios de subsistência sustentáveis e contribuir para a vida económica do 

país de acolhimento, e vivem entre a população hospitaleira sem 

discriminação ou exploração.619  
 

 

Apesar de a integração local ser a solução duradoura mais usual pelos Estados, não 

há um modelo único a ser seguido, motivo pelo qual, em alguns países pode haver uma maior 

dificuldade de inclusão do solicitante de refúgio ou refugiado na sociedade do país de 

destino/acolhida.  

Há Estados que adotam o assimilacionismo620, ou seja, medidas unilaterais em que 

o país de acolhida impõe a sua cultura e relações sociais a serem seguidas pelo solicitante de 

refúgio e refugiado, o que, na prática, dificulta qualquer inclusão real, pois não buscam inserir 

o “diferente”.621 Desse modo, o migrante forçado tem de deixar seus valores, hábitos e bagagem 

cultural de lado para ser “aceito” na sociedade local, havendo o que José de Souza Martins 

denomina de desenraizamento, isto é, “a destruição das relações sociais tradicionais e, portanto, 

a exclusão das pessoas em relação àquilo que elas eram e àquilo que elas estavam acostumadas 

a ser”,622 excluindo-se o solicitando de refúgio e/ou refugiado por ele não ser considerado 

cidadão, isto é, nacional do país de acolhida. 

Retomando os modelos de integração, outros países adotam o Melting Pot sob uma 

perspectiva também de assimilação dos imigrantes, a exemplo dos Estados Unidos da América 

(EUA), onde essa medida surgiu. O Melting Pot “alude fundamentalmente a la fusión biológica 

de diversos grupos étnicos (blancos) a través de los matrimonios mixtos, más que a la fusión 

                                                           
619 Texto Original: “Local integration involves a refugee finding a permanent home in the country of asylum and 

integrating into the local community. This is a complex and gradual process comprising distinct legal, economic, 

social, and cultural dimensions; it also imposes considerable demands on both the individual and the receiving 

society. Over time the process should lead to permanent residence rights and, in some cases, the acquisition of 

citizenship in the country of asylum. The objective of local integration is for integrated refugees to be able to 

pursue sustainable livelihoods and contribute to the economic life of the host country, and live among the host 

population without discrimination or exploitation”. ACNUR. Global Trends Forced Displacement in 2015, 2016, 

p. 26. Disponível em: <http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf>. Acesso em: 09 de dez. de 2016. 
620 A França é um exemplo de país que adota o assimilacionismo. 
621 AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni transnazionali. Bologna: Il 

Mulino, 2008, p. 8. 
622 MARTINS, José de Souza. O Problema das Migrações no Limiar do Terceiro Milênio. In: SERVIÇO DA 

PASTORAL DOS MIGRANTES (SPM) et. al. O Fenômeno Migratório no Limiar do Terceiro Milênio. Desafios 

Pastorais. Petrópolis: Editora Vozes, 1998, p. 20. 
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de sus prácticas culturales”623. No Melting Pot não há “uma assimilação de mão única [...] mas 

sim uma fusão de mútuas relações étnicas”. Desse modo, apesar de existir uma fusão biológica, 

não há uma coexistência étnica e cultural, razão pela qual o Melting Pot não se traduz nas 

políticas públicas. 

Outros Estados aderem ao Pluralismo cultural, que reconhece as diferenças entre os 

povos, havendo países que adotam o pluralismo com a roupagem do Multiculturalismo624 e 

outros, com a do Interculturalismo, ambos modelos de incorporação da diversidade cultural. 

O multiculturalismo nas palavras de Joaquim Herrera Flores, “respeita as 

diferenças, absolutizando as identidades e esfacelando as relações hierárquicas – 

dominados/dominantes – que entre elas ocorrem”625. José do Nascimento enfatiza que “sob o 

ponto de vista dos Direitos Humanos, o multiculturalismo é definido propriamente como 

princípio de respeito à diversidade cultural”.626  

Desse modo, a integração com viés multicultural, não olha apenas as características 

nacionais, sociais e culturais dos solicitantes de refúgio e refugiados. Busca inseri-los no 

contexto social, podendo viver suas identidades de maneira múltipla, concomitantemente com 

o modelo social do país de acolhida,627 não havendo, assim, a imposição de novos modelos de 

conduta, mas, sim, o respeito à prática cultural. 

Convém frisar que, diante das distintas sociedades multiculturais, o modelo do 

Multiculturalismo tem por escopo 

 

interpretar aquilo que entendemos por sociedade multicultural e, ao mesmo 

tempo, dizer o que devemos fazer, de um ponto de vista político, em relação 

a ela [já que] Sociedade multicultural é um conceito descritivo, enquanto 

multiculturalismo é um modelo normativo.628 

 

Apesar do convívio entre a cultura do outro e a do país de acolhida, em que se 

“aceita” as distinções culturais, não há, na prática, uma igualdade real de direitos e de 

                                                           
623 KYMLICKA, Will. Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós, 1996, p. 30. 
624 Exemplos de Estados que adotaram o multiculturalismo estão os países europeus e o Canadá, este reconhecido 

por sua atuação na área de Reassentamento de refugiados. 
625 FLORES, Joaquim Herrera. Direitos Humanos, interculturalidade e racionalidade de resistência. Sequência: 

Estudos Jurídicos e Políticos, v. 23, nº 44, 2011, p. 20. 
626 NASCIMENTO, José do. Direitos Humanos, Multiculturalismo e as Diversidades Culturais.  Campo Grande: 

Instituto de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul (IDHMS), 2010, p. 63. 
627 MAISONAVE, Almudena Cortés. Socióloga e Professora na Universidad Complutense de Madrid (UCM) em 

aula ministrada sobre La perspectiva de género sobre las migraciones: mujeres refugiadas y migrantes, durante o 

Curso de Verano en Migraciones Forzosas y Refúgio, ministrado na Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 

em 04 de julho de 2017. 
628 ROSAS, João Cardoso. Sociedade multicultural: conceitos e modelos. Disponível em: 

<www.ipri.pt/eventos/pdf/PE_JCR_site.pdf> Acesso em: 15 out. 2017, p. 47. 
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tratamento com o diferente, pois, extratos culturais como o uso do turbante por um indiano sikh 

serão tolerados, mas o seu usuário sempre será o estrangeiro, razão pela qual esse modelo é 

visto como ‘uma forma de racismo negada [em que] o respeito multiculturalista pela 

especificidade do “outro” é precisamente uma forma de reafirmar a própria superioridade’629.  

Desse modo, o multiculturalismo sofre críticas por criar “realidades culturais 

estanques que não comunicam entre si [...]”630, além de ser uma concepção eurocêntrica, ao 

menos em tese, já que Estados europeus preferem adotar o assimilacionismo como modelo de 

integração de migrantes forçados, razão pela qual alguns autores defendem que está superado, 

havendo uma fase posterior denominada de Interculturalismo. 

O Interculturalismo “alude a um tipo de sociedade em que as comunidades étnicas, 

os grupos sociais se reconhecem em suas diferenças e buscam uma mútua compreensão e 

valorização”631, devendo ser tratado  

 

como o movimento nas identidades dos grupos e dos indivíduos em direção a 

identidades híbridas e múltiplas, característica generalizada dos espaços 

urbanos globalizados [com foco] nas diferenças internas aos próprios grupos 

e não apenas entre os grupos, e nisso se distingue do multiculturalismo632 

(destaque nosso) 

 

No Interculturalismo, existe uma abertura maior ao estrangeiro, ao diferente, 

havendo uma integração bidirecional e não apenas unidirecional, num processo mútuo que visa 

gerar uma nova cidadania633, diferindo dos demais modelos em que em maior ou menor escala, 

existe um processo em que a adaptação é morosa e a participação quase inexistente, em razão 

da imposição de uma das partes, isto é, o Estado de acolhida.634 

                                                           
629  DAMAZIO. Eloise da Silveira Petter. Multiculturalismo versus Interculturalismo: por uma proposta 

intercultural do Direito. Revista Desenvolvimento em Questão. Unijuí. Ano 6 , nº 12, jul./dez., 2008, p. 74-75. 
630  CASTRO, Nuno Filipe.  Do multiculturalismo ao interculturalismo. Um novo modo de incorporação da 

diversidade cultural? Revista Ambivalências. Aracajú: Universidade Federal de Sergipe, v. 5, nº 9, Jan-Jun/2017, 

p. 18. 
631 DAMAZIO. Op. cit., p. 77. 
632 CASTRO. Op. cit., p. 20-21. 
633 A cidadania possui distintas acepções, sendo difícil defini-la. No que se refere a terminologia nova cidadania, 

Fábio Konder Comparato expõe que “comporta, pois, duas dimensões: uma universal e outra nacional. Todo 

homem é, doravante, protegido em seus direitos naturais, independentemente de sua nacionalidade; mas somente 

os nacionais são titulares de direitos políticos [em que] os direitos fundamentais da nova cidadania não se limitam 

à distribuição de bens materiais. Eles abrangem também o acesso a outros, de natureza intangível, como a 

informação e a comunicação social [ideia de participação/cidadania ativa]”. COMPARATO, Fábio Konder. 

Estado, reformas e desenvolvimento. A nova cidadania. Lua Nova: Revista de Cultura Política, nº 28-29. São 

Paulo, abr. 1993. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

64451993000100005>. Acesso em: 14 de fev. 2018. 
634 PAZ, Carlos Peláez. Antropólogo e Professor na Universidad Complutense de Madrid (UCM) em aula 

ministrada sobre Diversidad Sociocultural, Etnicidad y Migraciones durante o Curso de Verano en Migraciones 

Forzosas y Refúgio, ministrado na Universidad Complutense de Madrid, Madrid, em 07 de julho de 2017. 
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O certo é que a integração local enseja um processo mais complexo e gradual com 

dimensões jurídicas, econômicas, sociais e culturais e, exigências tanto do grupo que migra com 

fins de solicitação de refúgio, quanto da sociedade receptora.  

Assim, para que a integração local seja possível, importante que haja um trabalho 

amplo e conjunto entre o governo e entidades da sociedade civil, como as ONGs de acolhimento 

e as Entidades confessionais, para que se elucide dentro da sociedade nacional o que é um 

refugiado, o que pode configurar tal status e a necessidade de se despir de preconceitos, 

discriminações e xenofobia, situações corriqueiras nos países de acolhida, conforme já 

abordado no capítulo 1, e para que orientem os solicitantes de refúgio, que chegam ao país, 

sobre os direitos e serviços a que fazem jus. 

Essas medidas são importantes como um ato, não apenas de tolerância, mas de 

inclusão em distintos países receptores, pois, não raro, se percebe o dualismo entre grupos 

civilizados versus grupos bárbaros (o estrangeiro), o cristianismo versus o islamismo, o 

ocidente versus o oriente, os protetores de direitos humanos versus os violadores de direitos 

humanos e assim por diante. Isso ocorre em virtude de não existir uma aceitação real do novo, 

isto é, do solicitante de refúgio ou refugiado, mas tão somente um discurso em que a “cultura 

tem se tornado um objeto cardinal de tolerância e intolerância”.635 

No Brasil, a integração local também é o instrumento principal como solução 

duradoura e compreende aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos, devendo, as 

políticas públicas que a envolvem, fazer parte da agenda governamental, de modo a englobar 

temas, como a saúde, educação, cultura e trabalho numa interação estreita entre Estado e 

sociedade civil, vindo disposta no artigo 43, da Lei do Refúgio. 

No que alude às crianças e adolescentes em situação de refúgio, as barreiras são 

ainda maiores quanto ao processo de integração local e real inclusão na comunidade, pois apesar 

de serem similares aos obstáculos vivenciados pelos adultos, tais como: o desconhecimento do 

idioma português para aqueles oriundos de países não lusófonos; a discriminação seja racial, 

religiosa ou outra motivação e; a dificuldade de concessão de documentos de identidade para 

aqueles que não o possuem ou que perderam antes ou durante o processo migratório; a pouca 

idade e por vezes a imaturidade faz com que as crianças e adolescentes, conforme determina a 

Convenção sobre os Direito da Crianças (CDC) e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), fiquem à margem da sociedade e da fruição de direitos vitais, colocando em risco a 

                                                           
635  BROWN, Wendy. Regulating Aversion. Tolerance in the Age of Identity and Empire. Princeton and Oxford: 

Princeton University, 2006, p. 150. 
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infância e adolescência dos refugiados infantojuvenis.636 Essa situação é ainda pior para aqueles 

que estão separados e, sobretudo, para os que se encontram desacompanhados.  

Para mitigar essa situação, a integração local possui 5 (cinco) dimensões a serem 

consideradas:  

 

1) a jurídico-política, no qual se insere a concessão de documentação e a 

participação política; 2) a econômica-laboral, com o emprego e renda; 3) a 

social, com o acesso aos direitos sociais; 4) a cultural, onde entra o 

conhecimento do idioma local, das normas locais e celebração de festas dos 

estados de origem; 5) atitude da sociedade, com o papel da mídia, opinião da 

comunidade, com o escopo de mitigar pontos negativos referentes a migração, 

como o caso da discriminação. 637 

 

Ademais, para que a integração local seja efetivada é necessária a atuação conjunta 

do Poder Público via “Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como de outros órgãos 

e instituições do Estado, como o Ministério Público e a Defensoria Pública [para a] 

implementação e controle de políticas públicas”638, com vistas a posterior proteção dos direitos 

humanos e fruição da cidadania, mediante a concessão de direitos e serviços públicos. Pode-se 

ainda incluir no rol mencionado a presença e o desempenho dos Comitês Estaduais e Municipais 

de Migração e Refúgio, das Organizações Não Governamentais (ONGs) e das Entidades 

Religiosas, para que se propicie o acesso a tais serviços. 

Apesar do Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) ter elaborado soluções 

duradouras para tratar as questões que envolvem solicitantes de refúgio e refugiados, o próprio 

ACNUR percebe que elas não são suficientes, razão pela qual, a partir da Declaração de Nova 

Iorque639, novas estratégias devem ser adotadas, com o objetivo de uma migração segura, 

ordenada e regular, no qual a acolhida e a busca por soluções efetivas para os solicitantes de 

refúgio e refugiados é o ponto focal.   

O certo é que, para que essas soluções duradouras sejam postas em prática, no 

Brasil, com a proteção dos direitos humanos e fundamentais dos refugiados e a fruição da 

                                                           
636 JUBILUT, Liliana Lyra. APOLINÁRIO, Silvia Menicucci de Oliveira S. A população refugiada no Brasil: em 

busca da proteção integral. Universidade de Relações Internacionais. Brasília, v. 2, nº 6. p. 9-38, jul./dez. 2008, 

p. 16. 
637 ALMEIDA, Paulo Sérgio de. Representante do ACNUR no Brasil em palestra intitulada Proteção Integral de 

Refúgio no Brasil. Panorama Geral, ministrada durante o 1º Colóquio - Desafios e Perspectivas das Migrações 

Hoje, ministrada em dia 11 de agosto de 2017 na Escola do Sistema de Assistência Social (SUAS) em Campo 

Grande/MS. 
638 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a Efetivação da Cidadania. In: 

SMANIO, Gianpaolo Poggio. BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins (Orgs.). O Direito e as Políticas Públicas no 

Brasil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 4. 
639 A Declaração de Nova Iorque foi abordada no item 1.1.1 
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cidadania por eles, há necessidade de observância sobre a efetivação dos direitos sociais e 

concessão de serviços para o gozo desses, independentemente do gênero, faixa etária e outros 

fatores. 

Para tanto, é imperioso que haja políticas públicas que garantam a proteção, 

acolhimento e integração dessa coletividade, incluindo-se as crianças e adolescentes solicitantes 

da condição de refugiado ou com a determinação do status de refugiado, propiciando que 

possam usufruir dos direitos humanos, consubstanciados em tratados firmados pelo Brasil, e 

dos direitos humanos fundamentais elencados na Constituição de República Federativa do 

Brasil, de 1988.  

 

3.2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INTEGRAÇÃO LOCAL COMO FORMA DE 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA  

 

Para tratar as Políticas Públicas, necessário fazer um retrocesso histórico, 

abordando desde o Welfare State, até o surgimento das Políticas Públicas dentro da Ciência 

Política e o seu tratamento jurídico com fulcro na obtenção da justiça distributiva e igualdade 

material, em que os direitos efetivados devem visar o bem da coletividade. 

Com relação ao Estado de bem-estar ou o Welfare State, o seu surgimento ocorre 

na segunda metade do século XIX na Europa, com o escopo de ‘articular una respuesta 

institucional a llamada “cuestión social” possibilitando una cobertura de riesgos vitales a los 

ciudadanos mediante un sostenimiento financiero general a través de impuestos, cotizaciones 

laborales o una combinación de ambos procedimientos’.640 

Com um viés social, o Estado de bem-estar tem uma relação estreita com a criação 

e efetivação das políticas públicas, uma vez que se baseia em ações intervencionistas do Estado, 

em maior ou menor escala, conforme o país, a região do planeta e tipo de Estado de bem-estar 

adotado. Ou seja, o liberal no qual se reduz o papel do Estado e aumenta o poder de mercado 

(países da Commonwealth); o conservador, no qual o Estado atua subsidiariamente com o 

intuito não de “disminuir las diferencias sociales, sino mantenerlas en un mínimo aceptable”641 

e o social democrata (modelo escandinavo), “proponiendo unos servicios incluyentes 

igualitarios sin tantas diferencias de status y de clase social”.642  

                                                           
640 MORENO, Luis (ed.) Reformas de las Políticas Públicas del Bienestar en España. Madrid: Siglo, 2009, p. 3.  
641 PÉREZ NIETO, Enrique G. El Estado del Bienestar y las Políticas Públicas In: PÉREZ SÁNCHEZ, Margarita. 

Análisis de Políticas Públicas. Granada: Universidad de Granada, 2005, p. 22. 
642 Ibid., p. 22. 
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Apesar de o continente europeu ter desenvolvido a ideia do Estado de bem-estar 

social, é nos Estados Unidos da América (EUA) que as políticas públicas tiveram origem na 

década de 1930, havendo ainda no decorrer do século XX a elaboração de conceitos 

relacionados às Políticas públicas, tais como a Análise de Políticas Públicas ou Policy Analysis 

com Laswell em 1936 e o Conceito de Racionalidade das Decisões ou Policy Makers com 

Simon em 1957.  

É também na década de 1950 que as Políticas Públicas são inseridas como área de 

conhecimento e subárea das Ciências Políticas ou Policy Science, sendo consideradas como 

“forma de entender como e por que os governos optam por determinadas ações [...] sem 

estabelecer relações com as bases teóricas sobre o papel do Estado”643.  Somente nos anos 

setenta, do século passado, a partir de estudos de Ronald Dworkin, é que o tema das Políticas 

Públicas passou a ser tratado dentro da Teoria Geral do Direito.644 

Ainda que os EUA seja o precursor no que se refere às políticas públicas, é 

novamente no continente europeu que o Estado passa a ter um papel de ator principal quanto à 

sua criação, seja mediante a aprovação legislativa, elaboração de planos, ações e/ou programas, 

seja na sua efetivação, por meio de acompanhamento e avaliação das atividades.645 Isso ocorre 

porque nos EUA as políticas públicas aparecem visando “estabelecer relações com as bases 

teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase nos estudos sobre a ação dos 

governos”646, diferentemente da Europa, que irá tratar do assunto como um papel do Estado a 

partir dos anos 1970 e,  do Brasil que se encargará dos estudos sobre Políticas Públicas mais 

recentemente, ou seja, no final do século XX e início do presente. 

Diante do tratamento distinto das Políticas Públicas, conforme o sistema jurídico 

adotado, podemos nos deparar com alguns conceitos que podem se confundir. Esse é o caso dos 

termos Polity, Politics e Policy, que nos países de línguas latinas, não há diferença, mas em 

países da Commonwealth têm significados substancialmente distintos. 

De acordo com Klaus Frey,  

 

a dimensão institucional ‘polity’ se refere à ordem do sistema político, 

delineada pelo sistema jurídico, e à estrutura institucional do sistema político-

administrativo; no quadro da dimensão processual ‘politics’ tem-se em vista 

                                                           
643 SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. In: Sociologias. Porto Alegre, ano 8, nº 16, 

jul/dez 2006, p. 20-22. 
644 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a Efetivação da Cidadania In: 

SMANIO, Gianpaolo Poggio. BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins (Orgs.). O Direito e as Políticas Públicas no 

Brasil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 5. 
645 SOUZA. Op. cit., p. 26. 
646 Ibid., p. 22. 
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o processo político, frequentemente de caráter conflituoso, no que diz respeito 

à imposição de objetivos, aos conteúdos e às decisões de distribuição; a 

dimensão material ‘policy’ refere-se aos conteúdos concretos, isto é, à 

configuração dos programas políticos, aos problemas técnicos e ao conteúdo 

material das decisões políticas.647 

 

Em sentido similar, Christoph Knill e Jale Tosun também conceituam e diferenciam 

a Polity da Policy. Para ambos a Polity “refere-se às estruturas institucionais que caracterizam 

um sistema político, o estudo da política se concentra em processos políticos, tais como 

clivagens partidárias do partido”648. No que tange a Policy “ao invés de se concentrar em 

instituições ou processos, o interesse da pesquisa está na análise dos resultados de um sistema 

político, isto é, as decisões, medidas, programas, estratégias e cursos de ações adotados pelo 

governo ou pela legislatura”649, ou seja, o conteúdo da política. 

Desse modo, o foco das Políticas Públicas é a Policy, que 

 

Pode indicar um objetivo global [...] ou um princípio orientador [...] ou uma 

ação específica que será tomada para ajudar a atingir o objetivo [...] Por 

exemplo, a “política” pode referir-se aos princípios e Prioridades que um 

governo adota em relação a uma questão, e não a sua tradução em ação [...] A 

política no governo é fundamentalmente sobre o exercício do poder pelo 

Estado650 

 

Quanto à definição de Políticas Públicas, não existe um entendimento unívoco do 

que sejam, variando conforme cada área de conhecimento e suas peculiaridades, o que a 

qualifica ‘como objeto de interesse para o direito [...] é a existência de um regime de efeitos 

jurídicos combinados, articulados ou conjugados decorrentes desses mesmos atos e atividades, 

ou dito vulgarmente, a sua “amarração jurídica.”’651   

                                                           
647 FREY, Klaus. Políticas Públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de Políticas 

Públicas no Brasil. Revista Planejamento e Políticas Públicas. IPEA, nº 21 - Jun de 2000, p. 216-217. Disponível 

em:<http://www.ufpa.br/epdir/images/docs/paper21.pdf.>. Acesso em: 27 de mai. 2017. 
648  Texto original: “refers to the institucional structures characterizing a political system, the study of politics 

concentrates on political processes, such as party politicial cleavages”. KNILL, Christoph. TOSUN, Jale. Public 

Policy. A New Introduction. London: Palgrave Macmillan, 2012, p. 3-4. 
649 Texto original: “puts the content of policies centre stage. Rather than focusing on institutions or processes, the 

research interest is on the analysis of the outputs of a political system, i.e. the decisions, measures, programmes, 

strategies and courses of actions adopted by the government or the legislature”. Ibid., p. 4. 
650 Texto original: “The word “policy” is imprecise and usualy used loosely by who make it. It may indicate a 

overall objective [...] or a guiding principle [...] or a specific action which will be taken to help  reach the objective 

[...] For instance, “policy” may relate to the principles and priorities which a government adopts in relation to 

an issue, and not to their translation into action [...] Policy in government is fundamentally about the exercise of  

power by the state”. MORAN, Michel. REIN, Martin. GOODIN, Robert E. The Oxford Handbook of Public 

Policy. Oxford University, 2006, p. 153-154. 
651 BUCCI. Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 257- 258. 
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Mesmo no campo jurídico, a definição de política pública se altera conforme o 

pensamento doutrinário. Contudo, tais definições se complementam. Assim, segundo Maria C. 

Simões Pires, as políticas públicas são “[...] respostas do Estado a questões ou de interesse da 

sociedade, as quais se desenvolvem em três momentos: o da concepção, o da orçamentação e o 

da implementação [...]”.652  

Maria Paula Dallari Bucci, pioneira no Brasil quanto ao assunto na área jurídica, 

define as políticas públicas como 

 

programas de ação governamental destinados a realizar, sejam os direitos a 

prestações, diretamente, sejam a organização, normas e procedimentos 

necessários [...] para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados.653  

 

A mesma autora ainda observa que “o alcance de uma política pública, é por 

definição e necessariamente, supraindividual, envolvendo uma coletividade determinada, com 

demandas e expectativas comuns”.654 

Já Christoph Knill e Jale Tosun a definem como “uma linha de ação (ou não-ação) 

tomada por um governo ou legislatura em relação a uma questão específica”655  cuja natureza 

“são vistas como atividades governamentais feitas em resposta a determinados problemas 

sociais ou políticos”.656 

 Na pesquisa em tela, as Políticas Públicas estão relacionadas à Integração local que 

abarca a acolhida, proteção e fruição de direitos pelas crianças e adolescentes em situação de 

refúgio, no Brasil, isto é, como se dão, o que pode e deve ser melhorado e/ou mantido. 

 Os mesmos autores ainda prosseguem observando que: 

 

O estudo da política pública refere-se à análise dos conteúdos, causas e 

condições, bem como os resultados e os impactos das atividades 

governamentais. Constitui uma área de pesquisa altamente diversificada e 

dinâmica. Conforme destacado acima, é possível identificar temas dominantes 

                                                           
652 PIRES, Maria C. Simões. Concepção, Financiamento e Execução de Políticas Públicas no Estado Democrático 

de Direito. Belo Horizonte: Tribunal de Contas de Minas Gerais. Abr-Jun, 2001. 
653 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). 

Políticas Públicas. Reflexões sobre o conceito Jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 31. 
654 Idem. Quadro de referência de uma Política Pública. Primeiras linhas de uma visão jurídico-institucional. In: 

SMANIO, Gianpaolo Poggio. BERTOLIN, Patrícia Tuma M. BRASIL, Patrícia Cristina (Orgs). O Direito na 

Fronteira das Políticas Públicas. São Paulo: Páginas e & Letras, 2015, p. 7. 
655 Texto original: “a course of action (or non-action) taken by a government or legislature with regard to a 

particular issue” KNILL, Christoph. TOSUN, Jale. Public Policy. A New Introduction. London: Palgrave 

Macmillan, 2012, p. 4. 
656 Texto original: “are seen as governamental activities made in response to given societal or political problems”. 

KNILL, Christoph. TOSUN, Jale. Ibid., p. 5. 
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que orientam o estudo da política pública, ou seja, a explicação da variação da 

política e da mudança de política entre países e setores políticos.657 (tradução 

livre) 
 

Enrique G. Pérez Nieto considera as Políticas Públicas como “la expresión de un 

propósito general o un estado de cosas deseado; decisión de Gobierno; una autorización 

formal; como programa; como producto o modelo; como proceso”658. Já Wayne Parsons 

ressalta que  

 

El enfoque de las políticas públicas está centrado en el análisis de problemas 

[...] Un problema debe ser definido, estructurado, colocado dentro de ciertos 

limites, además de recibir un nombre o etiqueta. La forma en que se lleva a 

cabo este proceso es crucial para la formulación de una política de 

respuesta.659  

 

De acordo com Secchi “um problema público pode aparecer subitamente [...] pode 

ganhar importância aos poucos [e] pode estar presente por muito tempo [...]”,660sendo a 

temática da migração forçada na vertente refúgio um problema que passou a estar em voga nos 

últimos anos não apenas em uma dada região do país, mas em todas, especialmente nas que 

mais recebem e acolhem solicitantes de refúgio e/ou refugiados. 

Apesar dos esforços de doutrinadores da área jurídica,  

 

[...] para o estudioso do direito é extremamente difícil sintetizar em um 

conceito a realidade multiforme das políticas públicas. Uma Política pública 

carrega, necessariamente, elementos estranhos às ferramentas conceituais 

jurídicas, tais como os dados econômicos, históricos e sociais de determinada 

realidade que o Poder Público visa atingir por meio do programa de ação.661 

 

Para que haja políticas públicas voltadas à proteção dos direitos humanos dos 

solicitantes de refúgio e refugiados, convém, não apenas detectar os problemas, mas também 

                                                           
657 Texto original: “The study of public policy refers to the analysis of the contents, causes and conditions as well 

as the out comes and impacts of governamental activies. It constitutes a highly diverse and dymamic research 

area. As emphasized above, it is nevertheless possible to identify dominant themes which guide the study of public 

policy, that is the explanation of policy variation and policy change across countries and policy sectors.” KNILL, 

Christoph. TOSUN, Jale. Public Policy. A New Introduction. London: Palgrave Macmillan, 2012, p. 11. 
658 PÉREZ NIETO, Enrique G. El Estado del Bienestar y las Políticas Públicas In: PÉREZ SÁNCHEZ, Margarita. 

Análisis de Políticas Públicas. Granada: Universidad de Granada, 2005, p. 52. 
659 PARSONS, Wayne. Políticas Públicas: una introducción a la teoria y la práctica del análisis de políticas 

públicas; traducción Atenea Acevedo. México: FLACSO, 2007, p. 117-120. 
660 SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas. Conceitos, Esquemas de Análise, Casos Práticos. Cengage Learning, 

2011, p. 34. 
661  BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). 

Políticas Públicas. Reflexões sobre o conceito Jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 46. 
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identificar as possíveis soluções que podem ser alcançadas mediante as políticas públicas, para 

então implementá-las.  

No que se refere ao Brasil, o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção 

aos Refugiados do Estado do Rio de Janeiro, traz que as políticas públicas devem ser tratadas 

 

[...] nos termos dos direitos e deveres estabelecidos pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, do Estatuto do Estrangeiro (Lei n° 

6.815, de 19 de agosto de 1980)662, da Lei brasileira de Refúgio (Lei n° 9.474 

de 1997) e nos tratados internacionais aplicáveis à matéria.663 

 

Desse modo, somente as políticas públicas emanadas de instrumentos com valor 

jurídico obrigatório serão legítimas, como no caso dos tratados de proteção aos refugiados e de 

proteção às crianças, que têm caráter de norma de hard law.664 Para que isso se materialize, 

exige-se uma atuação coordenada dos Poderes Públicos em prol da efetivação dos direitos da 

pessoa humana, em que 

  

O Poder Executivo é eleito para definir a política pública, sempre de acordo 

com os parâmetros constitucionalmente estabelecidos. O Poder Legislativo 

edita as normas que vão estabelecer as condições de fruição concreta dos 

direitos [...]. Já o Judiciário [...] pode participar do processo aprovando ou 

desaprovando uma determinada política pública, à luz de parâmetros 

juridicamente vinculantes.665 

 

Algumas das políticas públicas elaboradas poderão ser universais e outras 

focalizadas. As universais abrangem toda a sociedade e “se apoiam no ideário da igualdade 

[contudo] não é raro deparar-se com gestores/as que se recusam a fazer recortes”. Com isso, na 

busca de um tratamento igualitário, o Poder Público pode incorrer em injustiças ao não se ater 

às necessidades de certos coletivos, como é o caso de crianças e adolescentes solicitantes do 

reconhecimento da condição de refugiado ou já com o status de refugiado. Quanto às políticas 

                                                           
662 A Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980, mais conhecido como Estatuto do Estrangeiro, não está mais em vigor. 

Em seu lugar vige a Lei nº 13.445 de 2017, denominada como nova Lei Migratória. 
663 RIO DE JANEIRO. Plano Estadual de Políticas de Atenção aos (às) Refugiados(as). Disponível em:             

<http://download.rj.gov.br/documentos/10112/556509/DLFE47406.pdf/plano_estadual_politicas_atencao_ refu 

giados_consulta_publica.pdf.pdf>. Acesso em: 13 de mar. 2017, p. 5. 
664 Os documentos internacionais podem configurar-se como: normas de hard law ou de caráter imperativo 

(costumeiro ou convencional) com valor jurídico imperativo, vinculante, a exemplo das Convenções e Protocolos; 

e normas de soft law que “il s'agit d'un droit en gestation, qui n'a pas encore acquis le caractère d'une obligation 

juridiques s'imposant aux états”, como as Declarações, que têm valor jurídico de recomendação. DECAUX. 

Emmanuel. Droit International Public. Paris: Dalloz, 2002, p. 50. 
665 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a Efetividade da Cidadania. In: 

SMANIO, Gianpaolo Poggio. BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins (Orgs.). O Direito e as Políticas Públicas no 

Brasil. São Paulo: Atlas, 2013. 



187 
 

públicas focalizadas visam problemas específicos envolvendo grupos de vulneráveis, podendo 

assumir formatos diferentes, tais como: políticas distributivas, políticas regulatórias, políticas 

redistributivas e políticas constitutivas, que podem entrar ou não na agenda política, ou Agenda 

Setting, do Estado.666  

Universais ou focalizadas, as políticas públicas têm o condão de concretizar tanto 

os direitos humanos de primeira dimensão (civis e políticos), como os de segunda dimensão ou 

geração (direitos econômicos, sociais e culturais), para adultos, crianças e adolescentes em 

situação de refúgio. Propicia, com isso, a fruição da cidadania em seu sentido mais amplo, 

podendo, para tal, “ser combinadas com o intuito de melhorar o desempenho da atuação do 

Estado na esfera social”667. 

A verdade é que, “do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral 

e a política social em particular são campos multidisciplinares”668 que devem  “visar a 

realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios 

necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos 

resultados”669 de modo que se efetivem os direitos destinados aos que se encontram em situação 

de refúgio no país.  

Para tal, as Políticas Públicas têm em comum a ação governamental como mola 

propulsora para sua efetivação das mesmas, seja de modo focalizado ou universal, tendo em 

vista que “la idea de las políticas públicas presupone la existencia de una esfera o ámbito de 

la vida que no es privada o puramente individual, sino colectiva”670, pois é o setor público que 

lida com as questões mais complexas e de maior envergadura no campo social. 

Assim, mediante a criação e concessão de meios para a fruição de políticas públicas 

é que os direitos inerentes à pessoa humana, bem como a cidadania podem ser gozados tanto 

por nacionais como por migrantes, esses em situação de migração forçada ou voluntária. 

                                                           
666 De acordo com Celina Souza, as Políticas distributivas relacionam-se as “decisões tomadas pelo governo, que 

desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando impactos mais individuais do que universais, ao 

privilegiar certos grupos sociais ou regiões, em detrimento do todo”. Já as Políticas regulatórias envolvem 

“burocracia, políticos e grupos de interesse”. No que tange as Políticas redistributivas, esta “atinge maior número 

de pessoas e impõe perdas concretas e no curto prazo para certos grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para 

outros; são em geral as políticas sociais universais [...]”. Por fim, as Políticas constitutivas são as “que lidam com 

procedimentos”. SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. In: Sociologias. Porto Alegre, 

ano 8, nº 16, jul/dez 2006, p. 28. 
667 RIBEIRO, Hélcio. Constituição, Participação e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio. 

BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins (Orgs.). O Direito e as Políticas Públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013, 

p. 53. 
668 SOUZA, Celina. Op. cit., p. 25. 
669BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). 

Políticas Públicas. Reflexões sobre o conceito Jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 39. 
670 PARSONS, Wayne. Políticas Públicas: una introducción a la teoria y la práctica del análisis de políticas 

públicas; traducción Atenea Acevedo. México: FLACSO, 2007, p. 37. 
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Nessa esteira, Barco traz que 

 

Las acciones, normas o estrategias que utilicen los Estados deberán ser 

medidas por su impacto en la protección y promoción de los derechos de los 

seres humanos y no bajo criterios de eficiencia de ejecución de actividades. 

Entonces, el Estado debe actuar garantizando los derechos humanos, 

incorporando la visión de que el eje central es el ser humano y que el objeti 

vo de sus acciones es que hombres y mujeres [adultos, niños y adolescentes] 

puedan ejercer de manera plena sus derechos.671  

 

O mesmo autor ainda salienta que se fazem necessárias algumas obrigações estatais 

para que as políticas públicas sejam efetivadas e os direitos da pessoa humana possam ser 

realmente fruídos, ou seja, deve haver o respeito, a proteção, a garantia e a promoção de tais 

direitos, tendo como pano de fundo a observância dos princípios da igualdade e não 

discriminação, da progressividade dos direitos sociais, o da participação cidadã e o da 

transparência e prestação de contas estatais na formulação das políticas públicas.672 

Nesse contexto, Guzmán acrescenta que “los derechos humanos son, en esencia, el 

marco de orientación de la acción de las autoridades públicas frente a problemas socialmente 

relevantes o en sectores relevantes de su competencia”673. Desse modo, o Poder Público pode 

fazer uso dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos que já foram firmados pelo 

Brasil, bem como da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), que traz 

em seu seio os direitos fundamentais, propiciando que nacionais e migrantes, na condição de 

refugiados ou não, possam deles fruir de forma mais ampla e efetiva. 

Se hoje se tornou comum falar em políticas públicas no Brasil, historicamente só 

ganharam importância no país após a promulgação da Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 1988, como forma de concretizar os direitos sociais674 elencados no artigo 6º, da Lei 

Maior brasileira.  

Contudo, como bem destaca Luís Renato Vedovato, 

                                                           
671  BARCO. Carlos Alza. El Enfoque basado en Derechos ¿Qué es y Cómo se aplica a las Políticas Públicas?  In: 

BURGOIGUE-LARSEN, Laurence. MAUÉS, Antonio. MOJICA, Beatriz Eugenia Sánchez. (Coord.) DHES. 

Derechos Humanos y Educación Superior. Manual de Derechos Humanos y Políticas Públicas. Barcelona: 

Universitat Pompeu Fabra, 2014, p. 66. 
672 Ibid., p. 67-75. 
673 GUZMÁN, Mireya Maritza Peña.  Derechos humanos y políticas públicas, p. 2. Disponível em:                      

<http://studylib.es/doc/1586189/raa-21-pe%C3%B1a-derechos-humanos-y-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas. 

pdf >. Acesso em: 16 de mai. 2017. 
674 Os direitos sociais também são conhecidos como direitos de segunda geração ou dimensão e, abarcam os 

direitos sociais, econômicos e culturais, tais como moradia, educação e saúde, tendo em regra que existir um agir 

do Estado, isto é, prestações positivas, para que haja a sua efetivação, bem como para “em sua plenitude, o gozo 

dos direitos de primeira geração [civis e políticos]”. BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública 

em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). Políticas Públicas. Reflexões sobre o conceito Jurídico. São 

Paulo: Saraiva, 2006, p. 3. 
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Para aqueles que migram por conta das condições adversas enfrentadas em 

seus países de origem, é compreensível que tenham como objetivo imediato a 

entrada, o que os faz deixar de lado a preocupação com o próprio bem-estar, 

aceitando até mesmo, que não sejam tratados como iguais. Se, portanto, a 

preocupação com o bem-estar dos migrantes pobres, motiva políticas sociais 

dirigidas para eles, mostra-se perverso invocar essas políticas como uma razão 

para pautar, o impedimento da entrada dos migrantes, cujo bem-estar se 

procura melhorar com as aludidas políticas. As políticas devem ser pensadas 

para todos (migrantes ou não), assim como a todos devem destinar-se os 

recursos do Estado.675  

 

Vê-se que as políticas migratórias têm relação estreita com as decisões políticas 

tomadas pelo governo para garantir, em menor ou maior escala, os direitos básicos para a 

proteção dos direitos humanos e fundamentais de migrantes e refugiados, o que, 

consequentemente se efetivará mediante as políticas públicas. Contudo, o setor privado 

(sociedade civil) também pode atuar nas agendas de políticas públicas,676 pois, “a participação 

das organizações da sociedade civil permanece como base das políticas referentes a refugiados 

no país”.677 

Nesse sentido, Mireya Maritza Peña Guzmán traz que 

 

Las políticas públicas, independientemente de su objeto, ejercen influencia 

sobre la realización de los derechos humanos y están llamadas a traducir las 

vindicaciones de los derechos humanos en reglas operacionalizables y en 

prácticas sociales que le permitan a los Estados cumplir con sus obligaciones 

internacionales en la materia. Los derechos humanos, a su vez, están 

llamados a inspirar las políticas públicas y requieren acciones afirmativas de 

los Estados, y por ende, políticas públicas que favorezcan su reconocimiento, 

respeto y realización.678 

 

No que se refere especificadamente aos solicitantes de refúgio e refugiados, a 

elaboração de Políticas Públicas sobre refúgio fica a cargo do Comitê Nacional para os 

                                                           
675 VEDOVATO, Luís Renato. Ingresso do Estrangeiro no território do Estado sob a perspectiva do Direito 

Internacional Público. Tese de Doutorado em Direito Internacional. Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 

2012, p. 117. 
676 “Agenda sistémica o coyuntural. Esta conformada por las demandas y pretensiones de los ciudadanos. Esta 

agenda puede preceder o determinar la agenda del gobierno ser inducida por los intereses y prioridades 

gubernamentales. Agenda Gubernamental, institucional o política. Es el conjunto de asuntos aceptados para su 

consideración seria y activa por parte de los encargados de tomar las decisiones”. ORTEGA PÉREZ, Nieves. 

RUIZ SEISDEDOS, Susana. Definición de Problemas y Diseño de la Agenda In: PÉREZ SÁNCHEZ, Margarita. 

Análisis de Políticas Públicas. Granada: Universidad de Granada, 2005, p. 121 
677 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Justiça. Refúgio em Números. 

Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em 

2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf/view>. Acesso em: 05 de set. 2017. 
678 GUZMÁN, Mireya Maritza Peña.  Derechos humanos y políticas públicas, p. 1. Disponível em:                      

<http://studylib.es/doc/1586189/raa-21-pe%C3%B1a-derechos-humanos-y-pol%C3%ADticas  p%C3%BAblicas 

.pdf >. Acesso em: 16 de mai. 2017. 
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Refugiados (CONARE), que em conjunto com as esferas do poder federal, estadual e/ou 

municipal, cria medidas para a acolhida, proteção, integração local, reassentamento, como 

forma de efetivação dos direitos humanos e cidadania desses indivíduos no país. 

O fundamento legal para a elaboração e efetivação das políticas públicas é a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Lei nº 9.474/97 – Lei do Refúgio, 

bem como a Lei nº 13.445/2017 – Lei de Migração, sendo as políticas públicas destinadas aos 

solicitantes de refúgio e refugiados produzidas com base nas discussões do CONARE, dispondo 

aos deslocados forçados que se encontram no país, as mesmas políticas públicas destinadas aos 

nacionais, seja no campo da saúde, da educação, moradia, assistência social, dentre outras.  

Para tanto, o Poder Público tem a incumbência de fomentar políticas públicas de 

integração local aos solicitantes de refúgio e refugiados, assim como a efetivação de direitos 

humanos fundamentais em que o preparo/capacitação dos funcionários públicos e privados deve 

ser observado. 

Isso é crucial, pois em função do pouco conhecimento da temática por parte dos 

servidores públicos e empregados de instituições privadas, a fruição das políticas públicas acaba 

sendo emperrada, tendo-se como principal exemplo a falta de conhecimento do Protocolo 

Provisório, como um documento legal que deve ser aceito.  

Aliás, a concessão do Protocolo Provisório aos solicitantes de refúgio, tem como 

efeitos, de acordo com o Decreto nº 9.277 de 05 de fevereiro de 2018 os seguintes direitos: 

 

Art. 3º O Documento Provisório de Registro Nacional Migratório produzirá 

os seguintes efeitos: 

I - constituirá, para todos os fins, o documento de identificação do solicitante 

de refúgio, até a decisão final do processo no Comitê Nacional para os 

Refugiados - CONARE, nos termos do disposto no inciso I do caput do art. 

12 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997; e 

II - permitirá ao seu portador o gozo de direitos no País, dentre os quais: 

a) a expedição da Carteira de Trabalho e Previdência Social provisória para o 

exercício de atividade remunerada no País; 

b) a abertura de conta bancária em instituição integrante do sistema financeiro 

nacional; 

c) a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF; 

d) o acesso às garantias e aos mecanismos protetivos e de facilitação da 

inclusão social decorrentes da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, 

promulgada pelo Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961, e da Lei nº 

13.445, de 24 de maio de 2017; e 

e) o acesso aos serviços públicos, em especial, os relativos à educação, saúde, 

previdência e assistência social.679 

 

                                                           
679  BRASIL. Decreto Nº 9.277, de 5 de fevereiro de 2018. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9277.htm>. Acesso em: 07 de fev. 2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D50215.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.277-2018?OpenDocument
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Deve-se frisar também que outros atores se inserem no processo das políticas 

públicas, além dos atores governamentais (estatal, distrital e municipal) e da administração 

pública, havendo também atores não governamentais, como as organizações de defesa, 

empresas, Organizações não Governamentais (ONGs), especialistas, meios de comunicação, 

opinião pública e indivíduos influentes, que atuam conforme seus recursos humanos, 

financeiros e organizacionais, bem como a motivação e autoridade política.680 

Desse modo, a atuação dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, órgãos do 

governo, a exemplo do Ministério Público, da Defensoria Pública e Secretarias, assim como a 

ação de ONGs, entidades confessionais e da sociedade civil organizada681, se faz 

imprescindível, pois é a partir do problema detectado, que se avaliam as prioridades e 

destinatários das políticas públicas a serem formuladas, implementadas e/ou efetivadas 

(eficácia social) para a obtenção do fim pretendido.  

Assim, é que com o escopo de garantir a proteção e integração dos solicitantes de 

refúgio e refugiados no país, o ACNUR atua em parceria com o DPF e órgãos do judiciário, 

bem como  

 

com diversas organizações não-governamentais (ONGs) em todo o país. São 

elas a Associação Antônio Vieira (ASAV), a Caritas Arquidiocesana do Rio de 

Janeiro (CARJ), a Caritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) e o Instituto 

Migrações e Direitos Humanos (IMDH).682 
 

No caso da atuação do setor privado, nas políticas públicas, a iniciativa deve ser 

chancelada pelo Estado, com o fim de garantir a todos, sobretudo aos mais vulneráveis, a 

cidadania e a efetivação dos direitos humanos fundamentais e sociais, mediante um conjunto 

de prestações fáticas e jurídicas.683 Na mesma senda, Clarice Seixas Duarte reitera que “[...] 

uma determinada política não pode ser considerada pública a menos que seja adotada por uma 

                                                           
680  REAL DATO, José. Actores, Ideas e Instituciones en las Políticas Públicas In: PÉREZ SÁNCHEZ, Margarita. 

Análisis de Políticas Públicas. Granada: Universidad de Granada, 2005, p. 79-91. 
681 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a Efetividade da Cidadania. In: 

SMANIO, Gianpaolo Poggio. BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins (orgs.). O Direito e as Políticas Públicas no 

Brasil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 4-8. 
682 ACNUR. ACNUR no Brasil. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/o-acnur-no-

brasil/>. Acesso em: 06 de fev. de 2018. 
683 As obrigações jurídicas são vinculantes e previstas na Lei Maior brasileira, leis infraconstitucionais e tratados 

de direitos humanos, dos quais o Brasil seja signatário, inclusive com a articulação para a sua implementação entre 

Estados e Organizações Internacionais, como é o caso da Organização das Nações Unidas (ONU) e o Fundo das 

Nações Unidas para Infância (UNICEF).  
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instituição governamental. Entretanto, pode acontecer que uma iniciativa bem-sucedida oriunda 

da sociedade civil acabe incorporada pela Administração Pública”684.   

Insta destacar que há uma relação estreita entre os direitos humanos fundamentais 

e as políticas públicas, com fins a proteção dos solicitantes de refúgio e refugiados no país, 

sobretudo em função da mitigação da observância e proteção dos direitos da pessoa humana de 

forma global. 

Essa refreação, que emerge da denominada Crise dos Refugiados, tem relação 

estreita com outra crise: a dos direitos humanos e fundamentais, em que, reiteradamente se 

verificam violações aos direitos da pessoa humana, de maneira geral, e especificamente 

daqueles que se enquadram na condição de refúgio. Um exemplo dessa realidade é trazido pela 

Anistia Internacional, ao registrar que: 

 

Uno de los principales métodos de los gobiernos para eludir sus obligaciones 

con los refugiados es impedir materialmente la entrada de los solicitantes de 

asilo no país. Para conseguirlo, fortifican sus fronteras, solos o con otros 

países de la región, imponen requisitos de visados imposibles de cumplir en 

la práctica por los solicitantes de asilo y multan a las líneas aéreas y a los 

navieros que permiten embarcar a pasajeros sin los documentos 

necesarios.685 

 

Semelhantemente, Mestre Chust reitera que: 

 

Después de los atentados de aquel día [11/11/2001], la situación ha 

empeorado notablemente debido a las medidas que se han tomado en el 

contexto de la guerra contra el terrorismo. Así se ha llegado a considerar que 

los derechos humanos son un obstáculo para la seguridad, por lo que algunos 

estados no dudan en utilizar la tortura y los malos tratos para lograr 

información que consideran vital para su seguridad.686 

 

Quanto ao gozo dos direitos de cidadania687, abordar a sua efetivação é algo mais 

complexo, tendo em vista que o número de vertentes e alterações de seu significado adquiridas 

                                                           
684 DUARTE, Clarice Seixas. O Ciclo das Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio. BERTOLIN, 

Patrícia Tuma Martins (orgs.). O Direito e as Políticas Públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 18. 
685 AMNISTIA INTERNACIONAL. Refugiados. Los derechos humanos no tienen fronteras. Amnistia 

Internacional, 2005, p. 11. 
686 MESTRE CHUST, José Vicente. Los Derechos Humanos. Barcelona, Espanha: Editorial UOC, 2016, p. 33. 
687 A noção de cidadania surge na Grécia Antiga, relacionada a participação política.  Ao longo dos milênios, 

passando pela Idade Moderna com o Iluminismo e posterior Liberalismo, ambos do século XVIII, até alcançar a 

Idade Contemporânea e o século XIX em que a participação na vida política do estado se torna sinônimo de 

cidadão, os direitos de cidadania eram destinados a apenas uma parcela da população, ora em razão da posição 

social, ora calcada na liberdade, ora na nacionalidade, ora no gênero ou outro fator. SMANIO, Gianpaolo Poggio. 

Cidadania e Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio. BERTOLIN, Patrícia Tuma M. BRASIL, Patrícia 

Cristina (Orgs). O Direito na Fronteira das Políticas Públicas. São Paulo: Mackenzie, p. 1. 
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no decorrer do século XX688, dificulta uma definição homogênea, sendo ora apresentada de 

forma restrita como fruição dos direitos políticos, ora de modo um pouco mais amplo como 

“todos aqueles [direitos] relativos à dignidade do cidadão, como sujeito de prestações estatais, 

e à participação ativa na vida social, política e econômica do Estado”,689 mas longe de ser uma 

cidadania plena ou global 690. 

Segundo Linda Bosniak, passa-se, então, a abordar a cidadania com outras 

acepções, uma vez que não há um conceito unívoco a respeito, em razão de suas formulações 

ora estarem ligadas a cidadania como estatuto jurídico, ora como um sistema de direitos; ora 

como uma forma de atividade política e mesmo como forma de identidade e solidariedade.691  

Na primeira vertente, a “cidadania refere-se à adesão formal ou nominal a uma 

comunidade política organizada”, aqui relacionada ao Estado-nação e a concessão da 

nacionalidade/naturalização, trazendo, como exceção o caso da União Europeia (UE), que 

busca criar uma cidadania supranacional regional692, com a livre circulação de pessoas. 

Na acepção Sistema de Direitos, desenvolvida por Thomas H. Marshall693, a 

cidadania é tratada como um conjunto de direitos humanos e fundamentais de primeira, segunda 

e terceira dimensões, isto é, direitos da liberdade e individuais, direitos da igualdade e coletivos 

e direitos da solidariedade e difusos, em que há “el vinculo de pertenencia a un Estado de 

derecho por parte de quienes son sus nacionales, situación que implica un conjunto de derechos 

y deberes; ciudadano será la persona física titular de esta situación jurídica”.694 Contudo, de 

acordo com Linda Bosniak “o fato de que os estrangeiros aproveitem estes direitos não significa 

                                                           
No Brasil a noção de cidadão também já esteve atrelada à algumas restrições de direitos em constituições do século 

XIX e princípios do século XX, em que poucos podiam fazer jus aos direitos fundamentais, a exemplo das 

mulheres, negros e indígenas.  
688 De acordo com José Murilo de Carvalho, as dificuldades quanto à noção de Cidadania ao longo da história do 

Brasil estão relacionadas a falta de um sentido de pátria comum, a ausência de direitos civis durante o período que 

perdurou a escravidão no país, o descaso com a educação básica, o voto de cabresto e a um Estado comprometido 

com o poder privado. CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O Longo Caminho. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2014. 
689 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Fundamentos constitucionais do processo: sob a perspectiva da eficácia 

dos direitos e garantias fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 97. 
690 A cidadania plena é a junção de todas as acepções da cidadania, enquanto que a cidadania global está calcada 

em convicções humanitárias entre os povos. Quanto à cidadania global, além do uso desse termo como forma de 

se referir a cidadania para além daquela vinculada ao Estado-nação, há também o uso das terminologias cidadania 

transnacional e cidadania pós-nacional, tendo-se como exemplo a “cidadania europeia”, uma exceção ainda em 

nosso século, em razão da necessidade de mutação da soberania estatal. 
691 BOSNIAK, Linda.  Citizenship Denationalized.  Indiana Journal of Global Law Studies, Vol. 7, 2000, p. 455. 

Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=232082>. Acesso em: 09 de fev. 2018. 
692 Ibid. 
693 MARSHALL, T. H. Cidadania e Classe Social [Ed. atual trad. e rev. Por EaD/CEE/MCT]. Brasília: Senado 

Federal, Centro de Estudos Estratégicos, Ministério da Ciência e Tecnologia, 2002, p. 57-105. 
694 PÉREZ LUÑO, A. E., ¿Ciberciudadanía@ o Ciudadanía@.com?, Op.cit., p. 29. 
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que seu status legal formal ou nominal em relação à comunidade política em que residem 

mudou”695.  

No que tange à cidadania como uma forma de atividade política, “os alienígenas 

permanecem fora da cidadania: residem no país anfitrião apenas a critério do país [e lhe] são 

negados o direito de participar politicamente a nível nacional”696, realidade corriqueira em 

muitos países desenvolvidos e mesmo em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, onde o não 

nacional não possui direitos políticos697, impedindo uma inclusão mais ampla. 

Quanto à dimensão da Cidadania como identidade ou solidariedade, essa evoca “a 

qualidade da pertença [...] da adesão à comunidade [sem estar] associada a nenhuma tradição 

política ou disciplinar particular, [sendo] frequentemente abordada como derivada das outras 

dimensões da cidadania”.698 

No Brasil, a noção de cidadania atualmente vem disposta no artigo 1º, II da 

Constituição de República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), como um fundamento 

constitucional, tendo relação estreita com o direito de voto e com a nacionalidade. No primeiro 

caso, ser cidadão é ter o direito de voto, isto é, ter parte numa democracia participativa em que 

se pode votar e/ou ser votado, conforme prevê a CF/88, em seu capítulo V artigos 14 a 16, que 

aborda os direitos políticos.  

 Já a nacionalidade, tratada no artigo 12, da Lei Maior brasileira, é o vínculo jurídico 

e político entre o Estado soberano e o indivíduo, alicerçada em dois critérios: o jus sanguinis e 

o jus soli. A cidadania vai se referir à participação na sociedade, em alguns casos cabível 

somente ao nacional, mediante o acesso, exercício e fruição de direitos, evidenciando-se que, 

“no século XXI, está intimamente relacionada aos mecanismos jurídicos políticos de integração 

na sociedade e inclusão social”.699 (destaque nosso). Desse modo, verifica-se que há uma 

relação estreita entre a cidadania e a nacionalidade, em que o que vai diferi-las é o fato de que 

“o termo cidadania é limitado principalmente aos fóruns jurídicos domésticos e ao termo 

nacionalidade ao foro de direito internacional”.700  

                                                           
695 BOSNIAK, Linda. Citizenship Denationalized.  Indiana Journal of Global Law Studies, Vol. 7, 2000, p. 461. 

Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=232082>. Acesso em: 09 de fev. 2018. 
696 Ibid. 
697 Exceção a essa regra diz respeito aqueles com cidadania portuguesa, em função do princípio da reciprocidade. 
698 BOSNIAK, Linda. Citizenship Denationalized.  Op. cit., p. 461. 
699 SMANIO, Gianpaolo Poggio. As Dimensões da Cidadania. Revista da ESMP, ano 2, jan/jun 2009, p. 17. 
700 Texto original: “the term citizenship is confined mostly to domestic legal forums, and the term nationality to 

the international law fórum”. ADLER, Daniel. RUBENSTEIN, Kim. International Citizenship: The Future of 

Nationality in a Globalised World. Indiana Journal of Global Legal Studies, Spring, 2000, p. 521. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=231675>. Acesso em: 07 de fev. 2018. 

javascript:WinOpen(232418);
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=232082
javascript:WinOpen(232418);
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Em vista disto, ser cidadão, se tratarmos com base no direito internacional, passa a 

ser o mesmo que ser nacional de um determinado Estado soberano, sendo justamente a origem 

nacional um dos principais fatores que permite ou impede a entrada de um indivíduo ou grupos 

de indivíduos no território de outro país, seja na condição de migrante voluntário ou forçado.  

Apesar de nenhum desses modelos significar, sequer de longe, uma cidadania plena 

pode-se afirmar que os migrantes, sejam eles voluntários ou forçados, fazem jus ao gozo de 

direitos associados à cidadania em Estados de acolhida que são signatários de tratados de 

direitos humanos, com a efetivação ao menos com base no princípio do mínimo existencial701, 

independentemente de torná-lo ou ser reconhecido como cidadão, uma vez que a noção 

cidadania, hoje, é a junção de todas as acepções.  

Diante do exposto, pode-se afirmar que há uma fruição de uma cidadania mais 

abrangente, na qual se “envolve o exercício efetivo e amplo dos direitos humanos, nacional e 

internacionalmente assegurados”702 para os nacionais, bem como uma cidadania inclusiva, ou 

seja, a elaboração de direitos fundamentais e meios de fruição, mediante políticas públicas, com 

o escopo de integração local e inclusão social dos mais vulneráveis, englobando-se, nesse rol, 

as crianças e adolescentes em situação de refúgio que, lembrando os dizeres de Hannah Arendt, 

também têm o direito a ter direitos. 

Assim, no que concerne às crianças e adolescentes, o gozo dos direitos sociais, 

políticos e econômicos seriam, respectivamente, a fruição dos direitos à moradia, educação, 

saúde e lazer a todos aqueles entre 0 (zero) e 17 (dezessete) anos; a faculdade de votar entre os 

16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos; e o direito ao trabalho a partir dos 16 (dezesseis) anos 

completos ou, como aprendiz, a partir da idade de 14 (quatorze) anos. 

Essa possibilidade existe, considerando-se que o reconhecimento da cidadania às 

crianças e adolescentes se dá com a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, que traz 

em seu cerne os direitos civis e políticos; os direitos sociais, econômicos e culturais; o direito a 

um nome, uma nacionalidade e uma identidade; a liberdade de expressão; o acesso à 

informação; à liberdade de opinião, consciência e religião; relação com outras pessoas e 

liberdade de associação; o direito a intimidade; e o direito a não sofrer tortura ou tratamento 

                                                           
701 De acordo com Ana Paula de Barcellos, o mínimo existencial é “formado pelas condições materiais básicas 

para a existência, corresponde a uma fração nuclear da dignidade da pessoa humana [...] composto de quatro 

elementos, três materiais e um instrumental [...] educação básica [...], a saúde básica, a assistência aos 

desamparados e o acesso à justiça”. BARCELLOS, Ana Paula de. Eficácia Jurídica dos Princípios 

Constitucionais: O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 292 - 302. 

Essa correspondência, no entanto, não é unânime, variando conforme o entendimento doutrinário. 
702 PIOVESAN, Flávia. O Direito Internacional dos Direitos Humanos e a Redefinição da Cidadania no Brasil, 

p. 2. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/flaviapiovesan/dirinter_piovesan.htm>. Acesso 

em: 03 de mar. 2016. 
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degradante, dentre outros703, direitos esses que propiciam a efetivação dos direitos inerentes à 

pessoa humana, bem como o gozo da cidadania em uma ou mais de suas de vertentes. 

 

3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INTEGRAÇÃO LOCAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES REFUGIADOS NO BRASIL  

  

Apesar de a Lei de Refúgio não ter abordado em seu bojo a proteção e promoção 

dos direitos humanos de segunda dimensão, isto é, direitos econômicos, sociais e culturais, a 

articulação entre os entes do Poder Público, para o reconhecimento do status de refugiado e a 

criação de políticas públicas de integração local para os solicitantes de refúgio e refugiados, é 

perceptível, vindo disposta na legislação pátria, conforme exposto no item 2.3.1 e no item 

anterior, respectivamente. 

Contudo, no que toca à efetivação dessas mesmas políticas públicas, a atuação do 

Estado não se dá do mesmo modo, ficando, muitas vezes, a cargo do setor privado, tanto no que 

se refere àqueles em situação de refúgio na idade adulta, quanto aos que possuem menos de 

dezoito anos. Um exemplo dessa inércia se revela na falta de “uma articulação 

intergovernamental para o abrigamento inicial”704 dos solicitantes de refúgio, sendo esse um 

dos principais problemas daqueles que migram forçadamente para o Brasil. 

Para as crianças e adolescentes, por exemplo, há as ONGs e entidades confessionais 

como a IKMR e as Cáritas Arquidiocesana de São Paulo e Rio de Janeiro, que atuam auxiliando 

migrantes e solicitantes de refúgio quanto à fruição dos direitos inerentes à pessoa humana, em 

solo brasileiro, em diferentes setores, tais como: abrigo, educação (aulas de português), lazer e 

cultura, conforme a área de atuação. 

Insta ressaltar que, 

 

[...] quando as políticas são realmente públicas, são extensíveis a todos, ao 

menos todos que fazem parte de um determinado grupo ou setor vulnerável da 

sociedade a justificar um atendimento prioritário [como os refugiados com 

menos de dezoito anos]. Outras formas de intervenção orquestradas pela 

sociedade civil – organizações não governamentais, igrejas, instituições 

privadas ou corporativas – não têm obrigatoriedade de atingir a todo um setor 

                                                           
703 ONU. Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Disponível 

em:<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm>. Acesso em: 05 de jun. 2016. 
704 ALMEIDA. Paulo Sérgio de. Representante do ACNUR no Brasil em palestra intitulada Fluxos Migratórios 

Mistos, e ministrada durante o Curso de Verão: O refúgio em uma perspectiva Global na Fundação Casa Rui 

Barbosa, em 11 de dezembro de 2017 no Rio de Janeiro. 
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ou a todos em geral, não possuindo, portanto, necessariamente, caráter 

universal.705 

 

No caso das crianças e adolescentes, objeto desta pesquisa, apesar da porcentagem 

total de 2,6% dos pedidos de refúgio feitos ao governo brasileiro não serem significativos, a 

situação vulnerável desse grupo infantojuvenil faz que com uma preocupação maior recaia 

sobre eles, e as políticas públicas nacionais sejam mais bem efetivadas e/ou até mesmo criadas 

novas políticas para adequação da situação atual. 

Nessa seara, Susan Martin afirma que,  

 

Las mujeres y niños refugiados y desplazados tienen necesidades especiales 

que reflejan su género y su edad: necesitan protección contra el abuso sexual 

y físico y contra la explotación, así como protección contra la discriminación 

sexual [...] los niños son especialmente vulnerables. Su seguridad física está 

en riesgo tanto durante la migración como cuando ya han encontrado asilo.706  

 

A mesma autora ainda acrescenta que há outros problemas como a dos: 
 

[...] menores no acompañados que a menudo tienen dificultades para 

establecer la legitimidad de su refugio. No es raro escuchar a oficiales de 

inmigración que dicen que, por su naturaliza o edad los niños no pueden ser 

refugiados incluso cuando existen numerosos ejemplos documentados de 

persecución contra jóvenes [niños soldados]. Para los niños es también 

particularmente difícil proveer la información y documentación requeridas 

para establecer la credibilidad de su demanda de status de refugiado.707  
 

A Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, da qual o Brasil é signatário, 

traz que todas as crianças (zero a dezessete anos), independentemente de sua nacionalidade, 

permanência regular em um determinado país e o caso de os solicitantes de refúgio estarem 

acompanhados ou não, possuem direitos humanos fundamentais a serem gozados, tais como, a 

saúde, a educação e a assistência social.  

Na esfera interna, o artigo 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), traz 

em seu bojo o dever de priorizar de forma absoluta os que têm menos de dezoito anos. Senão 

vejamos: 

 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

                                                           
705 DUARTE, Clarice Seixas. O Ciclo das Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio. BERTOLIN, 

Patrícia Tuma Martins (orgs.). O Direito e as Políticas Públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 20. 
706 MARTIN, Susan Forbes. La Mujer Ausente. Derechos Humanos en el Mundo. Isis Internacional, nº 15, 1991, 

p. 81. 
707 Ibid., p. 86. 
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referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude.708 (destaque nosso) 

 

O artigo 6º, do mesmo dispositivo legal, ainda acrescenta que: “Na interpretação 

desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, 

os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente 

como pessoas em desenvolvimento”709. (destaque nosso). 

A singularidade das crianças e adolescentes tem relação não apenas com a faixa 

etária, que já os torna vulneráveis, mas, também com a condição de refúgio em que se 

encontram, situação que dobra ou mesmo triplica a fragilidade desse grupo infantojuvenil. 

Vale dizer que o(s) problema(s) envolvendo a migração forçada não possuem a 

mesma solução, variando, o seu tratamento, conforme as causas existentes e os objetivos 

pretendidos, razão pela qual “no existen políticas estáticas con estructuras fijas [...] Las 

políticas son ciclos en continuo movimiento, se trata de procesos de aprendizaje social porque 

se tienen que adaptar continuamente a un entorno cambiante”.710 

Desse modo, a proteção de crianças e adolescentes em situação de refúgio deve ser 

mais enfaticamente tratadas, pois “[...] en la medida en que un problema no se reconoce, éste 

no existe en el ámbito de la intervención pública”711. E se não há esse reconhecimento da 

demanda/problema, não haverá uma preocupação estatal, consequentemente não se criarão 

políticas públicas que abarquem esse grupo infantojuvenil, o que permite que o indivíduo ou 

coletividade de indivíduos permaneçam à margem social. 

Apesar de Sami Naïr trazer que “en la práctica, la integración afecta a los âmbitos 

sociales, culturales, políticos y confesionales”712, as políticas públicas aqui abordadas não 

                                                           
708 BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 23 de mai. 2017. 
709Ibid. 
710 GELAMBÍ TORRELL, Mónica. La Terminación de Políticas Públicas In: PÉREZ SÁNCHEZ, Margarita. 

Análisis de Políticas Públicas. Granada: Universidad de Granada, 2005, p. 199. 
711 ORTEGA PÉREZ, Nieves. RUIZ SEISDEDOS, Susana. Definición de Problemas y Diseño de la Agenda In: 

PÉREZ SÁNCHEZ, Margarita. Análisis de Políticas Públicas. Granada: Universidad de Granada, 2005, p. 112. 
712 NAÏR, Sami. La Europa Mestiza. Inmigración, cidadania, codesarrollo. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2010, 

p. 255. 
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englobarão a todos os âmbitos, deixando de lado o aspecto político e o religioso, atendo-se 

aquelas relacionadas especialmente ao aspecto social. 

 

3.3.1 Políticas Públicas Educacionais 

 

A educação é um direito de âmbito universal e um dos principais instrumentos de 

formação do ser humano, estando prevista no artigo 26, nºs 1, 2 e 3, da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1948 (DUDH),713 sendo, também, reafirmada na esfera internacional 

pelo Comitê Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR), Sessão 38, e no 

artigo 34, da Convenção de Genebra, de 1951, sobre o Estatuto dos Refugiados. 

No tocante às crianças e adolescentes em situação de refúgio a educação é ainda 

mais importante, pois é um fator 

 

determinante de estabilidade e segurança para as crianças afetadas por 

conflitos armados e deslocamentos forçados. Entre os refugiados e as pessoas 

deslocadas em dificuldade, a educação não só promove a reconciliação e a 

reabilitação, mas também sinaliza igualmente a estabilidade e o retorno à 

normalidade. A fim de proteger as crianças refugiadas em geral, e as crianças 

não acompanhadas e separadas de suas famílias em particular, é importante 

garantir a sua educação para protegê-las do trabalho forçado, recrutamento 

para as forças armadas e exploração e abuso sexual.714 (tradução livre) 

 

Nesse sentido, a Conclusão nº 59 (XL), da ExCOM de 1989, sobre as Crianças 

Refugiadas, em sua alínea “f”, também já havia reconhecido:  

 

                                                           
713 Artigo 26 – “1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a 

correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional 

dever ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função 

do seu mérito. 2.A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do 

Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 

nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das actividades das Nações Unidas 

para a manutenção da paz. 3.Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar aos 

filhos”. 

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Disponível em:                                                                               

<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 08 de dez. 2016. 
714 Texto original: “déterminant de stabilité et de sécurité pour les enfants touchés par les conflits armés et forcés 

au déplacement. Chez les réfugiés et les personnes déplacées en détresse, l’éducation ne favorise pas seulement 

la réconciliation et la réadaptation mais annonce également la stabilité et le retour à la normale. Pour protéger 

les enfants réfugiés en général, et les enfants non accompagnés et séparés de leur famille en particulier, il importe 

d’assurer leur éducation de façon à les mettre à l’abri du travail forcé, de l’enrôlement dans les forces armées et 

de l’exploitation et de la violence sexuelles.” OIM. Organização Internacional para Migrações. ONU. Assemblée 

Générale.  A/58/299. Distr. générale 20 août 2003 Français, Original: anglais. Assistance aux enfants réfugiés non 

accompagnés. Rapport du Secrétaire general. Disponível em:                                                                                                                                               

<https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/58/A_58_299_fr.pdf>. 

Acesso em: 14 de fev. 2018. 
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a ligação entre a educação e as soluções duradouras e incentivou o ACNUR a 

intensificar os seus esforços para ajudar os governos dos países de 

acolhimento a garantir o acesso das crianças refugiadas à educação, 

nomeadamente através da participação de novas organizações e de doadores 

governamentais e não governamentais e, se necessário, através da 

incorporação de disposições adequadas nos seus programas de assistência.715 

(tradução livre) 

 

Tanto é assim que a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 (CDC) trouxe 

em seu seio que: 

 

Artigo 28  

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança à educação e tendo, 

nomeadamente, em vista assegurar progressivamente o exercício desse direito 

na base da igualdade de oportunidades: 

a) Tornam o ensino primário obrigatório e gratuito para todos;  

b) Encorajam a organização de diferentes sistemas de ensino secundário, geral 

e profissional, tornam estes públicos e acessíveis a todas as crianças e tomam 

medidas adequadas, tais como a introdução da gratuidade do ensino e a oferta 

de auxílio financeiro em caso de necessidade;  

c) Tornam o ensino superior acessível a todos, em função das capacidades de 

cada um, por todos os meios adequados;  

d) Tornam a informação e a orientação escolar e profissional públicas e 

acessíveis a todas as crianças;  

f) Tomam medidas para encorajar a frequência escolar regular e a redução das 

taxas de abandono escolar.  

2. Os Estados Partes tomam as medidas adequadas para velar por que a 

disciplina escolar seja assegurada de forma compatível com a dignidade 

humana da criança e nos termos da presente Convenção.  

3. Os Estados Partes promovem e encorajam a cooperação internacional no 

domínio da educação, nomeadamente de forma a contribuir para a eliminação 

da ignorância e do analfabetismo no mundo e a facilitar o acesso aos 

conhecimentos científicos e técnicos e aos modernos métodos de ensino. A 

este respeito atender-se-á de forma particular às necessidades dos países em 

desenvolvimento.  

 

Artigo 29  

1. Os Estados Partes acordam em que a educação da criança deve destinar-se 

a:  

a) Promover o desenvolvimento da personalidade da criança, dos seus dons e 

aptidões mentais e físicos na medida das suas potencialidades;  

b) Inculcar na criança o respeito pelos direitos do homem e liberdades 

fundamentais e pelos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas;  

c) Inculcar na criança o respeito pelos pais, pela sua identidade cultural, língua 

e valores, pelos valores nacionais do país em que vive, do país de origem e 

pelas civilizações diferentes da sua;  

                                                           
715Texto original: “Recognized the link between education and durable solutions and encouraged UNHCR to 

strengthen its efforts in assisting host country governments to ensure the access of refugee children to education, 

inter alia through the involvement of new organizations and governmental and non-governmental donors, and 

where necessary through the incorporation of appropriate arrangements in its programmes of assistance”. 
ACNUR. Refugee Children Nº. 59 (XL) – 1989. 

Disponível:<http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c4398/refugee-children.html>. Acesso em: 29 de mai. de 

2017. 
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d) Preparar a criança para assumir as responsabilidades da vida numa 

sociedade livre, num espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade entre 

os sexos e de amizade entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e 

religiosos e com pessoas de origem indígena;  

e) Promover o respeito da criança pelo meio ambiente.  

2. Nenhuma disposição deste artigo ou do artigo 28 pode ser interpretada de 

forma a ofender a liberdade dos indivíduos ou das pessoas colectivas de criar 

e dirigir estabelecimentos de ensino, desde que sejam respeitados os princípios 

enunciados no nº 1 do presente artigo e que a educação ministrada nesses 

estabelecimentos seja conforme às regras mínimas prescritas pelo Estado.716 

 

Contudo, apesar do que estipula a CDC, segundo dados do Alto Comissariado das 

Nações Unidas (ACNUR) “Mientras que la media global de niños escolarizados es del 90%, 

menos del 50% de los niños refugiados tienen la posibilidad de ir a la escuela. Esta diferencia 

se agranda si comparamos la escolarización en adolescentes refugiados, entre los cuales el 

22% tiene acceso a educación”717, enquanto a quantidade geral de adolescentes matriculados é 

de 84%.718  

Além de a educação ser um dos principais vetores de integração local e inclusão 

social para as crianças e adolescentes que se encontram nas cidades ou em campos de 

refugiados,719 esse direito é um dos primeiros a serem retirados720.  

As dificuldades de acesso a esse direito básico e a sua permanência no ensino formal 

relaciona-se com  

 

Las limitaciones que impiden el aumento de la cantidad de estudiantes 

refugiados en todo el mundo incluyen: insuficientes recursos nacionales e 

                                                           
716 ONU. Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Disponível 

em:<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm>. Acesso em: 05 de jun. 2016. 
717 ACNUR. 3,7 millones de niños refugiados no van al colégio. Disponível em: 

<https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/37-millones-de-ninos-refugiados-no-van-al-colegio>. 

Acesso em: 15 de set. 2017. 
718 UOL. Apenas 61% das crianças refugiadas estudam, diz ONU. Disponível 

em:<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/09/1917651-apenas-61-das-criancas-refugiadas-estudam-diz-

onu.shtml>. Acesso em 16 de fev. 2018. 
719  No Brasil inexiste campos de refugiados. Segundo o ACNUR, “Para que un campo de refugiados sea 

considerado como tal, es necesario que los organismos de atención y las autoridades del país donde se construye 

le otorguen dicha calificación”, não sendo o que ocorre no Brasil, mesmo diante de reportagens que afirmaram 

que iria se construir um campo de refugiados em Pacaraima, Roraima. Ademais, um campo de refugiados deve ter 

como características: “instalaciones de salud, calles, seguridad, infraestructura, colegios, zonas comunes, 

depósito de alimentos, sitios de ocio, mercado, saneamiento y residuos, etc.”, sendo que o que há no Brasil são 

abrigos públicos ou privados onde se costuma conceder a segurança de um local de acolhida, alimentação diária e 

as vezes algumas atividades culturais. 

ACNUR. ¿Cuáles son las características de los campos de refugiados? Disponível em:                                                         

<https://eacnur.org/blog/cuales-son-las-caracteristicas-de-un-campo-de-refugiados>. Acesso em: 13 de mar. 2018. 
720“Mais da metade das crianças e adolescentes refugiados que estão fora da escola estão localizados em apenas 

sete países: Chade, República Democrática do Congo, Etiópia, Quênia, Líbano, Paquistão e Turquia”. ACNUR. 

Relatório do ACNUR retrata crise na educação para refugiados. Disponível em:                                                                       

<http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/relatorio-do-acnur-retrata-crise-na-educacao-pararefugiados/>. 

Acesso em: 23 de set. 2016. 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/37-millones-de-ninos-refugiados-no-van-al-colegio
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/09/1917651-apenas-61-das-criancas-refugiadas-estudam-diz-onu.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/09/1917651-apenas-61-das-criancas-refugiadas-estudam-diz-onu.shtml
http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/relatorio-do-acnur-retrata-crise-na-educacao-pararefugiados/
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internacionales, insuficientes números de profesores, falta de materiales de 

enseñanza apropiados y la existencia de modelos y restricciones culturales 

entre ciertos grupos de refugiados.721  

 

Ainda se pode acrescentar às dificuldades retratadas, que as “[...] nuevas 

oportunidades educativas chocan con las dificultades de adaptación a nuevos currículos, 

cuando no a un idioma totalmente desconocido”.722 

No Brasil, a Constituição de República Federativa do Brasil de 1988, artigo 5º, 

caput prevê que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]”723 (destaque nosso), 

englobando-se, nessa igualdade o direito de acesso à educação e permanência escolar.  

O artigo 6º, da Lei Maior brasileira, trata genericamente os direitos sociais, 

trazendo, dentre o rol de direitos a serem efetivados pelo Estado brasileiro, os direitos “[...] a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”.724   

Já os artigos 205 e 208, I a VII, do dispositivo constitucional, trazem de modo mais 

específico, que: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (destaque nosso) 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela 

não tiveram acesso na idade própria;  

 II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;   

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos 

de idade; (destaque nosso) 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; (destaque nosso) 

                                                           
721  MARTIN, Susan Forbes. La Mujer Ausente. Derechos Humanos en el Mundo. Isis Internacional, nº 15, 1991, 

p. 97. 
722 LIWSKI, Norberto I. Migraciones de Niñas, Niños y Adolescentes bajo el enfoque de Derechos.  Instituto 

Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. Organismo Especializado de la OEA, s/a. p. 2. Disponível em: 

<www.derechosinfancia.org.mx/.../Migraciones_liwski.pdf>. Acesso: 29 de set. 2016. 
723 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. 
724 Ibid. 
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VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde.725 

 

No âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA), em 

seu artigo 53, prevê que: “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho, assegurando-lhes: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola”.726 (destaque nosso).  

O mesmo dispositivo legal ainda estipula, em seu artigo 58, que: “No processo 

educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto 

social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às 

fontes de cultura”.727 (destaque nosso) 

Seguindo as disposições internacionais e nacionais, o ex-representante do ACNUR 

no Brasil, Andrés Ramirez, afirma que  

 

todo refugiado, seja criança, jovem ou adulto, tem o direito à educação, que é 

um direito fundamental para restaurar a esperança e a dignidade das pessoas 

obrigadas a abandonarem suas casas e seus países, permitindo que elas 

retomem uma rotina normal e construam um futuro melhor.728 

 

Percebe-se também, diante das legislações internas apresentadas, que a educação 

básica das crianças e adolescentes, composta pela educação infantil (jardim e pré-escola), e 

pelos ensinos fundamental (1º ao 9º ano) e médio,729 deve ser efetivada pelo Estado de forma 

obrigatória e gratuita. Deve propiciar também o acesso de adolescentes e adultos a outros níveis 

mais elevados, isto é, o ensino superior, sendo os artigos supracitados repetidos de modo similar 

no artigo no artigo 54, caput e incisos do ECA e no artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN).730 

                                                           
725 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. 
726 Idem. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 31 de ago. 2016. 
727 Ibid. 
728 ACNUR. Escola acelera integração de refugiados no Rio Grande do Norte Disponível em:                             

<http://www.acnur.org/portugues/2010/06/04/escola-acelera-integracao-de-refugiados-no-rio-grande-do-norte/>. 

Acesso em: 15 de mar. 2018. 
729 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Disponível em:                                                              

<http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/apresentacao>. Acesso em: 03 de mar. 2018. 
730 “Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/apresentacao
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Entretanto, efetivar o direito à educação não é tão simples, seja para os nacionais, 

seja para os migrantes econômicos e solicitantes de refúgio ou refugiados, uma vez que, de 

acordo com Claudine Melo,731 para a garantia do direito à educação, é necessário contemplar: 

 

Disponibilidade, como a oferta de vagas e possibilidade de matrículas; a 

Acessibilidade, mediante boas condições como merenda, transporte; 

Aceitabilidade, como a qualificação do corpo docente e boas condições de 

trabalho; e Adaptabilidade, baseada numa gestão democrática, em que a escola 

se adequa a seu grupo de alunos e respectivas culturas, religiosas e 

diferenças.732 

 

Esses são problemas que não se limitam apenas ao Estado brasileiro, havendo a 

Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) já constatado, há mais de uma década, que 

 

Alguns países enfrentam o problema da matrícula escolar de crianças não 

acompanhadas e separadas, uma vez que raramente recebem uma certidão de 

nascimento ou qualquer outro documento [...] A Organização das Nações 

Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), ACNUR e UNICEF 

adotaram uma estratégia de intervenção rápida para a educação, que consiste 

em fornecer educação trifásica em emergências: preparação por atividades 

divertidas; educação não tradicional; e restabelecimento do currículo clássico 

[...].733 

 

                                                           
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino; 

IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;             

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 

um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador; 

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde”. 

BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 23 de mai. 2017. 

Art. 2º. “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando [...]”. 

BRASIL. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm> Acesso em: 11 de mar. 2018. 
731 A autora pesquisa sobretudo a educação infantil de migrantes.  
732 MELO, Claudine. Historiadora, Educadora e fundadora da EtnicoEduc e pesquisadora da BibliASPA em 

Palestra realizada no Seminário Internacional sobre Migrações Refúgios e Deslocamentos no dia 30 de março de 

2017, na Secretaria do Estado de Educação, São Paulo/SP. 
733 Texto original: “Certains pays se heurtent au problème de l’inscription à l’école des enfants non accompagnés 

et séparés de leur famille, car ils sont rarement pourvus d’un certificat de naissance ou de tout autre document 

[...] L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le HCR et l’UNICEF 

ont adopté une stratégie d’intervention rapide en matière d’éducation, qui consistait à dispenser dans les 

situations d’urgence un enseignement en trois phases: préparation par des activités ludiques; enseignement non 

traditionnel; et remise en vigueur du programme scolaire Classique”. ONU.  Assemblée Générale. A/58/299. 

Distr. générale 20 août 2003 Français, Original: anglais. Assistance aux enfants réfugiés non accompagnés. 

Rapport du Secrétaire general. Disponível em:                                                                                                                                                

<https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/58/A_58_299_fr.pdf>.Acess

o em: 14 de fev. 2018.  
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Diferentemente do que ocorre em outros países, no Brasil, permite-se a matrícula 

de crianças e adolescentes, mesmo diante da ausência de documentos, uma vez que, pela 

legislação brasileira, a educação é um direito fundamental que deve ser efetivado tanto com 

relação ao brasileiro quanto aos não nacionais, sendo “[...] vedada a discriminação em razão da 

nacionalidade e da condição migratória”734. Essa percepção é possível com base em medidas 

normativas municipais e estaduais, a exemplo de São Paulo.735  

A dificuldade, nesse quesito, não está na falta de documentos, uma vez que os 

indocumentados poderão fazer jus a um protocolo provisório expedido pelo Departamento da 

Polícia Federal (DPF), que possibilita sua permanência, no país, de modo regular, até a 

finalização do processo de reconhecimento do status de refugiado. O entrave que se verifica 

está no fato de que grande parte dos servidores públicos e empregados de instituições privadas 

desconhece a validade do documento. Isso faz com que a Defensoria Pública, membros de 

Organizações não Governamentais e/ou de Entidades religiosas intervenham, conforme o caso, 

explicando a validade do Protocolo Provisório para que as matrículas sejam realizadas. 

Uma mostra desse cenário, foi verificado em Roraima, em 2017, pelo Ministério 

Público Federal (MPF), no qual 

 

crianças venezuelanas (não indígenas) que estão sem estudar porque não 

possuem os documentos exigidos pela Secretaria de Educação ou são exigidas 

traduções indevidas de documentos que poderiam ser aceitos em língua 

espanhola, como se faz com não nacionais de outros países do Mercosul. Há 

tratativas em curso - com ofício expedido pelo MPF ao MEC [Ministério da 

Educação] e análise por parte da Secretaria de Cooperação Internacional - para 

tentar garantir às crianças abrigadas o acesso à educação.736   

 

Outro problema nessa seara é “a não existência de planejamento pedagógico que 

adeque os professores para o aprendizado de pessoas vindas de outros países de maneira que 

                                                           
734 Art. 4º, X da Nova Lei de Migração (NLM). BRASIL. Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017. Disponível em:                                                                          

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em: 08 de jan. 2018. 
735 Em São Paulo, “[...] de acordo com o Conselho Municipal de Educação n° 17/04 – CNPAE –, é garantida a 

igualdade na matrícula de crianças imigrantes, independente de situação documental na rede pública de escolas do 

município; e a resolução nº 10 da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que promove essa igualdade de 

direitos na rede pública de escolas estaduais”. MIGRAMUNDO. Documentário releva dificuldades enfrentadas 

por crianças imigrantes na escola. Disponível em: <http://migramundo.com/documentario-revela-dificuldades-

enfrentadas-por-criancas-imigrantes-na-escola/> Acesso em: 03 de mar. 2018. 
736 MPF. Ministério Público Federal. Abril indígena: reunião discute situação dos Warao que estão no Amazonas 

e em Roraima em razão da crise na Venezuela. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-

pgr/abrilindigena-reuniao-discute-situacao-dos-warao-que-estao-no-amazonas-e-em-roraima-em-razao-da-crise-

na-venezuela>. Acesso em: 11 de mar. 2018. 

http://migramundo.com/documentario-revela-dificuldades-enfrentadas-por-criancas-imigrantes-na-escola/
http://migramundo.com/documentario-revela-dificuldades-enfrentadas-por-criancas-imigrantes-na-escola/
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possam auxiliar na aprendizagem do idioma e, além disso, acompanhar o processo de integração 

dessas crianças na escola”.737 

Para as crianças de zero a cinco anos e para os adolescentes acima dos treze anos 

“As maiores dificuldades estão na creche (falta de vagas) e no ensino médio (documentação 

escolar e nivelamento)”738, realidade vivenciada em distintos municípios brasileiros que 

recepcionam migrantes e solicitantes de refúgio no país, uma vez que a insuficiência de vagas 

em creches também é uma dificuldade sentida pelas famílias brasileiras.  

Assim, enquanto para as crianças e adolescentes do ensino básico fundamental (1º 

ao 9º ano), o processo de integração é mais célere, para aqueles da educação infantil e ensino 

médio, costuma ser demorado, pelos obstáculos no campo da falta de vagas, documentos 

escolares que comprovem o conhecimento alegado e o próprio nivelamento do aluno, ao não 

dominar a língua portuguesa.  

Para suplantar as dificuldades linguísticas, as medidas tomadas para adultos e/ou 

crianças e adolescentes são primeiramente as aulas de português, ministradas por professores 

de língua portuguesa, estudantes de letras ou pelos próprios refugiados, usualmente voluntários, 

que, em geral, atuam em ONGs, entidades religiosas e projetos de extensão de universidades 

públicas junto aos migrantes, solicitantes de refúgio e/ou refugiados. Concomitantemente às 

aulas de português, uma vez no Brasil, as crianças e adolescentes são encaminhados por 

entidades da sociedade civil para escolas públicas ou particulares.  

Essa é também a percepção trazida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), que acrescentou, inclusive, que 

 

No campo da educação, destacaram-se medidas de acesso ao ensino de língua 

portuguesa, que envolveram desde a oferta de vagas em cursos de português 

(diretamente ou em acordo com instituições de ensino) até o apoio financeiro 

para pagar o transporte para o local onde as aulas são ministradas. 

Paralelamente, foram realizadas ações voltadas à efetivação de matrícula de 

crianças e adolescentes na rede pública de ensino e encaminhamento para os 

serviços de saúde e vacinação, em conjunto com os Conselhos Tutelares e a 

Defensoria Pública e de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). A concessão de apoio financeiro às famílias com dificuldades 

econômicas para a aquisição de material escolar e uniforme; a orientação 

sobre o acesso ao ensino superior; e o estabelecimento de parcerias com 

universidades públicas e privadas para que refugiados e solicitantes de refúgio 

pudessem ser beneficiados com bolsas de estudos integrais ou parciais são 

                                                           
737 MIGRAMUNDO. Documentário releva dificuldades enfrentadas por crianças imigrantes na escola. 

Disponível em: <http://migramundo.com/documentario-revela-dificuldades-enfrentadas-por-criancas-imigrantes-

na-escola/> Acesso em: 03 de mar. 2018.  
738 RADAR DA EDUCAÇÃO. Educação é um direito de todos. Disponível em:                                                                         

<https://radardaeducacao.com.br/2017/02/10/educacao-e-um-direito-de-todos/>. Acesso em: 03 de mar. 2018. 

http://migramundo.com/documentario-revela-dificuldades-enfrentadas-por-criancas-imigrantes-na-escola/
http://migramundo.com/documentario-revela-dificuldades-enfrentadas-por-criancas-imigrantes-na-escola/
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outras inciativas realizadas no sentido de garantir acesso dos refugiados e 

solicitantes de refúgio à educação no Brasil.739 

 

Quanto àqueles que irão atuar diretamente com as crianças e adolescentes migrantes 

forçados, não há uma preocupação maior em prepará-los. Essa realidade deve ser modificada, 

com medidas no sentido de capacitar os profissionais da educação, tendo que se trabalhar 

também a sensibilização de professores e demais profissionais, como diretores, coordenadores, 

secretários de educação etc., uma vez que “as crianças que não são bem acolhidas na escola se 

isolam e perdem sua identidade, não obtendo também a cultura do outro”.740 

Como exemplo desse despreparo, teve-se nos últimos dois anos, um alto número de 

encaminhamento de crianças e adolescentes migrantes “com suspeitas de autismo e déficit de 

aprendizagem”741 para Unidades Básicas de Saúde (UBS), na cidade de São Paulo, quando, 

posteriormente, percebeu-se que o que existia de fato era a falta de entendimento da língua 

portuguesa e das exigências docentes em sala de aula.  

Desse modo, além de ser imperioso o atendimento das necessidades específicas das 

crianças e adolescentes, em situação de refúgio, é preciso um maior preparo de todos os 

profissionais envolvidos na educação desse grupo infantojuvenil. Contudo, de acordo com o 

governo paulista, “entre os servidores, somente 209, entre 82 mil, passaram pela capacitação, 

segundo o Centro de Referência e Acolhida para Migrantes ligado à Prefeitura”742.  

Conforme pesquisas do Instituto Unibanco, com base no Censo Escolar de 2016,  

 

o número de matrículas de alunos de outras nacionalidades em escolas 

brasileiras mais do que dobrou no período de oito anos [com aumento de 

112%]. Em 2008 foram 34 mil matrículas registradas de imigrantes ou 

refugiados, enquanto em 2016 o dado saltou para quase 73 mil [sendo], a rede 

pública de ensino [...] a que mais acolhe esses estudantes: 64% do total.743 

 

                                                           
739 IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Proteção e Apoio aos Refugiados In: Cooperação Brasileira 

para o Desenvolvimento Internacional: 2011-2013. Brasília: João Brígido Bezerra Lima, 2016, p. 149. Disponível 

em:<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160915_livro_cobradi_2011_2013_cap05.

pdf.> Acesso em: 28 de dez. 2016. 
740 MELO, Claudine. Historiadora, Educadora e fundadora da EtnicoEduc e pesquisadora da BibliASPA em 

Palestra realizada no Seminário Internacional sobre Migrações Refúgios e Deslocamentos no dia 30 de março de 

2017, na Secretaria do Estado de Educação, São Paulo/SP. 
741 ESTADÃO. Autista, não: imigrante. Disponível em: <http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,autista-

nao-imigrante,70001705273>. Acesso em: 03 de mar. 2018. 
742 Ibid. 
743 PAINEL ACADÊMICO. Estrangeiros têm direito ao acesso à educação da mesma forma que as crianças e os 

adolescentes brasileiros. Disponível em: <http://painelacademico.uol.com.br/painel-academico/10007-

estrangeiros-tem-direito-ao-acesso-a-educacao-da-mesma-forma-que-as-criancas-e-os-adolescentes-brasileiros>. 

Acesso em:12 de mar. 2018. 

http://painelacademico.uol.com.br/painel-academico/10007-estrangeiros-tem-direito-ao-acesso-a-educacao-da-mesma-forma-que-as-criancas-e-os-adolescentes-brasileiros-
http://painelacademico.uol.com.br/painel-academico/10007-estrangeiros-tem-direito-ao-acesso-a-educacao-da-mesma-forma-que-as-criancas-e-os-adolescentes-brasileiros-
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Vale destacar que, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), encarregado pela realização do Censo Escolar, e órgão 

vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e articulado com as Secretarias Estaduais de 

Educação dos 26 estados da federação mais o Distrito Federal, “a maior rede de educação básica 

do País está sob a responsabilidade dos municípios, concentrando cerca de 2/3 das escolas 

(114,7mil)”744, ficando boa parte das políticas públicas educacionais a cargo das prefeituras. 

Apesar do despreparo dos profissionais ainda ser comum em vários estados, São 

Paulo, por exemplo, vem tentando alterar gradativamente tal realidade. Para tanto, adiantou-se 

mais uma vez com a elaboração, em 2017, de uma Cartilha745 para fins de orientar os 

professores a respeito do acolhimento de estudantes migrantes, e sobre o que são os refugiados, 

solicitantes de refúgio, residentes fronteiriços e apátridas, tratando, também, sobre as matrículas 

e emissão de certificados, visando justamente à inclusão de crianças e adolescentes, via 

educação. 

Há também, no município de São Paulo curso de português ministrado para os 

migrantes internacionais, numa iniciativa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Educação, bem como uma Rede Virtual denominada de Cidadãs do Mundo, composta de 

escolas do setor público e privado com alunos solicitantes de refúgio ou com o status de 

refugiado.746 Segundo Vivianne Reis, da ONG I Know My Rights (IKMR), essa rede virtual 

possui o apoio do IKMR e do ACNUR e atualmente conta com 39 (trinta e nove) instituições 

escolares na cidade de São Paulo, que integram cerca de cem crianças e adolescentes.747  

No caso de Roraima, até meados de 2017, não havia nas redes municipal e estadual, 

nenhuma política educacional voltada para as crianças e adolescentes migrantes, fossem 

indígenas ou não indígenas. Todavia, em virtude do grande fluxo de venezuelanos que não para 

de crescer em cidades do estado, tanto entre adultos quanto entre crianças e adolescentes em 

                                                           
744 INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo Escolar da Educação 

Básica 2016. Notas Estatísticas. Brasília, fevereiro de 2017. Disponível em: < 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_esc

olar_da_educacao_basica_2016.pdf >. Acesso em: 12 de mar. 2018 
745 A proposta de criação da Cartilha foi “apresentada ao Comitê Estadual para Refugiados do Estado de São Paulo 

(CER/SP), com colaboração das organizações: CARITAS Arquidiocesana de São Paulo, Centro de Apoio e 

Pastoral do Migrante (CAMI), Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), Grupo Veredas 

– Psicanálise e Imigração e IKMR (I Know My Rights) e o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante 

(CDHIC)”. ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação. 1º Documento Orientador 

GGEB/NINC: Estudantes Imigrantes. Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/%20noticias/cartilha-

orienta-%20educadores-sobre-o-%20acolhimento-de-estudantes-%20imigrantes/>. Acesso em: 01 de mar. 2018. 
746 REIS, Vivianne. Fundadora e Presidente da ONG I Known my Rights (IKMR) em Palestra intitulada “Sociedade 

Civil” proferida durante a I Conferência Latinoamericana e VII Seminário Nacional da Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello, em 24 de novembro de 2016 na Universidade Federal do ABC - UFABC. 
747 Ibid. 

http://www.educacao.sp.gov.br/%20noticias/cartilha-orienta-%20educadores-sobre-o-%20acolhimento-de-estudantes-%20imigrantes/
http://www.educacao.sp.gov.br/%20noticias/cartilha-orienta-%20educadores-sobre-o-%20acolhimento-de-estudantes-%20imigrantes/
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idade escolar, com um “aumento de 43% da presença de alunos imigrantes no ensino médio e 

de 320% no ensino fundamental”748, algumas medidas passaram a ser tomadas.  

Somente em Boa Vista, “15% das crianças na rede municipal de ensino são 

venezuelanas”749, situação que fez com que o município passasse a contratar professores 

venezuelanos ou brasileiros formados em letras português-espanhol, para ministrar aulas nas 

escolas para professores de outras disciplinas, bem como para as crianças e adolescentes 

migrantes e solicitantes de refúgio.750 

No estado do Paraná, até o ano de 2017 a educação de migrantes e solicitantes de 

refúgio ficava a cargo das ONGs, entidades religiosas ou mesmo de programas de universidades 

públicas. Em 2018, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) “[...] passou a ofertar cursos de 

PFOL (Português para Falantes de Outras Línguas) gratuitamente em escolas da rede estadual 

de ensino [em que] quatorze colégios estaduais de nove cidades de diferentes regiões já estão 

com turmas em andamento”751, havendo também um curso para capacitar professores em 

PFOL, num total de “90 professores dos 32 Núcleos Regionais e da Secretaria da Educação”752, 

com o escopo de prepará-los para o recebimento de mais alunos migrantes e solicitantes de 

refúgio,753 já visando a redistribuição e interiorização dos venezuelanos, projetada pelo governo 

federal no estado. 

No Amazonas, outro estado para onde o governo federal redistribuiu os migrantes 

forçados oriundos da Venezuela, e onde já há um grande número de venezuelanos não indígenas 

e, sobretudo, indígenas da etnia Warao, uma ação entre a Secretaria Municipal de Educação de 

Manaus (Semed), com o apoio do MEC, vem oferecendo aulas na rede pública de ensino desde 

o segundo semestre de 2017. São “27 crianças indígenas da etnia Warao, matriculadas na rede 

municipal de ensino de Manaus, já estão frequentando as aulas em setes unidades da Secretaria 

Municipal de Educação (Semed)”754, com observância e respeito à cultura dos alunos. 

                                                           
748 SOMOS MIGRANTES. Educação intercultural: rede pública de ensin,o de Roraima não tem política para 

atender imigrantes. Disponível em:<https://www.somosmigrantesrr.org/single-

post/2017/08/02/Educa%C3%A7%C3%A3o-intercultural-Rede-p%C3%BAblica-de-ensino-de-Roraima-

n%C3%A3o-tem-pol%C3%ADtica-para-atender-imigrantes>. Acesso em: 01 de mar. 2018. 
749 PREFEITURA DE BOA VISTA. UNICEF: Representantes vêm a Boa Vista para saber sobre crise migratória. 

Disponível em: <https://www.boavista.rr.gov.br/noticias/2018/03/unicef-representantes-vem-a-boa-vista-para-

saber-sobre-crise-migratoria>. Acesso em: 03 de mar. 2018. 
750 Em Boa Vista também há o Projeto Portuguesinho, desenvolvido pela Universidade Federal de Roraima 

(UFRR), que ministra aulas de português para as mães e em conjunto para as crianças e adolescentes que as 

acompanham. 
751 PARANÁ PORTAL. Educação se prepara para chegada de refugiados no Paraná. Disponível 

em:<http://paranaportal.uol.com.br/cidades/573-escolas-imigrantes/>. Acesso em: 08 de mar. 2018. 
752 GOVERNO DO PARANÁ. Paraná vai capacitar professores para dar aula a migrantes. Disponível 

em:<http://www.educacao.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7340>. Acesso em: 10 de mar. 2018. 
753 Ibid. 
754 Segundo a Prefeitura de Manaus, a ação tem além da Secretaria Municipal de Educação, o envolvimento 

também da “Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) e Secretaria 

http://paranaportal.uol.com.br/cidades/573-escolas-imigrantes/
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Em Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) 

desenvolveu, em 2016, uma Política de Educação para o Imigrante, com o escopo de facilitar a 

integração local dos migrantes internacionais que chegam aos distintos municípios do estado, 

sendo, a maioria, composta por haitianos, além de bolivianos, russos, chineses, sírios, cubanos 

e mais recentemente um grupo de venezuelanos.755 

Para tanto, o projeto passou a ter, em algumas escolas da rede estadual, “intérpretes 

que auxiliam na comunicação [atendendo em 2016], mais de 600 estudantes estrangeiros 

[contando com] turmas específicas, além de aula de reforço e materiais adequado”.756  

Os estudantes migrantes internacionais são atendidos com acesso à rede estadual de 

educação, em que, além do ensino da língua portuguesa, principal barreira a ser suplantada, 

inicialmente, também se “oferece uma formação, com certificação de Ensino Fundamental e 

Médio [garantindo também] o ingresso de imigrantes no Ensino Profissionalizante ou Superior, 

por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) [...]”757 

Com a chegada de 65 (sessenta e cinco) venezuelanos, em 06 de abril de 2018, pelo 

programa de interiorização voluntária do governo federal, com apoio técnico do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e da Organização Internacional 

de Migração (OIM), a proposta da SEDUC foi capacitar, durante o mês de março de 2018, os 

professores, mediante curso  ofertado, no “Centro de Formação e Atualização dos Profissionais 

da Educação Básica de Mato Grosso (Cefapro) em Cuiabá [abarcando] a alfabetização [e] temas 

como racismo, xenofobia e inclusão social”758, preparando, assim, os profissionais, para uma 

acolhida mais humana de crianças, adolescentes e mesmo adultos, no setor educacional mato-

grossense.  

Em Mato Grosso do Sul, estado também cogitado para a redistribuição dos 

migrantes e solicitantes de refúgio venezuelanos, não há, até o momento, medidas do Poder 

                                                           
Municipal de Saúde (Semsa). A prefeitura trabalha, ainda, em parceria com a Agência das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR), Pastoral Arquidiocesana de Manaus e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)”. 

PREFEITURA DE MANAUS. Crianças indígenas Warao iniciam estudos na rede municipal de ensino. 

Disponível em:<http://semed.manaus.am.gov.br/criancas-indigenas-warao-iniciam-estudos-na-rede-municipal-

de-ensino/>. Acesso em: 03 de mar. 2018. 
755 GOVERNO DO MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc). Seduc 

apresenta proposta de Política de Educação para o Imigrante. Disponível em:<http://www.mt.gov.br/-/4376001-

seduc-apresenta-proposta-de-politica-de-educacao-para-o-imigrante>. Acesso em: 08 de abr. 2018.  
756 LEIA AGORA. Estados saem na frente em relação a políticas para a educação de estrangeiros. Disponível 

em:<https://leiagora.com.br/2017/12/21/estados-na-frente-do-brasil-para-educacao-de-estrangeiros/>.Acesso em: 

08 de abr. 2018. 
757 Ibid. 
758 LEIA AGORA. Seduc capacitará professores para atender imigrantes. Disponível em:  

<https://leiagora.com.br/2018/03/01/seduc-capacitara-professores-para-atender-imigrantes/>. Acesso em: 09 de 

abr. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xenofobia
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Público quanto à capacitação de professores ou projetos para o atendimento de crianças e 

adolescentes, ou mesmo para os adultos, no campo educacional. No estado, é a sociedade civil 

que ainda tem agido nessa seara, a exemplo do curso de português para migrantes e refugiados, 

oferecido pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS). Mesmo não tendo se 

configurado a redistribuição no estado, cidades como Dourados e Campo Grande já vêm 

recebendo venezuelanos. Isso fez com que o Comitê para Atendimento de Refugiados, 

Migrantes e Apátridas (Cerma), e a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência 

Social e Trabalho (Sedhast), iniciassem estudos sobre como melhor acolher os venezuelanos 

no estado. 

Quanto à região Nordeste do Brasil, não há dados sobre políticas públicas educacionais para 

crianças e adolescentes solicitantes de refúgio ou refugiados em nenhum dos estados da região, tendo em 

vista ser a localidade do país que menos abriga migrantes forçados, havendo apenas medidas pontuais 

em uma outra escola 759, ficando, a educação, como de praxe, à cargo da sociedade civil. 

No que se refere aos adolescentes já com status de refugiado, e em idade para entrar 

numa universidade ou para aqueles em idade adulta no país há, com fulcro no artigo 44, da Lei 

do Refúgio760, a possibilidade de revalidação de seus diplomas de nível superior761, vagas para 

cursarem universidades públicas estaduais e federais em diferentes regiões do país, apesar do 

número daqueles que alcançam esse nível educacional ser pequeno com relação aos que não se 

encontram em situação de refúgio.762 

Com base nessa redação, boa parte das Instituições de Ensino Superior (IES)763 

brasileiras, que aderiram à revalidação de diploma e vagas, via vestibular ou ENEM, integram 

                                                           
759 Exemplo de instituição educacional que atende crianças refugiadas, inseridas no programa de Reassentamento 

Solidário, é o Centro Municipal de Educação Infantil Ivania Soraia (CEMEI), em Natal, Rio Grande do Norte, que 

apesar de não ter professores preparados para a recepção e trabalho com migrantes, vem trabalhando a educação 

como importante fator de integração. ACNUR. Escola acelera integração de refugiados no Rio Grande do Norte. 

Disponível em:<http://www.acnur.org/portugues/2010/06/04/escola-acelera-integracao-de-refugiados-no-rio-

grande-do-norte/>. Acesso em: 15 de mar. 2018. 
760 Art. 44. “O reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção da condição de residente 

e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser facilitados, levando-se e, consideração a 

situação desfavorável vivenciada pelos refugiados”. BRASIL. Lei nº 9.474 de 22 de julho 1997 - Lei do Refúgio. 

Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 12 de ago. 2016. 
761 O Alto Comissariado para Refugiados (ACNUR) possui um projeto de revalidação de diplomas de graduação 

em parceria com a ONG Compassiva, com sede em São Paulo. 
762 “Apenas 1% dos refugiados está matriculado no ensino superior, diante de 36% no mundo”. UOL. Apenas 61% 

das crianças refugiadas estudam, diz ONU. Disponível 

em:<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/09/1917651-apenas-61-das-criancas-refugiadas-estudam-diz-

onu.shtml>. Acesso em 16 de fev. 2018. 
763 Dentre as IES que abriram suas portas para os refúgio estão: a Universidade Federal do ABC (UFABC), a 

Universidade Federal de São Carlos (UFsCAR), a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) , a Fundação 

Casa Rui Barbosa (FCRB); a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), a Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul (UFMS), a Universidade de Santa Maria (UFSM), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a 

Universidade Federal de Roraima (UFRR). 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/09/1917651-apenas-61-das-criancas-refugiadas-estudam-diz-onu.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/09/1917651-apenas-61-das-criancas-refugiadas-estudam-diz-onu.shtml
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a Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM), “fórum criado pela Acnur para promover a 

educação, pesquisa e extensão acadêmica voltada à população de refúgio [com] início em 

2003”.764  

Apesar de a educação ser um direito constitucional, também disposto em normas 

infraconstitucionais, bem como fator determinante para um melhor futuro de crianças e 

adolescentes solicitantes de refúgio e refugiados, as barreiras existentes foram, e ainda o são, 

variadas, seja em função da política migratória, das dificuldades de reconhecimento do 

Protocolo Provisório para a realização de matrícula escolar765, seja em razão do 

desconhecimento da língua oficial por grande parte desse grupo infantojuvenil. O despreparo e 

o desconhecimento de professores e demais profissionais da educação quanto ao idioma de 

origem das crianças e adolescentes, bem como da cultura e valores, também constituem fatores 

que dificultam a aprendizagem e a integração local.  

Indiscutível é que a presença de crianças e adolescentes migrantes econômicos, 

solicitantes de refúgio e refugiados, nas escolas brasileiras, tem se tornado cada vez mais 

comum, o que levou a “Organização das Nações Unidas (ONU) [a elogiar] o Brasil pelo 

acolhimento a crianças refugiadas em escolas públicas e destacou a atuação do País ao receber 

refugiados de regiões distantes”.766   

Esse aumento vem se dando devido ao crescimento dos fluxos migratórios em 

direção ao Brasil, como é o caso dos haitianos, sírios e mais recentemente de venezuelanos, 

motivo pelo qual não só a sociedade civil, mas, principalmente, os Poderes Legislativo e 

Executivo devem continuar com medidas de integração local de crianças e adolescentes no país,  

com planos e currículos específicos para atender as necessidades desses indivíduos.  

                                                           
764 ESTADÃO. Cresce número de universidades brasileiras que acolhem refugiados. 

<https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,cresce-n-de-universidades-brasileiras-que-acolhem-

refugiados,70001984155>. Acesso em: 24 de jan. 2018. 
765 Texto original: “L’enregistrement est essentiel pour protéger les intérêts à long terme des enfants réfugiés 

séparés de leur famille ou non accompagnés. Son importance en tant qu’instrument de protection, y compris la 

protection contre le recrutement forcé, la protection de l’accès aux droits fondamentaux, le regroupement familial 

des réfugiés et l’identification de ceux qui ont besoin d’une assistance spéciale a été reconnue par le Comité 

exécutif du HCR […]”. ONU. Assemblée Générale. A/58/299.  Distr. générale 20 août 2003 Français, Original: 

anglais.  Assistance aux enfants réfugiés non accompagnés. Rapport du Secrétaire general. Disponível em: 

<https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/58/A_58_299_fr.pdf>. 

Acesso em: 14 de fev. 2018.  

Tradução livre: “O registro é essencial para proteger os interesses de longo prazo das crianças refugiadas separadas 

de suas famílias ou não acompanhadas. A sua importância como meio de proteção, incluindo a proteção contra o 

recrutamento forçado, a proteção do acesso aos direitos fundamentais, o reagrupamento familiar dos refugiados e 

a identificação dos que necessitam de assistência especial foi reconhecido pelo Comitê Executivo do ACNUR 

[…]”. 
766 GOVERNO DO BRASIL. ONU elogia Brasil por receber crianças refugiadas em escolas. Disponível em:                                 

<http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/09/onu-elogia-brasil-por-receber-criancas-refugiadas-em-escolas>. 

Acesso em: 03 de abr. 2018. 
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A não efetivação de políticas públicas educacionais para migrantes e solicitantes de 

refúgio tem, como consequência, a criação de obstáculos para uma integração local no presente, 

mas, também, óbices para que essas crianças e adolescentes possam contribuir social e 

economicamente no futuro. 

 

3.3.2  Políticas Públicas na área da Saúde  

 

A saúde é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como: “[...] um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença 

ou enfermidade”767.  

Por demandar um conjunto de bem-estar, é que a saúde é tida como um direito 

humano previsto em distintos diplomas nacionais e internacionais a ser fruída por todos. Um 

exemplo, na seara externa, é o Pacto Internacional sobre Direitos Sociais, Econômicos e 

Culturais (PISDEC), de 1966 que traz em seu artigo 12 que: 

 

Artigo 12 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 

pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental. 2. 

As medidas que os Estados Partes do presente Pacto deverão adotar com o fim 

de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão as medidas que se façam 

necessárias para assegurar:  

a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o 

desenvolvimento é das crianças;  

b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente; 

c) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, 

profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças;  

d) A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços 

médicos em caso de enfermidade.  

 

Já segundo previsão Constitucional, o direito a saúde está disposto no artigo 6º, de 

modo geral, estando presente de maneira mais específica no artigo 196 que aduz que: “A saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.768 (destaque nosso).  

                                                           
767 OPAS/OMS. OPAS/OMS apoia governos no objetivo de fortalecer e promover a saúde mental da população. 

Disponível em:<http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5263:opas-oms-

apoia-governos-no-objetivo-de-fortalecer-e-promover-a-saude-mental-da-populacao&Itemid=839>. Acesso em: 

09 de abr. 2018. 
768 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5263:opas-oms-apoia-governos-no-objetivo-de-fortalecer-e-promover-a-saude-mental-da-populacao&Itemid=839%3e.%20Acesso
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5263:opas-oms-apoia-governos-no-objetivo-de-fortalecer-e-promover-a-saude-mental-da-populacao&Itemid=839%3e.%20Acesso
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Dessa maneira, cabe ao Estado efetivar o direito à saúde no país, mediante políticas 

públicas que envolvam tanto a prevenção, quanto a medicina curativa no campo físico e mental, 

em que o acesso e gozo de outros direitos, como o saneamento básico, a moradia, a assistência 

social, o trabalho dentre outros considerados como fundamentais, tem o condão de evitar 

doenças, estresse e outros males.769 

Para colocar em prática o texto constitucional, a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 

criou o Sistema Único de Saúde (SUS), tratando sobre “as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes [...]”770, 

estipulando, também, aos gestores municipais, estaduais e federal competências e atribuições 

comuns e específicas na organização do SUS para tornar possível “[...] em todo o território 

nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter 

permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado”771. 

Segundo a citada lei, todos os que estiverem no território brasileiro têm o direito de 

usufruir da saúde gratuitamente, com acesso, inclusive, aos remédios que são receitados por 

médicos do SUS, dentro de uma ideia de integralidade, equidade e universalidade.  

Assim, tanto ricos como pobres, quanto nacionais ou estrangeiros, que estejam no 

Brasil, têm direito a usar o SUS, sem pagar por qualquer serviço, podendo usufruir tanto do 

serviço hospitalar quanto odontológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), e psicológico, 

nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Os remédios receitados pelo SUS também devem 

ser fornecidos gratuitamente. 

Além do SUS, o Poder Público também vem tomando outras medidas próprias para 

o atendimento de solicitantes de refúgio e refugiados, na área da saúde, como é o caso do estado 

do Rio de Janeiro, que concebeu o   

 

[...] primeiro Centro de Referência para a Saúde dos Refugiados, instalado no 

Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de 

capacitar profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) para atender os 

refugiados e refugiadas. Sua relevância está centrada no fato de que os 

refugiados chegam ao País com dificuldade de comunicação, traumas 

psicológicos em razão das guerras e da violência que sofreram. São casos que 

                                                           
769 DANTAS, Sylvia. Professora da UNIFESP, em Palestra proferida durante a I Conferência Latinoamericana e 

VII Seminário Nacional da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, em 24 de novembro de 2016 na Universidade Federal 

do ABC - UFABC. 
770 BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde. Disponível em:                                          

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8080-19-setembro-1990-365093-publicacaooriginal-1-

pl.html>. Acesso em: 18 de abr. 2018. 
771 Artigo 1º da Lei Orgânica nº 8.090/90. Ibid. 
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requerem maior sensibilidade na acolhida, atenção às condições emocionais e 

psíquicas, e particular consideração por parte dos profissionais da saúde.772 

 

Ademais da atuação direta do Poder Público, há também as parcerias com empresas 

privadas e convênios com instituições públicas, visando um melhor atendimento aos migrantes 

forçados.  Nesse sentido, o IPEA traz que: 

 

As iniciativas envolveram tanto orientações sobre o Sistema Único de Saúde 

(SUS) – legislação, configuração, organização e formas de acesso – quanto o 

encaminhamento para tratamento e o auxílio financeiro para cobrir despesas 

de traslado entre o domicílio e as unidades prestadoras de serviços de saúde 

bem como despesas com medicamentos, exames e tratamentos específicos 

quando não há gratuidade. Ainda na área da saúde, merece menção a 

articulação das organizações com hospitais e clínicas – além de drogarias e 

óticas – no sentido de assegurar o direito básico à saúde para a população de 

refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil. A parceria da Casp com a rede 

do Serviço Social do Comércio (Sesc), a Associação Paulista de Cirurgiões 

Dentistas (APCD), a Universidade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo (USP) para atendimento odontológico de refugiados e solicitantes de 

refúgio e a parceria da Carj com o Hospital Federal dos Servidores do Estado 

(HFSE)23 e com a Associação Brasileira de Odontologia (ABO) são apenas 

dois exemplos da rede montada para o atendimento à saúde de refugiados e 

solicitantes de refúgio no Brasil.773 

 

Em São Paulo, de acordo com a Coordenação de Epidemiologia e Informação 

(Ceinfo)  

 

[...] estimam que das 451 UBS [Unidades Básicas de Saúde] do município de 

São Paulo, 35 unidades de diversas regiões da cidade atendem a esse público 

[solicitantes de refúgio] com mais frequência – isso, sem contar as unidades 

que acolhem e atendem a esse público esporadicamente.774 

 

Para atender às necessidades de migrantes econômicos e solicitantes de refúgio 

 

a SMS [Secretaria Municipal de Saúde], com a ajuda da OPAS [Organização 

Pan-Americana de Saúde], está elaborando questionários e cartilhas a serem 

distribuídos nas unidades de saúde traduzidos para diversos idiomas para 

                                                           
772 MILESI, Rosita. CARLET, Flavia Carlet. Refugiados e Políticas Públicas: pela solidariedade, contra a exploração. 

Disponível em: <http://www.migrante.org.br/migrante/index.php?option=com_content&view=article&id=154:refugiados-

e-politicas-publicas-pela-solidariedade-contra-a-exploracao&catid=87&Itemid=1203>. Acesso em: 06 de jan. 2017. 
773 IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Proteção e Apoio aos Refugiados In: Cooperação Brasileira 

para o Desenvolvimento Internacional: 2011-2013. Brasília: João Brígido Bezerra Lima, 2016, p. 150. Disponível 

em:<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160915_livro_cobradi_2011_2013_cap05.

pdf.>. Acesso em: 28 de dez. 2016. 
774 PREFEITURA DE SÃO PAULO. Secretaria debate política de saúde para imigrantes e refugiados. 

Disponível: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=208348. Acesso em: 05 de 

mar. 2018. 

http://www.migrante.org.br/index.php/refugiados-as2/154-refugiados-e-politicas-publicas-pela-solidariedade-contra-a-exploracao
http://www.migrante.org.br/migrante/index.php?option=com_content&view=article&id=154:refugiados-e-politicas-publicas-pela-solidariedade-contra-a-exploracao&catid=87&Itemid=1203
http://www.migrante.org.br/migrante/index.php?option=com_content&view=article&id=154:refugiados-e-politicas-publicas-pela-solidariedade-contra-a-exploracao&catid=87&Itemid=1203
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facilitar o acolhimento e o atendimento de quem não entende e não fala o 

português. A intenção é padronizar esse atendimento, possibilitar a 

comunicação dos imigrantes em outros idiomas, criar vínculos deles com as 

unidades para casos de tratamentos contínuos – como gestantes.775 (destaque 

nosso) 

 

No que se refere à saúde como um direito de crianças e adolescentes, essa vem 

disposta expressamente na Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), em âmbito 

internacional, trazendo em seu cerne que: 

 

Artigo 24 

1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito a gozar do melhor estado 

de saúde possível e a beneficiar de serviços médicos e de reeducação. Os 

Estados Partes velam pela garantia de que nenhuma criança seja privada do 

direito de acesso a tais serviços de saúde. 

 2. Os Estados Partes prosseguem a realização integral deste direito e, 

nomeadamente, tomam medidas adequadas para:  

a) Fazer baixar a mortalidade entre as crianças de tenra idade e a mortalidade 

infantil;  

b) Assegurar a assistência médica e os cuidados de saúde necessários a todas 

as crianças, enfatizando o desenvolvimento dos cuidados de saúde primários; 

c) Combater a doença e a má nutrição, no quadro dos cuidados de saúde 

primários, graças nomeadamente à utilização de técnicas facilmente Saúde e 

serviços médicos disponíveis e ao fornecimento de alimentos nutritivos e de 

água potável, tendo em consideração os perigos e riscos da poluição do 

ambiente;  

d) Assegurar às mães os cuidados de saúde, antes e depois do nascimento;  

e) Assegurar que todos os grupos da população, nomeadamente os pais e as 

crianças, sejam informados, tenham acesso e sejam apoiados na utilização de 

conhecimentos básicos sobre a saúde e a nutrição da criança, as vantagens do 

aleitamento materno, a higiene e a salubridade do ambiente, bem como a 

prevenção de acidentes; 

 f) Desenvolver os cuidados preventivos de saúde, os conselhos aos pais e a 

educação sobre planeamento familiar e os serviços respectivos.  

3. Os Estados Partes tomam todas as medidas eficazes e adequadas com vista 

a abolir as práticas tradicionais prejudiciais à saúde das crianças.  

4. Os Estados Partes comprometem-se a promover e a encorajar a cooperação 

internacional, de forma a garantir progressivamente a plena realização do 

direito reconhecido no presente artigo. A este respeito atender-se-á de forma 

particular às necessidades dos países em desenvolvimento.776 

 

Na esfera nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA) trata da saúde 

dos indivíduos com menos de dezoito anos, em seu artigo 7º, ao dispor que: “A criança e o 

adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 

                                                           
775 PREFEITURA DE SÃO PAULO. Secretaria debate política de saúde para imigrantes e refugiados. 

Disponível: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=208348. Acesso em: 05 de 

mar. 2018. 
776 ONU. Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Disponível 

em:<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm>. Acesso em: 05 de jun. 2016.  
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públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 

dignas de existência”777, bem como às gestantes no artigo 8º caput e parágrafos, prevendo: 

 

Art. 8 - É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas 

de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição 

adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e 

atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema 

Único de Saúde.778 

 

Quanto àquelas crianças e adolescentes migrantes, solicitantes de refúgio ou 

refugiados, a NLM traz, em seu artigo 4º, caput, VIII, que: “Ao migrante é garantida no 

território nacional, em condição de igualdade com os nacionais [...] VIII - acesso a serviços 

públicos de saúde e de assistência social [...], nos termos da lei, sem discriminação em razão da 

nacionalidade e da condição migratória”779. 

Do exposto, percebe-se uma preocupação tanto com as crianças e adolescentes, 

quanto com relação às mães gestantes. Vale lembrar que, nos últimos anos, o Brasil vem 

recebendo grande número de mulheres migrantes e solicitantes de refúgio que chegam ao país 

grávidas necessitando, portanto, dos mesmos cuidados de qualquer outra nacional, tanto no 

período gestacional, como na fase pós-parto, visando sua saúde e a do bebê. 

Com relação a esse aumento, somente a Casa de Passagem Terra Nova, programa 

de acolhimento do governo do estado de São Paulo, verificou que “aproximadamente, 20% das 

mulheres refugiadas terão filhos brasileiros [e que] Dezenove das 96 mulheres que chegaram a 

Casa estavam grávidas”780. Realidade similar se verifica em outras localidades, como o Rio de 

Janeiro, Manaus (AM), Boa Vista e Pacaraima (RR).  

Além do Poder Público, as Organizações não Governamentais (ONGs) e entidades 

religiosas também dão apoio às gestantes, como, por exemplo, a ONG Compassiva, com o 

projeto Cordão de Afeto, em São Paulo, e o Programa Família que Acolhe (FQA), na cidade de 

Boa Vista (RR), que atende a grávidas brasileiras, assim como migrantes econômicas e 

solicitantes de refúgio, em sua maioria, venezuelanas. 

Na cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio) 

 

                                                           
777 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 31 de ago. 2016. 
778 Ibid. 
779 BRASIL. Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017. Disponível em:                                                                          

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em: 08 de jan. 2018. 
780 GOVERNO DE SÃO PAULO. Cerca de 20% das mulheres refugiadas terão filhos brasileiros. Disponível 

em:<http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/cerca-de-20-das-mulheres-refugiadas-terao-

filhos-brasileiros/>. Acesso em: 06 de mar. 2018. 
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[...] desenvolve ações específicas com os refugiados e os solicitantes de 

refúgio, considerando suas vulnerabilidades, necessidades e aspectos 

culturais. Além da adequação do tempo das consultas, uso de recursos de 

tradução, diálogo sobre as diferenças culturais, acolhimento nas unidades de 

saúde, reuniões de sensibilização com os gestores e versões da caderneta do 

usuário em Francês e em Inglês, a SMS-Rio desenvolve uma série de 

atividades como rodas de conversas, brincação e feiras de saúde com 

mulheres, homens e crianças de todos os lugares do mundo.781 

 

De acordo com Denise Jardim, assessora da superintendência de promoção da saúde 

da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, há também uma equipe de apoio da família 

composta por médicos, dentistas, agentes comunitários para fazer o atendimento e 

acompanhamento mais de perto dos indivíduos e suas famílias e, que se encontram nas distintas 

regiões da cidade, com maior concentração nos bairros de Acari, Madureira e Ilha do 

Governador.782 

Para o caso específico de Roraima, os migrantes forçados que chegam ao estado, 

compostos, em grande parte, por venezuelanos e, em menor número, por cubanos783, têm acesso 

à saúde mediante a realização de cadastro temporário do Sistema Único de Saúde (SUS). Além 

dos atendimentos em postos de saúde e hospitais públicos, via SUS, há também uma atuação 

conjunta do governo federal, estadual e municipal para tratar a saúde dos migrantes e 

solicitantes de refúgio nas cidades do estado.  

Umas dessas ações é a criação de um hospital de campanha, na cidade de Pacaraima, 

porta de entrada de um fluxo misto, composto por milhares de venezuelanos. Outro ponto 

discutido de modo articulado, para ser colocado em prática, é a contratação de médicos 

venezuelanos para atendimento de seus patrícios.784 

Essas são medidas importantes, mesmo que não sejam definitivas, uma vez que 

surtos de doenças entre os migrantes, incluindo aqueles com menos de dezoito anos, vem 

                                                           
781 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Elos da Saúde. Saúde dos Refugiados. Disponível 

em:<http://elosdasaude.com.br/saude-dos-refugiados/>. Acesso em: 05 de mar. 2018. 
782 FIOCRUZ. Refugiados e Assistência à Saúde. Disponível em: 

<http://www.canal.fiocruz.br/video/index.php?v=Refugiados-e-a-Assistencia-a-Saude-SDC-0408>. Acesso em: 

06 de mar. 2018. 
783 FOLHA DE LONDRINA. Cubanos também chegam a Roraima. Disponível em:< 
https://www.folhadelondrina.com.br/geral/cubanos-tambem-chegam-a-roraima-1004685.html>. Acesso em: 18 

de abr. 2018. 
784 O Ministro da Justiça, Torquato Jardim, “indicou [...] que vai buscar forma de acelerar a revalidação de 

diplomas de professores e médicos vindos da Venezuela para que possam se integrar ao mercado brasileiro”, com 

o escopo de inseri-los no mercado de trabalho brasileiro, atendendo a priori apenas os próprios migrantes 

venezuelanos. BRASIL. Ministro da Justiça anuncia programa para empregar imigrantes venezuelanos. 

Disponível em:<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2018/02/ministro-da-justica-anuncia-programa-

para-empregar-imigrantes-venezuelanos>. Acesso em: 08 de mar. 2018. 

http://www.canal.fiocruz.br/video/index.php?v=Refugiados-e-a-Assistencia-a-Saude-SDC-0408
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2018/02/ministro-da-justica-anuncia-programa-para-empregar-imigrantes-venezuelanos
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2018/02/ministro-da-justica-anuncia-programa-para-empregar-imigrantes-venezuelanos
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crescendo no estado, a exemplo do sarampo, da tuberculose, da febre amarela e da malária, 

além do atendimento de gestantes.  

Com base nessa realidade, para os migrantes forçados que chegaram a Roraima, 

“estão em andamento: fornecimento de insumos e vacinas; intensificação das ações de 

vigilância das doenças e agravos; inquérito epidemiológico da população migrante de rua e 

abrigada e implementação de consultório de rua em Boa Vista e Pacaraima”785, tanto para 

adultos como para crianças e adolescentes. 

No caso do Amazonas, apesar de cidades do estado, sobretudo a capital Manaus, 

terem vivenciado um grande fluxo de haitianos, nos anos de 2011 e 2012, e, atualmente, estar 

recebendo migrantes e solicitantes de refúgio venezuelanos não indígenas e da etnia Warao, 

não há, em sua maioria, políticas públicas de saúde voltadas para o atendimento desses grupos, 

havendo medidas pontuais para atendê-los. Tal situação fez com que o Ministério Público 

Federal no Amazonas (MPF/AM), cobrasse medidas de saúde para os refugiados venezuelanos, 

deixando claro que “a responsabilidade pelo atendimento aos imigrantes cabe aos três entes 

federativos, União, Estado e Município”786. 

Vale frisar que a saúde não envolve apenas o aspecto físico, mas também o mental, 

que no caso dos migrantes internacionais, é vital ser observada, uma vez que muitos trazem 

traumas, casos de ansiedade, depressão dentre outros problemas psicológicos decorrentes, 

direta ou indiretamente, do processo de deslocamento forçado (pré e pós migração) 

especialmente entre as crianças e adolescentes e, que segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) pode ser resultante de: “[...] rápidas mudanças sociais, condições de trabalho 

estressantes, discriminação de gênero, exclusão social, estilo de vida não saudável, violência e 

violação dos direitos humanos”.787 

De acordo com o Relatório de Gestão 2011-2015, do Ministério da Saúde,  

 

[...] muitas das populações em vulnerabilidade no país sofrem de violência 

institucional por parte dos serviços do SUS, pois a discriminação contra 

aqueles que não se enquadram em um padrão historicamente construído gera 

sofrimento e agravos em saúde mental. A discriminação em si pode gerar 

                                                           
785 FOLHA DE BOA VISTA. Ministro da Saúde assina plano integrado de saúde para imigrantes venezuelanos. 

Disponível em:<http://www.folhabv.com.br/noticia/Ministro-da-Saude-assina-plano-integrado-de-saude-para-

imigrantes-venezuelanos/35880>. Acesso em: 08 de mar. 2018. 
786 DIÁRIO DO AMAZONAS. MPF/AM cobra ações de saúde a imigrantes venezuelanos.  Disponível em: 

<http://diariodoamazonas.com.br/cidades/mpfam-cobra-acoes-de-saude-imigrantes-venezuelanos/>. Acesso em: 

21 de mar. 2018. 
787 ONUBR. Saúde mental depende de bem-estar físico e social, diz OMS em dia mundial. Disponível em:                  

<https://nacoesunidas.org/saude-mental-depende-de-bem-estar-fisico-e-social-diz-oms-em-dia-mundial/>. 

Acesso em: 21 de abr. 2018. 
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sofrimento, mas também pode ser um fator agravante quando o sujeito sofre 

com algum transtorno mental mais grave788. 

 

Dentre a população que se encontra em situação de vulnerabilidade no país, estão 

os migrantes forçados, sejam na condição de migrantes econômicos, solicitantes de refúgio ou 

já com o reconhecimento do status de refugiado. Contudo, de acordo com estudos da doutora 

em psicologia Flaviany Fontoura, 

 

a vinculação de estereótipos e visão negativa induz o profissional à 

recalcitrância em relação a esses novos usuários e, consequentemente, as 

instituições responsáveis a agirem sem a devida cautela em relação à 

desinformação, geradores de incompreensão de conceitos e desconfortos 

comuns aos migrantes.789 

 

Apesar de evidente a necessidade de tratamento dos migrantes forçados quanto às 

saúdes mentais, o próprio Relatório de Gestão 2011-2015, destaca que: 

 

desde 2011, tem-se desenvolvido oficinas, reuniões e ações junto ao 

Departamento de Apoio à Gestão Participativa (DAGEP) do Ministério da 

Saúde e outros grupos para desenhar as linhas necessárias de destaque na 

relação entre raça/etnia, gênero, orientação sexual e população em situação de 

rua com o sofrimento em saúde mental, que possam culminar em estratégias 

de cuidado mais abrangentes.790  

 

Percebe-se que não há uma preocupação específica com os migrantes forçados, 

mesmo diante de estudos que comprovam que  

 

falar da saúde mental dos refugiados, além do sofrimento evidente, é falar de 

suas necessidades específicas, das diferenças culturais, das desigualdades 

socioeconômicas e de poder, das políticas públicas dos países de exílio e, 

sobretudo, da possibilidade destes atores sociais como agentes de sua própria 

história.791  

 

Se no campo da saúde física existem algumas políticas públicas, no que tange à 

saúde mental/psicológica não há a mesma atenção, ficando, grande parte, à cargo de 

                                                           
788 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde Mental no SUS. Cuidado em liberdade, 

defesa de direitos e rede de atenção psicossocial. Relatório de Gestão 2011- 2015, Brasília-DF, 2016, p. 83. 

Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/junho/27/Relat--rio-Gest--o-2011-2015---

.pdf>. Acesso em 22 de abr. 2018. 
789 FONTOURA, Flaviany Aparecida Piccoli. Migrações Internacionais e o Acesso às Políticas Públicas de Saúde 

no Brasil: O olhar das ONGs. Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Doutorado em Psicologia, Campo 

Grande/MS, 2018, p. 114. 
790 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde Mental no SUS. Op. cit. 
791 GALINA, Vivian Fadlo. SILVA, Tatiane Barbosa Bispo da. et. al. A saúde mental dos refugiados: um olhar 

sobre estudos qualitativos. Revista Interface (Botucatu). 2017; 21(61), p. 305. 
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profissionais de psicologia, que atuam em entidades civis, a exemplo da CASP, que presta apoio 

a migrantes forçados, que passaram por traumas em seu deslocamento até o Brasil ou que 

possuem dificuldades de adaptação, em razões da origem, casos de xenofobia, ausência de 

emprego, barreiras da língua dentre outros fatores que impedem ou dificultam a integração 

local.  

Exceção a essa realidade ocorreu, em 2016, entre a Secretaria de Saúde do 

Município de São Paulo (SMS/SP), a qual firmou um termo de cooperação conjunta com a 

Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS), para 

fins de “capacitação de profissionais, intercâmbio de experiências, apoio técnico e melhoria da 

qualidade dos serviços de saúde da população imigrante e refugiados, atenção básica e saúde 

mental”792. 

Diante dessa realidade, a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do 

Ministério da Saúde (SGEP/MS), vem, desde o final de 2016, debatendo a implementação de 

uma Política Nacional de Atenção à Saúde aos Imigrantes e Refugiados, no país793. 

Quanto ao Distrito Federal, apesar de ser o centro do poder no país, não há políticas 

públicas para os que estão em situação de refúgio, tanto no campo da saúde como em outras 

searas, ficando, a incumbência de direcionar os migrantes forçados aos postos de saúde e 

hospitais a cargo da sociedade civil. A falta de política pública, na capital federal, pode-se dar 

em função do pequeno número de solicitantes de refúgio, que, de acordo com dados do 

Ministério da Justiça (MJ), totaliza apenas 1% dos pedidos.794 Desse modo, o solicitante de 

refúgio ou refugiado, uma vez no Distrito Federal, como os demais cidadãos brasileiros, fará 

jus ao atendimento de saúde pelo SUS, uma vez que o sistema é universal, gratuito e de acesso 

igualitário.  

                                                           
792 OPAS/OMS. PAS/OMS firma cooperação com município de São Paulo para fortalecer saúde dos imigrantes 

e refugiados, atenção básica e saúde mental. Disponível em:                                                                                                                 

<http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=4986:opas-oms-firma-cooperacao-

com-municipio-de-sao-paulo-para-fortalecer-saude-dos-imigrantes-e-refugiados-atencao-basica-e-saude-

mental&Itemid=820>. Acesso em: 09 de abr. 2018. 
793 PORTAL DA SAÚDE. Secretária SGEP fala de política nacional de atenção à saúde aos imigrantes e 

refugiados no brasil em reunião. Disponível em:<http://u.saude.gov.br/index.php/o-

ministerio/principal/secretarias/sgep/sgep-noticias/27799-secretaria-sgep-fala-de-politica-nacional-de-atencao-a-

saude-aos-imigrantes-e-refugiados-no-brasil-em-reuniao>. Acesso em: 09 de abr. 2018. 
794 De acordo com os últimos dados oficiais sobre refúgio no Brasil, o número de solicitações por unidade da 

federação se divide da seguinte forma: 47% em Roraima, 28% em São Paulo, 8% Amazonas, 3% Santa Catarina, 

2% em estados como Rio de Janeiro, Acre, Paraná e Rio Grande do Sul, 1% no Distrito Federal e em Minas Gerais, 

e 4% totalizando os demais estados.  BRASIL. Ministério da Justiça. Refugiados em Número. 3ª Edição. Disponível 

em:<http://www.justica.gov.br/news/de-10-1-mil-refugiados-apenas-5-1-mil-continuam-no-brasil/refugio-em-

numeros_1104.pdf>. Acesso em: 17 de abr. 2018. 

http://u.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sgep/sgep-noticias/27799-secretaria-sgep-fala-de-politica-nacional-de-atencao-a-saude-aos-imigrantes-e-refugiados-no-brasil-em-reuniao
http://u.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sgep/sgep-noticias/27799-secretaria-sgep-fala-de-politica-nacional-de-atencao-a-saude-aos-imigrantes-e-refugiados-no-brasil-em-reuniao
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Os demais estados da federação, independentemente da quantidade de solicitações 

do reconhecimento do status de refúgio, seguem caminho similar ao do Distrito Federal, não 

possuindo políticas públicas específicas para os migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados, 

na área da saúde. 

Apesar da existência do SUS, o acesso aos serviços de saúde pública no Brasil, não 

é fácil para os migrantes forçados, em função da “falta de capacitação ou habilidades para lidar 

com a diversidade, especialmente dos migrantes internacionais [o que] torna tais grupos mais 

vulneráveis a preconceitos e discriminação, inclusive racial”795.  

A esse fator ainda se podem acrescer como outros pontos de dificuldade no acesso 

e efetivação da saúde no país, tais como: o desconhecimento do idioma nacional pelo 

estrangeiro e do agente público das línguas alienígenas, a falta conscientização dos agentes 

públicos quanto ao direito do migrante ao SUS (mesmo que indocumentado),  a ausência de 

orientação aos migrantes e solicitantes de refúgio sobre a forma de aquisição do cartão do SUS 

e o seu funcionamento no território nacional, além de distintos casos de discriminação e 

xenofobia. 

Independentemente dos pontos negativos, vale salientar que brasileiros e não 

nacionais fazem jus à saúde pública via SUS, mediante as Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e outras medidas tidas como adequadas 

mediante políticas públicas, seja no campo físico quanto da saúde mental, tanto de modo 

preventivo como curativo. 

 

3.3.3 Políticas Públicas de Abrigamento 

 

A moradia é um direito constitucional fundamental, disposto no artigo 6º, da Lei 

Maior Brasileira, que, diferentemente do abrigo, que possui uma conotação temporária, tem um 

aspecto de definitividade que vai além do aspecto físico do local onde se habita. Por essa razão, 

o termo está relacionado com o próprio desenvolvimento humano, pois, sem um local de 

acolhida, não há como ter gozo de outros direitos inerentes à pessoa humana. 

Apesar da importância que possui, com a chegada cada vez maior de migrantes 

forçados, ao Brasil, uma das principais complexidades a serem sanadas pelo Poder Público e 

por atores da sociedade civil concentra-se justamente na falta de moradia ou mesmo abrigo 

                                                           
795 FONTOURA, Flaviany Aparecida Piccoli. Migrações Internacionais e o Acesso às Políticas Públicas de Saúde 

no Brasil: O olhar das ONGs. Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Doutorado Em Psicologia, Campo 

Grande/MS, 2018, p. 114. 
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temporário, enquanto a solicitação de reconhecimento do status de refúgio se processa no 

CONARE. 

Assim, se o migrante forçado não tem um local para ficar, seja uma moradia 

providenciada por um familiar, com carácter mais definitivo, ou mesmo temporariamente a casa 

de um parente ou amigo, seja um abrigamento público ou alojamento ofertado pelas ONGs ou 

entidades confessionais, resta-lhes os cortiços e a ocupação de imóveis nos grandes centros 

urbanos 796, como São Paulo e Rio de Janeiro, ou até mesmo a rua, como se tornou comum em 

Boa Vista. 

Diante dessa realidade, a Política Nacional de Assistência Social prevê a proteção 

social de migrantes, sejam eles nacionais ou não, ofertando 

 

[...] atendimento às famílias e aos indivíduos que se encontram em situação 

de abandono, ameaça ou violação de direitos, necessitando de acolhimento 

provisório, fora de seu núcleo familiar de origem. 

Tais serviços visam garantir proteção integral a indivíduos ou às famílias em 

situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou 

extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam:  

I. Acolhimento em ambiente acolhedor e com estrutura física adequada, 

oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, 

acessibilidade e privacidade; 

II. Fortalecimento dos vínculos familiares ou comunitário e o 

desenvolvimento da autonomia dos usuários.797 

 

Apesar do que prega o governo, em teoria, não é incomum se verificar, na prática, 

abrigos “em condições inadequadas [e] problemas de infraestrutura [além de] superlotados e 

oferecem pouco e insuficiente tempo de acolhimento, fazendo com que, muitas vezes, os 

refugiados morem na rua, em ocupações ou que sejam conduzidos para outros abrigos 

comuns”798, como é o caso de abrigos destinados para moradores de rua e/ou dependentes 

químicos. 

Para suprir essa necessidade, existem algumas políticas públicas de acolhida 

desenvolvidas por estados e municípios, como em São Paulo, onde há abrigos públicos 

estaduais para acolhimento, como a Casa de Passagem Terra Nova, “criada pelo governo do 

                                                           
796 THOMAZ, Diana. Doutoranda em governança global na Basillies School of International Affairs, Canáda, em 

palestra com o tema Moradia Coletiva: qual limite de uma condição? proferida durante o 2º Diálogo do CEM, 

realizado na Missão Paz em 28 de março de 2018, São Paulo.  
797 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O papel da Assistência Social no Atendimento aos 

Migrante. Brasília, maio de 2016, p. 15-16. Disponível 

em:<http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Guia/guia_migrantes.pdf>. Acesso em 

25 de mar. 2018. 
798 PETRIPUC. Refugiado no Brasil: vitimização diante da política habitacional. Disponível 

em:<https://petripuc.wordpress.com/2016/11/05/refugiado-no-brasil-vitimizacao-diante-da-politica 

habitacional/>. Acesso em: 19 de mar. 2018. 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Guia/guia_migrantes.pdf
https://petripuc.wordpress.com/2016/11/05/refugiado-no-brasil-vitimizacao-diante-da-politica%20habitacional/
https://petripuc.wordpress.com/2016/11/05/refugiado-no-brasil-vitimizacao-diante-da-politica%20habitacional/
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estado de São Paulo em 2014 para receber migrantes estrangeiros”799  e municipais, como o 

CRAI - Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes. 

Já na região norte, o estado de Roraima, maior receptor de migrante atualmente,  

 

[...] representantes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Conanda), ligado ao Ministério do Direitos Humanos, constatou 

que crianças e adolescentes venezuelanos vivem em situação precária e sem 

acesso a direitos básicos em abrigos de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima. 

Apenas na capital do estado, quase 300 crianças foram encontradas em 

condições de extrema vulnerabilidade, em abrigos sem infraestrutura básica 

[...], acesso à educação ou serviços de saúde.800 

 

Com grande número de venezuelanos indígenas vivendo nas ruas de Pacaraima 

(RR), entre adultos, crianças e adolescentes e alguns idosos, em 07 de novembro de 2017, foi 

oficialmente inaugurado um abrigo na cidade para receber tão somente solicitantes de refúgio 

da etnia Warao, provenientes da Venezuela. Porém, com capacidade para receber 200 pessoas, 

em apenas um mês, contava com quase 250 e já não havia mais vagas. 

O abrigo foi uma medida articulada entre o ACNUR, a ONG Fraternidade e a 

Prefeitura Municipal de Boa Vista, com o intuito de abrigá-los, a priori, durante “um mês, mas 

o período é flexível dependendo de cada caso”801, fazendo que haja, no local, grande 

rotatividade. As acomodações no abrigo são divididas em duas áreas. Uma interna, onde as 

famílias, com crianças e adolescentes ficam instalados, outra externa, composta de barracas da 

Defesa Civil, para os solteiros, numa espécie de “campo de refugiado”.802 

Na capital Boa Vista, há outros abrigos. Um deles acolhe cerca de 500 (quinhentos) 

migrantes e solicitantes de refúgio não-indígenas. O outro, improvisado num ginásio, tem 

capacidade para receber “no máximo 180 pessoas, segundo a Acnur (Agência da ONU para os 

Refugiados) [...] há mais de 700 refugiados”803 entre indivíduos com menos de dezoito anos e 

adultos, contando com uma estrutura interna com banheiros, água potável e uma área para 

                                                           
799 SÃO PAULO. Abrigo público para refugiados e migrantes em São Paulo recebe homenagem no STF. 

Disponível em: <http://saopaulosao.com.br/nossas-pessoas/2395-abrigo-p%C3%BAblico-para-refugiados-e-

migrantes-em-s%C3%A3o-paulo-recebe-homenagem-no-stf.html#>Acesso em: 01 de abr. 2017. 
800 AGÊNCIA BRASIL. Conselho identifica situação precária de crianças venezuelanas em Roraima. Disponível 

em:<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-12/conselho-identifica-situacao-precaria-de-

criancas-venezuelanas-em>. Acesso em: 18 de mar. 2018. 
801 GLOBO. Superlotado, abrigo para venezuelanos na fronteira de Roraima já não recebe mais imigrantes. 

Disponível em: < https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/superlotado-abrigo-para-venezuelanos-na-fronteira-de-

roraima-ja-nao-recebe-mais-imigrantes.ghtml>. Acesso em: 11 de mar. 2018. 
802  Ibid. 
803 GOVERNO DE RORAIMA. Novo abrigo acolhe quase 400 venezuelanos. Disponível em:                              

<http://portal.rr.gov.br/?p=2078>. Acesso em: 30 de out. 2017.  

http://saopaulosao.com.br/nossas-pessoas/2395-abrigo-p%C3%BAblico-para-refugiados-e-migrantes-em-s%C3%A3o-paulo-recebe-homenagem-no-stf.html
http://saopaulosao.com.br/nossas-pessoas/2395-abrigo-p%C3%BAblico-para-refugiados-e-migrantes-em-s%C3%A3o-paulo-recebe-homenagem-no-stf.html#>Acesso
http://saopaulosao.com.br/nossas-pessoas/2395-abrigo-p%C3%BAblico-para-refugiados-e-migrantes-em-s%C3%A3o-paulo-recebe-homenagem-no-stf.html#>Acesso


225 
 

barras na parte externa.804 Em julho de 2018 foi inaugurado do sexto abrigo público e décimo 

existente na cidade, denominado de Abrigo Rondon 1, com capacidade para 600 pessoas.805 

Em Manaus (AM), os venezuelanos da etnia Warao que migraram para o estado, 

dentre adultos, crianças e adolescentes, “ficaram alojados na Rodoviária de Manaus. Aos 

poucos eles foram para as ruas e cortiços no Centro e no bairro Educandos, Zona Sul [dos quais] 

um grupo de aproximadamente 50 indígenas - cerca de 20 crianças entre eles [...]”806.  

Para mitigar essa situação de vulnerabilidade, em meados de 2017, a Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), numa reunião conjunta com 

outras secretarias estaduais e municipais, que formam o grupo de trabalho de ajuda 

humanitária807, ficou encarregada pelo “acolhimento, mediante o co-financiamento do Governo 

Federal”808. 

Atualmente, há, em Manaus, um abrigo temporário e outras quatro casas de 

acolhimento da prefeitura, para onde são encaminhados os migrantes que pretendem permanecer, sendo 

em sua maioria venezuelanos da etnia Warao.  

No Paraná, de acordo com “Instituições não-governamentais que trabalham no 

amparo aos migrantes destacam que o Paraná não tem uma única estrutura pública – municipal 

ou estadual – voltada exclusivamente a receber imigrantes ou refugiados”,809 em que, “das dez 

unidades previstas no Paraná, nenhuma saiu do papel, o que expõe a falta de estruturas públicas 

para esse fim”810. Desse modo, o que há no estado são Casas de Passagem, em Foz do Iguaçu, 

e abrigos dirigidos por entidades da sociedade civil, a exemplo do abrigo Recanto Franciscano, 

situado em Curitiba. 

No Rio Grande do Sul, estado onde há o recebimento de refugiados pelo Programa 

de Reassentamento Solidário, houve em 2016, a tentativa de se consolidar uma parceria entre o 

                                                           
804 GOVERNO DE RORAIMA. Novo abrigo acolhe quase 400 venezuelanos. Disponível em:                              

<http://portal.rr.gov.br/?p=2078>. Acesso em: 30 de out. 2017.  
805 GLOBO. 10º abrigo para venezuelanos é aberto em RR e imigrantes são retirados das ruas. Disponível em:     

<https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/07/20/10o-abrigo-para-venezuelanos-e-aberto-em-rr-e-imigrantes-

sao-retirados-das-ruas.ghtml>. Acesso em: 21 de jul. 2018. 
806 Idem. Com intensa imigração de índios venezuelanos, Manaus decreta situação de emergência. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/com-intensa-imigracao-de-indios-venezuelanos-manaus-decreta-

situacao-de-emergencia.gh.> Acesso em: 11 de mar. 2018. 
807 Formam o Grupo de trabalho para ajuda humanitária no estado do Amazonas as Secretaria de Estado de 

Assistência Social (Seas), a Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), o Fundo de 

Promoção Social (FPS) e a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh). 
808 GOVERNO DO AMAZONAS. Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS). Política Migratória no 

Amazonas. Disponível em:<http://www.seas.am.gov.br/politica-migratoria-no-amazonas/>. Acesso em: 20 de 

mar. 2018. 
809 GAZETA DO POVO. Casas de acolhimento a imigrantes não saem do papel no Paraná. Disponível: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/casas-de-acolhimento-a-imigrantes-nao-saem-do-papel-no-

parana-etpw12gv74g29ommbv1squ5rb>. Acesso em: 21 de mar. 2018. 
810 Ibid. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/com-intensa-imigracao-de-indios-venezuelanos-manaus-decreta-situacao-de-emergencia.gh
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/com-intensa-imigracao-de-indios-venezuelanos-manaus-decreta-situacao-de-emergencia.gh
http://www.seas.am.gov.br/politica-migratoria-no-amazonas/
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governo federal, via Ministério da Justiça (MJ), o governo estadual e o município de Porto 

Alegre para implantar um Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes e Refugiados 

(CRAI/POA)811, com o objetivo de acolhida e atendimento a migrantes, solicitantes de refúgio 

e refugiados no campo jurídico, psicológico  e social, com “direito à alimentação, acesso à 

saúde, proteção social, intermediação para o trabalho e capacitação profissional, ensino de 

língua portuguesa [...]”812, além do abrigamento emergencial de 50 (cinquenta) pessoas. 

Pelo Convênio SICONV nº 824508/2015, a ser firmado entre os três entes da 

federação, os recursos do MJ seriam geridos pela Prefeitura de Porto Alegre e o governo do Rio 

Grande do Sul atuaria na implementação dos serviços a serem prestados. Essa medida conjunta, 

todavia, não foi efetivada.813  

No Centro-Oeste do país, Brasília/DF é o local com maior quantidade de migrantes 

forçados na região e, mesmo assim, apesar de oferecer apoio a refugiados, “não tem uma 

política pública específica para eles”814, atendendo-os nos Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e Unidades de Atendimento, destinados genericamente à comunidade como um 

todo. Tal postura se dá, de acordo com o funcionário do ACNUR, no Brasil, Luiz Fernando 

Godinho, em razão de os solicitantes de refúgio na capital federal serem, se comparados a São 

Paulo, Rio de Janeiro, Roraima e Amazonas, “uma população pequena [não havendo sequer] 

estatísticas sobre esse público”815. 

No caso da região nordeste, a porcentagem de solicitantes de refúgio e refugiados é ínfima, 

se confrontada as outras partes do país, contando com apenas 1% das solicitações de refúgio em 2014816, 

                                                           
811 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Rio Grande do Sul terá centro de acolhimento a imigrantes e refugiados. 

Disponível em: <http://www.justica.gov.br/news/rio-grande-do-sul-tera-um-centro-de-acolhimento-a-imigrantes-

e-refugiados>. Acesso em: 19 de abr. 2018. 
812 FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (FGTAS). Centro de referência e acolhida aos 

imigrantes e refugiados será implantado no Vida Centro Humanístico. Disponível em: 

http://www.fgtas.rs.gov.br/centro-de-referencia-e-acolhida-aos-imigrantes-e-refugiados-sera-implantado-no-

vida-centro-humanistico>. Acesso em: 19 de abr. 2018. 
813 Em virtude da não efetivação do Convênio firmado, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul 

(MPF/RS) ajuizou Ação Civil Pública nº 5043445-78.2017.4.04.7100, em agosto de 2017, com o escopo de criação 

e manutenção do CRAI/POA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MPF/RS requer criação e manutenção do 

Centro de Referência e Acolhida aos Imigrantes e Refugiados. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/rs/sala-de-

imprensa/noticias-rs/mpf-rs-requer-criacao-e-manutencao-do-centro-de-referencia-e-acolhida-aos-imigrantes-e-

refugiados Acesso em: 19 de abr. 2018. 
814 GOVERNO DE BRASÍLIA. Refugiados têm apoio do governo de Brasília. Disponível em:  

<http://www.internacional.df.gov.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=2328:refugiados-t%C3%AAm-

apoio-do-governo-de-bras%C3%ADlia&Itemid=468>. Acesso em: 26 de mar. 2018. 
815 Ibid. 
816 Em 2014 a distribuição geográfica de solicitantes de refúgio no país era de: 35% na região Sul (englobando os 

reassentados); 31% no Sudeste; 25% na região Norte; 7% no Centro-oeste e 1% no Nordeste do país. ACNUR. 

Refúgio no Brasil. Uma Análise Estatística. Janeiro de 2010 a Outubro de 2014. Disponível 

em:<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Refugio_no_Brasil_2010_2014.pdf?

view=1>. Acesso em: 02 de set. 2017. 

http://www.justica.gov.br/news/rio-grande-do-sul-tera-um-centro-de-acolhimento-a-imigrantes-e-refugiados
http://www.justica.gov.br/news/rio-grande-do-sul-tera-um-centro-de-acolhimento-a-imigrantes-e-refugiados
http://www.fgtas.rs.gov.br/centro-de-referencia-e-acolhida-aos-imigrantes-e-refugiados-sera-implantado-no-vida-centro-humanistico
http://www.fgtas.rs.gov.br/centro-de-referencia-e-acolhida-aos-imigrantes-e-refugiados-sera-implantado-no-vida-centro-humanistico
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percentagem essa que não se alterou desde então. Em razão dessa realidade, e do fato de que a região é 

considerada o local com menor receptividade de migrantes “onde 48% rejeita a presença de 

refugiados no país”817, não há uma preocupação e esforços dos governos no sentido de criar políticas 

públicas de qualquer natureza para os migrantes forçados. Exemplo disso ocorreu em 2015, quando a 

“Prefeitura de Fortaleza manifestou interesse em abrigar 50 famílias de refugiados no Ceará. 

Mas o plano não foi adiante e a pastoral do migrante lamenta que essa intenção não tenha se 

concretizado”818. 

A verdade é que, salvo alguns abrigos e moradias temporárias mantidos pelo Poder Público, 

o abrigamento de migrantes e solicitantes de refúgio fica, em grande parte dos casos, sob a 

responsabilidade da sociedade civil, situação que se verifica em todos os estados da federação, 

independentemente desses receberem um maior ou menor fluxo de migrantes, a exemplo de São Paulo, 

com a Casa do Migrante, ligada à Missão Paz e que recebe grande quantidade de migrantes oriundos de 

distintas partes do mundo, ou do Distrito Federal, com crescente número de sírios, de Mato Grosso do 

Sul, com haitianos e, mais recentemente, venezuelanos, e que contam com a atuação das ONGs e 

entidades confessionais para dar abrigo aos migrantes forçados.   

Essa situação perdura em todo o país, salvo exceções, pois não há uma política pública de 

moradia voltada para os migrantes e/ou solicitantes de refúgio e refugiados, havendo tão somente os 

abrigos provisórios, em primeiro lugar, e para os que têm meios financeiros de obter um imóvel, e 

cumpram com as exigências do programa habitacional do governo “Minha casa minha vida”, o acesso 

ao programa para a aquisição de uma moradia. 

 

3.3.4 A construção de novas políticas públicas 

 

Apesar da importância de políticas públicas de cultura e lazer, que têm por escopo 

o desenvolvimento pessoal e social das criança e adolescentes, e a integração local deles no país 

de acolhida, medidas, nesse sentido, são inexistentes no Brasil, mesmo diante do que prega a 

própria legislação nacional e internacional firmada pelo país. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 (CDC) registra, em seu artigo 

31, nºs 1 e 2, que: 

 

                                                           
817 EXAME. Nordeste é a região que mais rejeita refugiados, diz pesquisa.  Disponível 

em:<https://exame.abril.com.br/brasil/nordeste-e-regiao-que-mais-rejeita-refugiados-diz-pesquisa/>. Acesso em: 03 de abr. 

2018. 
818 TRIBUNA DO CEARÁ. Refugiados contam com caridade para ter onde morar no Ceará. Disponível em: 

<http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/nordestv-noticias/refugiados-contam-com-caridade-para-ter-onde-

morar-no-ceara/>. Acesso em: 03 de abr. 2018. 

https://exame.abril.com.br/brasil/nordeste-e-regiao-que-mais-rejeita-refugiados-diz-pesquisa/
http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/nordestv-noticias/refugiados-contam-com-caridade-para-ter-onde-morar-no-ceara/
http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/nordestv-noticias/refugiados-contam-com-caridade-para-ter-onde-morar-no-ceara/
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Artigo 31  

1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito ao repouso e aos tempos 

livres, o direito de participar em jogos e actividades recreativas próprias da 

sua idade e de participar livremente na vida cultural e artística. 2. Os Estados 

Partes respeitam e promovem o direito da criança de participar plenamente na 

vida cultural e artística e encorajam a organização, em seu benefício, de 

formas adequadas de tempos livres e de actividades recreativas, artísticas e 

culturais, em condições de igualdade.819 

 

Na esfera interna, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 prevê 

o lazer como um direito social fundamental em seu artigo 6º. Já o artigo 217, caput e §3º, do 

mesmo dispositivo constitucional, inclui, no rol do lazer, o desporto, estipulando que: “É dever 

do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, 

observados [...] O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social”820. 

A cultura, por sua vez, é tratada no artigo 215, da nossa Lei Maior, que prevê que: 

“O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”821.  

Esses dois pontos, cultura e lazer, apesar de importantes, por influenciarem na 

preparação por “atividades divertidas”, bem como na educação não tradicional, tidos como 

estratégias de integração local, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR), pelo 

Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) e pela Organização das Nações Unidas para 

Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO), verificou-se que, via de regra, são medidas que não 

são tomadas pelo poder público, mas pelas ONGs e Entidades religiosas que atuam na área de 

educação, lazer e cultura para crianças e adolescentes, que por meio da dança, da música e da 

arte tentam integrá-las localmente. 

Como exemplos dessa atuação destaca-se o Coral de Crianças Refugiadas Somos 

Iguais, com a regência do maestro João Carlos Martins. Também há o Coral Coração Jolie 

como projeto da ONG I Know my Rights ou Eu Conheço os Meus Direitos (IKMR), que atua 

em alguns estados da federação e da Casa de los Niños, em Boa Vista. Nesse último, há 

“atividades lúdicas como pintura e dança nativa para as crianças com menos de 4 anos [em que] todos os 

materiais escolares usados nas aulas são oriundos de doações”822. No Rio de Janeiro, há o Projeto 

                                                           
819 ONU. Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Disponível 

em:<http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm>. Acesso em: 05 de jun. 2016. 
820 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. 
821 Ibid. 
822 GLOBO. Crianças venezuelanas aprendem português em 'escola' improvisada dentro de abrigo em Roraima. 

Disponível em:< https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/criancas-venezuelanas-aprendem-portugues-em-escola-

improvisada-dentro-de-abrigo-em-roraima.ghtml>. Acesso em: 30 de mar. 2018. 
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Reação, que atende crianças e adolescentes brasileiros e não nacionais, em situação de refúgio 

no país, mediante o ensino do judô. 

Outro direito social deixado de lado pelo Estado brasileiro refere-se à possibilidade 

de os adolescentes, em idade laboral, poderem aceder a postos de trabalho ou de aprendizagem 

de uma profissão, no país. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança a esse respeito prevê em seu artigo 32, 

1 e alíneas que: 

 

Artigo 32  

1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito de ser protegida contra a 

exploração económica ou a sujeição a trabalhos perigosos ou capazes de 

comprometer a sua educação, prejudicar a sua saúde ou o seu desenvolvimento 

físico, mental, espiritual, moral ou social. 

 2. Os Estados Partes tomam medidas legislativas, administrativas, sociais e 

educativas para assegurar a aplicação deste artigo. Para esse efeito, e tendo em 

conta as disposições relevantes de outros instrumentos jurídicos 

internacionais, os Estados Partes devem, nomeadamente:  

a) Fixar uma idade mínima ou idades mínimas para a admissão a um emprego; 

b) Adoptar regulamentos próprios relativos à duração e às condições de 

trabalho; e  

c) Prever penas ou outras sanções adequadas para assegurar uma efectiva 

aplicação deste artigo 

 

 

Na esfera nacional, a Constituição da República Federativa do Brasil prevê, em seu 

artigo 7º caput e inciso XXXIII, o direito dos trabalhadores, bem como as proibições referentes 

as atividades de aprendizagem e labor a serem desenvolvidas por aqueles com idade entre 14 

(quatorze) a 17 (dezessete) anos de idade. 

No âmbito infraconstitucional, a Lei de Consolidação Trabalhista (CLT) aduz, em 

seu bojo, a possibilidade de trabalho para aqueles com idade entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete 

anos, bem como os contratos de aprendizagem a partir dos 14 (quatorze) anos, estipulando, em 

seus artigos 403 e 428, respectivamente, que: 

 

Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, 

salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.   

 

Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado 

por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a 

assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos 

inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional 

metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, 
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e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa 

formação.823  

 

Quanto ao Decreto nº 5.598, de dezembro de 2005, ele regulamenta a contração e 

dá outras providências, prevendo, em seus artigos 2º e 3º, caput e §3º, que: 

 

Art. 2º Aprendiz é o maior de quatorze anos e menor de vinte e quatro anos 

que celebra contrato de aprendizagem, nos termos do art. 428 da Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT. 

Parágrafo único.  A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica 

a aprendizes portadores de deficiência. 

 

Art. 3o Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado 

por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos, em que o 

empregador se compromete a assegurar ao aprendiz, inscrito em programa de 

aprendizagem, formação técnico-profissional metódica compatível com o seu 

desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz se compromete a 

executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. 

Parágrafo único.  Para fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da 

escolaridade de aprendiz portador de deficiência mental deve considerar, 

sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a 

profissionalização.824 

  

Apesar da existência de medidas legais, com base legislação nacional e em tratado 

internacional, para a integração local de adolescentes em situação e refúgio, no Brasil, via 

aprendizado de uma profissão/trabalho ou trabalho em si, na prática, não há políticas públicas 

nesse sentido, ficando a atuação nesta seara mais uma vez sob a responsabilidade da sociedade 

civil.825 

No Brasil, como exemplo, cita-se a inclusão de adolescentes em situação de refúgio, 

mediante o aprendizado, o Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados – PARR, 

                                                           
823 BRASIL. Decreto Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis Trabalhistas. São Paulo: Saraiva, 

2018. 
824 BRASIL. Decreto nº 5.598, de dezembro de 2005.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5598.htm>. Acesso em: 23 de abr. 2018. 
825 A possibilidade de se pensar numa política pública de integração local calcada na formação para o trabalho 

(menor aprendiz) tem como inspiração, tomada as devidas alterações quanto a idade, labor e setor de atuação, a 

política adotada na cidade alemã de Bremen e denominada de You are the Key ou Du bist der Schlüsse.  Essa 

política alemã “incentiva o recrutamento de jovens imigrantes para serviços civis como bombeiros, assistentes 

jurídicos, policiais, assistentes sociais, funcionários de gestão pública etc. A política divulga benefícios e projeções 

de carreira desses cargos em associações de imigrantes, escolas e centros culturais, aumentando o recrutamento do 

público imigrante no setor. [No caso do Brasil], a contratação pelo serviço público [menor aprendiz] pode fomentar 

no imigrante um sentimento de pertencimento à comunidade brasileira, mostrando que sua atuação é fundamental 

para o andamento da gestão pública e o desenvolvimento da cidade. Assim, o poder público atuaria aumentando a 

inclusão dessa população também num sentido simbólico e psicológico, além da inclusão econômica”. TORELLY, 

Marcelo (coord.) Política de migração e refúgio do Brasil consolidada: visões do Contexto Migratório no Brasil. 

Brasília: Organização Internacional para as Migrações, Agência das Nações Unidas Para as Migrações, Ministério 

da Justiça, Vol. 1, 2017, p. 165-166. Disponível em:                                                                                                

<http://repository.oim.org.co/handle/20.500.11788/2032>. Acesso em: 03 de jul. 2018.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.598-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.598-2005?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428
http://repository.oim.org.co/handle/20.500.11788/2032
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existente no estado de São Paulo, por iniciativa da empresa de consultoria EMDOC826 e o apoio 

do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e do Centro de 

Referência para Refugiados da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP), que atua na 

promoção da integração local de solicitantes de refúgio e refugiados, mediante o acesso ao 

trabalho.  

Para tanto, o PARR tem como objetivos “sensibilizar a sociedade e, principalmente, 

o empresariado nacional para a assimilação da capacidade que refugiados e solicitantes de 

refúgio têm de contribuir para a economia do Brasil”827, incluindo nesse rol indivíduos à partir 

dos quatorze anos, como menor aprendiz, seguindo as mesmas regras para o adolescente 

brasileiro828, isto é, estar matriculado (a) no Ensino Fundamental ou Ensino Médio ou já ter 

finalizado o Ensino Médio. 

A partir dos dezesseis anos, de acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas 

(art. 403 da CLT), poderá trabalhar com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 

assinada, podendo, assim, atuar regularmente no mercado laboral brasileiro.  

Para alcançar esse fim, o PARR, atualmente, possui “um dos maiores bancos de 

dados eletrônicos do país exclusivamente sobre esse público [refugiados] e as informações 

coletadas contêm dados essenciais para um mapeamento detalhado do perfil pessoal, acadêmico 

e profissional [...]”829, sendo o elo entre os solicitantes de refúgio e refugiados e as empresas 

que se interessam em contratá-los.  

O PARR tem a função de integração socioeconômica dos que se encontram em 

situação de refúgio. Para tanto, já atendeu, desde 2011, mais de duas mil pessoas, sendo que, 

                                                           
826 O projeto criado pela EMDOC – Mobilidade superando fronteiras – “produz conteúdo para conscientizar 

empresas privadas e a população em geral sobre o status dos refugiados e solicitantes, bem como buscar parcerias 

com organizações e empresas em prol dos direitos e da inclusão deste público”. TORELLY, Marcelo (coord.). 

Política de migração e refúgio do Brasil consolidada. Brasília: Organização Internacional para as Migrações, 

Agência das Nações Unidas Para as Migrações, Ministério da Justiça, Vol. 2, 2017, p. 93. Disponível em: 

<http://repository.oim.org.co/handle/20.500.11788/2033>. Acesso em: 05 de jul. 2018. 
827 PARR. Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados. Disponível em:                                                

<https://www.refugiadosnobrasil.org/>. Acesso em: 28 de mar. 2018. 
828 De acordo com o Decreto nº 5.598/2005, que Regulamenta a contratação de aprendizes e dá outras providências: 

Art. 4o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

matrícula e frequência do aprendiz à escola, caso não haja concluído o ensino fundamental, e inscrição em 

programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em formação técnico-

profissional metódica. 

Art. 5o  O descumprimento das disposições legais e regulamentares importará a nulidade do contrato de 

aprendizagem, nos termos do art. 9o da CLT, estabelecendo-se o vínculo empregatício diretamente com o 

empregador responsável pelo cumprimento da cota de aprendizagem. 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica, quanto ao vínculo, a pessoa jurídica de direito público. 

BRASIL. Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005. Disponível em:                                                                  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5598.htm>. Acesso em: 29 de mar. 2018. 
829 PARR. Op. cit. 

https://www.refugiadosnobrasil.org/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.598-2005?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art9
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.598-2005?OpenDocument
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para participar do programa, o solicitante de refúgio e o refugiado, adulto ou adolescente, a 

partir dos 14 anos, deve se inscrever na Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP). 

Nos demais estados da federação, como regra, adolescentes solicitantes de refúgio 

ou refugiados nessa faixa etária não têm esse apoio e buscam programas de aprendizagem e/ou 

postos de trabalho por conta própria. 

 

3.4. REFLEXOS POLÍTICO-JURÍDICO, SOCIAIS E ECONÔMICOS DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA O BRASIL  

 

A repercussão da ausência ou da formulação, implementação e efetivação de 

políticas públicas pode ter distintos reflexos para os migrantes forçados, bem como para a 

sociedade local. Para tanto, a “identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção 

das opções, implementação e avaliação”830 são importantes para obter respostas à “pergunta 

[do] por que algumas questões entram na agenda política, enquanto outras são ignoradas”.831 

No estudo em tela, a discussão abordada se debruçou sobre as políticas públicas 

de integração local, cujo público-alvo concentra-se nas crianças e adolescentes em situação 

de refúgio no Brasil, tendo, como base, pesquisas doutrinárias e dados oficiais, bem como 

entrevistas semiestruturadas e realizadas nas ONGs e entidades religiosas que atuam com 

migrantes forçados no país. 

Apesar das políticas públicas terem o escopo de alcançar “uma coletividade 

determinada, com demandas e expectativas comuns”832, da análise realizada, chegou-se a um 

consenso quanto a não existência de políticas públicas específicas para crianças e 

adolescentes solicitantes do reconhecimento do status de refúgio ou já refugiados, sendo esse 

grupo infantojuvenil ainda tratado como invisível, em razão da porcentagem pequena dos 

que se encontram em solo nacional, se comparado aos adultos. 

Essa ausência de políticas públicas também ocorre, pois, para a sua elaboração, 

implementação, efetivação e o possível êxito almejado, deve existir uma interligação das 

ações. Não obstante, de acordo com Maria Paula D. Bucci nas últimas décadas o 

                                                           
830 SANTOS. José Erivaldo O. dos. Políticas Públicas Na Atualidade E Seus Desafios. Disponível em:  

<https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/snpp/article/download/14322/2769>. Acesso em: 27 de mai. 

2018, p. 5.  
831 Ibid., p. 5. 
832 BUCCI, Maria Paula Dallari. Quadro de referência de uma política pública. Primeiras linhas de uma visão 

jurídico-institucional. In: SMANIO, Gianpaolo P. BERTOLIN, Patrícia Tuma M. BRASIL, Patrícia Cristina 

(Orgs). O Direito na Fronteira das Políticas Públicas. São Paulo: Páginas & Letras, 2015, p. 8.  
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desenvolvimento de políticas públicas no Brasil é “resultado mais da libertação de forças 

econômicas e sociais latentes do que de ações coordenadas ou planejada”.833 

Nessa mesma senda, o relatório do projeto intitulado Política de Migração e 

Refúgio do Brasil Consolidada, com atividades entre fevereiro de 2016 a maio de 2017,  traz 

como uma das sugestões de políticas públicas futuras, envolvendo os poderes Legislativo e 

Executivo, a concretização do “plano Nacional de Integração Local para Refugiados e para 

Migrantes, visando expandir, para o âmbito nacional, experiências subnacionais de sucesso, 

como os planos estaduais, com políticas universais e específicas”.834 

Desse modo, para que os reflexos das poucas políticas públicas federais, 

estaduais e/ou municipais existentes sejam positivas, tanto nos campos político-jurídico, 

como social-econômico, necessário que haja “atuação coordenada dos Poderes Públicos em 

prol da efetivação de direitos, destacando-se, ainda, a atuação da sociedade civil [...]”835 

propiciando uma integração local de solicitantes de refúgio e refugiados em solo nacional, 

com especial alusão aos direitos sociais de crianças e adolescentes, tais como: educação, 

saúde, moradia/abrigo, cultura, lazer e a preparação laboral para os que possuem 14 anos ou 

mais, algo ainda incipiente no país.  

Exemplo claro dessa realidade, como um reflexo negativo, consiste na falta, em 

regra, de abrigamento para os que se encontram em situação de refúgio, e têm menos de 

dezoito anos, sobretudo no que concerne aos desacompanhados. Essa inexistência de 

políticas públicas conjunta dos entes da federação ou mesmo isoladas traz insegurança para 

os que migram forçadamente, realidade que pode contribuir para que muitos decidam viver 

nas ruas, ficando à mercê de violência, doenças e/ outras formas de degradação e violação à 

dignidade humana.   

Também se percebeu a ausência de políticas públicas culturais e de lazer, por 

parte do Poder Público, bem como vagas escassas em creches e no ensino médio. Cumpre, 

ainda, enfatizar que os reflexos dessa inércia podem trazer instabilidade emocional, 

considerando-se o acesso educação, assim como as atividades culturais e de lazer fatores que 

trazem uma percepção de “normalidade” à vida cotidiana das crianças e adolescentes. 

                                                           
833 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 33. 
834 TORELLY, Marcelo (coord.). Política de migração e refúgio do Brasil consolidada: visões do Contexto 

Migratório no Brasil. Brasília: Organização Internacional para as Migrações, Agência das Nações Unidas Para as 

Migrações, Ministério da Justiça, Vol. 1, 2017, p. 68. Disponível em:                                                                                                

<http://repository.oim.org.co/handle/20.500.11788/2032>. Acesso em: 03 de jul. 2018.  
835 DUARTE, Clarice Seixas. O Ciclo das Políticas Públicas. In: SMANIO, Gianpaolo Poggio. BERTOLIN, 

Patrícia Tuma Martins (Orgs.). O Direito e as Políticas Públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 30. 

http://repository.oim.org.co/handle/20.500.11788/2032
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No campo da saúde, a política pública existente nesse quesito é universal e 

calcada no Sistema Único de Saúde (SUS), a partir do qual os indivíduos, em situação de 

refúgio ou não, poderão buscar tratamento físico e psicológico, o que pode refletir em 

cidadãos mais saudáveis por completo e, por conseguinte, mais atuantes na vida 

socioeconômica do país. 

Não obstante, verificou-se que o Poder Público pouco atua na saúde mental 

(traumas, estresse infantojuvenil etc.) dos solicitantes de refúgio e refugiados, mesmo via 

convênio com hospitais e clínicas privadas, ficando, tal atendimento, em grande parte, a cargo 

de setores de algumas ONGs e entidades religiosas.836  

Nesse sentido, estudos realizados pela ONG Instituto de Reintegração do 

Refugiado (ADUS), asseveraram que apesar de  

 

A portaria nº 3.088 do Ministério da Saúde, publicada em 2011, [ter 

instituído] a Rede de Atenção Psicossocial, pautada pelo respeito aos 

direitos humanos [...] sabe-se que a distribuição de serviços nessa rede 

ainda é incipiente [ademais], no contexto desta pesquisa observou-se a 

insuficiência de dados em relação ao atendimento de saúde a refugiados nos 

órgãos públicos. Além disso, expressiva parte das iniciativas de 

atendimento psicológico específicos para lidar com refugiados são 

ofertadas por organizações da sociedade civil.837  

 

Quanto às políticas públicas que visam a formação e capacitação laboral de 

adolescentes a partir dos 14 anos (menor aprendiz), como forma de integração local, elas 

também inexistem, sendo de responsabilidade da sociedade civil. Tal ausência, ao não serem 

observadas por quem deveria implementá-las, coloca em xeque as próprias leis criadas para 

esses indivíduos (reflexo político-jurídico), pois não são tratados da mesma forma que os 

adolescentes nacionais.  

Tais fatores, uma vez não observados pelo Poder Público, podem repercutir 

negativamente para o Brasil não somente no presente, mas também dentro de poucas décadas, 

já que são essas crianças e adolescentes que, uma vez adultos, poderão contribuir social e 

economicamente para o país e, se naturalizados, também politicamente. 

                                                           
836 Alguns exemplos de ONGs que atuam na área psicossocial são: ADUS, CASP, Casa de Passagem Terra Nova, 

Grupo Veredas, todas em São Paulo, Mais no Mundo, no estado do Paraná, e o Grupo de Assessoria a Imigrantes 

e Refugiados no Rio Grande do Sul. 
837 ADUS. Refugiado e Psicologia: a experiência da fuga e da reintegração no estrangeiro, p. 140. Disponível 

em:  <http://www.adus.org.br/wp-content/uploads/2016/06/007-Cap7-Refugiado-e-psicologia-a-experiência-da-

fuga-e-da-reintegração-no-estrangeiro.pdf>. Acesso em: 29 de mai. 2018. 
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Se, de um lado, as projeções hodiernas não são tão animadoras, de outra parte há 

alguns reflexos positivos, como é o caso do direito à educação, quando se permite a matrícula 

para as crianças e adolescentes indocumentados ou irregulares no país.  

Tal postura é condizente com a legislação pátria e também se encontra calcada 

nos tratados de direitos humanos firmados pelo Brasil, o que propicia uma maior e mais 

profunda inclusão, com a alfabetização na língua portuguesa, assim como trocas de 

experiências culturais, que, uma vez presentes desde a chegada das crianças e adolescentes 

ao país de acolhida, repercute no desenvolvimento e preparo, presente e futuro, para o 

exercício da cidadania, em sentido lato. 

A efetivação de políticas públicas educacionais, com acesso e permanência na 

escola, são uma amostra positiva do que pode trazer como forma de integração local, uma 

vez que têm o condão de “abrir la puerta a la satisfación de otros derechos”838 garantindo 

direitos não apenas na fase infantojuvenil, como também na idade adulta, com o uso de sua 

mão de obra e acesso a vagas de trabalho qualificado (reflexo econômico), a possibilidade de 

obter uma moradia digna decorrente de seu trabalho (reflexo social), bem como a participação 

na vida política do Estado (reflexo político). 

De momento, percebe-se que, na esfera social, os reflexos vêm crescendo 

timidamente, com a possibilidade de as crianças e adolescentes terem acesso à educação, 

(excetuando as creches), acesso à saúde via SUS, com o uso das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), algumas ações de cultura e lazer em conjunto com a sociedade civil, que ainda 

costuma atuar sozinha nesse quesito.  

De acordo com a pesquisadora americana Leah Zamore 

 

Países que investem na recepção podem ter enormes benefícios no longo 

prazo. Um estudo do Banco Mundial, da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) mostrou que, na maioria dos países, imigrantes gastam 

mais em impostos e contribuições sociais do que recebem do governo. 

É um tipo de investimento que traz retornos dos pontos de vista moral, legal e 

econômico.839 

 

Desse modo, a criação de políticas públicas de integração local para os migrantes 

forçados, estejam ou não em situação de refúgio, pode ecoar positivamente para o Brasil com 

                                                           
838 SALADO OSUNA. Ana Maria. La Protección de los Niños Refugiados. In: FERNÁNDEZ SANCHEZ (ed.) 

Pablo Antonio. La Revitalización de la Protección de los Refugiados. Huelva: Universidad de Huelva, 2002, p.219. 
839 ZAMORE, Leah. ‘Brasil terá ganho econômico se investir na integração de refugiados’. Disponível em:       

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151104_entrevista_zamore_jf_ab>. Acesso em: 27 de mai. 

2018. 
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consequências como: o pagamento de impostos; aquisição de riqueza cultural, a exemplo dos 

que migraram para o país em épocas mais remotas; e mão de obra suficiente e qualificada para 

atuar na economia do país. 

Frente a esses reflexos apontados, fechar os olhos à realidade que permeia as 

crianças e adolescentes solicitantes do reconhecimento do status de refúgio ou já na condição 

de refugiados no Brasil, como ainda vem ocorrendo, pode ter consequências negativas não só 

para o momento presente, como também para o porvir. 
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CONCLUSÃO 

 

Os movimentos migratórios sempre fizeram parte da história humana. O que 

mudou, ao longo dos milênios, foi a forma como o migrante passou a ser visto a partir do século 

passado, uma vez que os Estados criaram um maior controle nas fronteiras e barreiras ao direito 

de locomoção dos indivíduos, sob a alegação de proteger a segurança nacional, mantendo-se o 

refúgio como uma realidade dolorosa para milhões de pessoas ao redor do mundo, sobretudo 

para aqueles com menos de dezoito anos e que são impelidos a se deslocar, seja acompanhados, 

separados ou desacompanhados. 

Diferentemente dos adultos que, muitas vezes, estão em situação de 

vulnerabilidade, as crianças e adolescentes são vulneráveis, e não apenas por serem estrangeiras 

e em situação de refúgio, num país alheio à sua realidade, mas, em função da faixa etária e 

período de formação física e psíquica pela qual passam, além de outras características mais 

singulares, conforme a origem nacional, a fé professada, o gênero e a cor da pele. 

Dessa maneira, as crianças e adolescentes que fogem de seus países em virtude 

das guerras, perseguições étnicas e religiosas ou outro fator de violência aos seus direitos 

humanos, necessitam de uma solução protetiva para as suas demandas de integração local. 

Esse é um dos grandes desafios para a Organização das Nações Unidas (ONU) e para a 

sociedade internacional dos Estados, pois o refúgio vem perdurando cada vez mais tempo e 

em diferentes regiões do planeta. 

Apesar de existirem, na órbita internacional, tratados globais e regionais, gerais e 

específicos sobre a proteção dos solicitantes de refúgio e refugiados, esses não abarcam aqueles 

com menos de dezoito anos, sendo os avanços no campo do direito internacional mais teóricos 

que práticos. Na verdade, ao se elaborar os documentos de proteção à pessoa humana e sobre 

os refugiados, ao longo do século XX, e sobre a proteção das crianças já no fim do século 

passado, a sociedade internacional não imaginou que esse grupo infantojuvenil iria, um dia, 

configurar mais de 50% (cinquenta por cento) dos refugiados no mundo, nem que o refúgio 

seria um tema tão dinâmico e que perduraria por tanto tempo. 

Por tais razões, debate-se, vez ou outra, sobre revisão ou elaboração de um novo 

Estatuto dos Refugiados que envolva as crianças e adolescentes de modo mais amplo e 

específico, com o escopo de maior efetivação das normas via políticas públicas. Argumenta-se 

que, independentemente da idade, os Estados soberanos visam proteger mais aos seus interesses 

econômicos e de segurança nacional, do que ao ser humano em si. Relega-se, ainda, a um 

patamar inferior, questões de políticas migratórias que ofereça maior proteção ao ser humano, 
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seja individual ou coletivamente, com intensificação das exclusões sociais e econômicas, 

especialmente de indivíduos provenientes de países periféricos e subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, em direção a países centrais e desenvolvidos, apesar de não serem os Estados 

mais ricos os que mais possuem solicitantes de refúgio e refugiados em seus solos. 

Não há dúvida que as crianças e adolescentes merecem uma proteção especial e 

ampla, em função de sua particular situação de fragilidade. Não obstante, um novo Estatuto na 

atual conjuntura, e mesmo para os próximos anos, não traria mudanças significativas e efeitos 

práticos dentro da realidade mundial e brasileira, uma vez que pouco ou nada traria de melhoria, 

pois, na prática, necessitam de ampla efetivação, o que muitos países evitam, abordando o tema 

apenas de modo paliativo, a exemplo do Brasil, em que o governo Temer retrocedeu em suas 

ações ao vetar artigos da Lei de Migração, restringindo a entrada de migrantes, e criando 

empecilhos para a acolhida humanitária e efetivação da regularização migratória, elaborando, 

inclusive, um Decreto regulamentar, que é inconstitucional. 

Diante disso, verifica-se que não há apenas uma crise humanitária global, com 

milhares de mortos e desaparecidos. O que existe é uma crise de solidariedade dos Estados e 

entre os países no enfrentamento da questão, bem como a não cooperação com o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) para a implementação de 

medidas para proteção mais efetiva dos solicitantes de refúgio e refugiados com o escopo de 

mitigação do problema, tendo em vista que, hoje, já se contabiliza mais de 68,5  milhões de 

deslocados no mundo, dos quais, cerca de 25,4 milhões, se compõe somente por refugiados, 

número esse que supera o ocorrido pós-Segunda Guerra Mundial, e torna a temática um dos 

principais tópicos na agenda internacional de Estados e Organizações Internacionais.  

Assim, percebe-se que as leis migratórias de distintos países que vêm sendo alvo 

dos milhares de migrantes internacionais, apesar de serem distintas, têm em comum o fato de 

criarem critérios que diferem os migrantes desejáveis dos indesejáveis, sendo, esses últimos, 

alvos de xenofobia, preconceito e discriminações, seja pela religião,  pela etnia, ou por outros 

fatores que violam seus direitos humanos e fundamentais, criando-se uma barreira invisível 

contra o “outro”, o “estrangeiro” indesejável.  

No que tange ao Brasil, a mudança crucial, quanto à política migratória brasileira, 

se deu com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 (CF/88), 

que, expressamente introduziu no seu bojo a prevalência dos direitos humanos e a concessão 

do asilo político. Outras alterações significativas foram a criação e entrada em vigor da Lei nº 

9.474/97, mais conhecida como Lei do Refúgio, e da Lei nº 13.445/2017 ou Lei de Migração. 
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Ambas estão conectadas à CF/88, e dão um paradigma mais humanitário ao migrante, dantes 

inexistente, com o Estatuto do Estrangeiro de 1980. 

Tais mudanças se deram por distintas razões, tais como, o aumento da demanda de 

solicitantes de refúgio e refugiados no país, a necessidade de uma nova lei de migração, em 

substituição ao Estatuto do Estrangeiro de 1980, que se adequasse à realidade migratória 

hodierna, e a pressão de grupos de apoio e acolhida de migrantes forçados, a exemplo da Missão 

Paz, do IMDH e das Cáritas Arquidiocesanas de São Paulo e Rio de Janeiro, para a elaboração 

e promulgação da Nova Lei de Migração (NLM).  

Se, juridicamente, têm-se normas das décadas de 1980, 1990, e do presente século, 

para tratar a temática, no campo acadêmico, a ênfase na discussão a respeito só tomou corpo e 

gerou maiores modificações, com fóruns e discussões para rever a agenda política brasileira, 

tanto no que concerne ao campo político-jurídico, quanto ao social e econômico a partir de 

2010, por ocasião da chegada de grande fluxo de haitianos no país, e aumento significativo das 

solicitações do reconhecimento da condição de refugiado. 

Apesar do crescimento de migrantes forçados na condição de solicitantes de 

refúgio e refugiados desde então, o Brasil não é alvo de movimentos migratórios em massa, 

como os verificados na Turquia, Líbano e Quênia, tampouco se compara ao Equador, na 

América do Sul, atuando mais como um país de trânsito do que de fixação. 

No que tange à recepção e integração local no país, São Paulo e Rio de Janeiro 

são os estados da federação que, tradicionalmente, mais vêm recebendo fluxos de migrantes 

no país, tanto internos, quanto internacionais, sejam desejáveis, como os adultos que chegam 

ao país para trabalhar em grandes multinacionais ou para atuar em consulados e embaixadas 

e que, com eles, trazem seus filhos (crianças e/ou adolescentes), esses também desejáveis, 

como também os migrantes indesejáveis, ou seja, migrantes econômicos provenientes de 

países subdesenvolvidos ou solicitantes de refúgio e refugiados que, juntamente com seus 

filhos com menos de dezoito anos, têm, por vezes, sua presença rechaçada no país.  

Via de regra, tem-se, na prática, a boa aceitação do migrante temporário a trabalho, 

para atuar em cargos altamente qualificados, ou a turismo, no país. Para os demais migrantes 

econômicos ou solicitantes de refúgio ou refugiados, apesar dos intentos de protegê-los 

juridicamente com a Lei do Refúgio e a Nova Lei de Migração, eles vêm sendo, mesmo que 

esporadicamente, rechaçados por parte da sociedade brasileira, a exemplo de casos de haitianos 

no Sul do país, de sírios, no Sudeste e, mais recentemente, de venezuelanos, na região Norte, 

quebrando-se a ideia de que o Brasil é um país acolhedor para todos os estrangeiros. 
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Quanto ao campo doutrinário, esse ainda pouco trata as crianças e adolescentes 

em situação de refúgio, constituindo-se objeto de parcos estudos em virtude do pequeno 

número ainda existente no país desse grupo infantojuvenil, obtendo mais informações em 

sites não oficiais ligados a organismos internacionais, Organizações Não Governamentais 

(ONGs), entidades religiosas, mídia nacional e internacional.  

No que concerne aos dados oficiais, esses são insuficientes, incompletos e pouco 

detalhados, ou simplesmente inexistem no que se refere a alguns tópicos, como a exposição do 

número daqueles que chegam acompanhados, desacompanhados ou separados, ou a quantidade 

de crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino, tendo em vista que as meninas ainda 

estão mais sujeitas à violência de gênero. Do mesmo modo, não há informações sobre o número 

dos que permanecem e crescem no país.  

Diante dessa realidade, com a finalidade de obter a percepção de quem trabalha 

diretamente com a temática, e conhecer as dificuldades enfrentadas pelas crianças e 

adolescentes durante o processo de solicitação de refúgio no Brasil, tanto no que se refere 

àquelas acompanhadas, separadas ou desacompanhadas, além do uso dos tratados 

internacionais, da legislação pátria, da doutrina e dos dados oficiais e não oficiais, foi elaborado 

um questionário aplicado aos encarregados de ONGs e entidades religiosas de proteção e 

integração de refugiados no país, com especial alusão às regiões Sudeste e  Norte, principais 

entradas de migrantes forçados hodiernamente, tendo como escopo obter uma maior percepção 

sobre a situação daqueles com menos de dezoito anos, e a existência ou não de políticas públicas 

de inclusão para eles.   

As informações colhidas foram imprescindíveis para se ter uma visão mais ampla 

sobre o que as crianças e adolescentes em situação de refúgio vivenciam em solo nacional e o 

que pode ser mudado para que possam fruir de direitos e políticas públicas. Foi possível 

observar, no que diz respeito à origem, quantidade e condição em que chegam ao país, que a 

proveniência é bastante variada, com pessoas de distintas partes do planeta, indo desde a 

América do Sul, América Central, Ásia, África até o Oriente Médio, com idades que variam de 

zero a dezessete anos. 

Com relação ao gênero, também são as ONGs e entidades confessionais, que 

trabalham com esse grupo infantojuvenil, que aferem de modo pormenorizado dados como, a 

maior quantidade de solicitantes de refúgio e refugiados com menos de dezoito anos do sexo 

masculino em relação ao feminino, bem como o número superior dos que migram para o Brasil 

na companhia dos pais ou de um familiar adulto, dos que os chegam totalmente 

desacompanhados.  
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Ao longo da pesquisa, apurou-se que, no que concerne às Políticas Públicas, não há 

medidas específicas de inclusão para os migrantes forçados, seja uma política pública universal, 

uma vez que os fluxos migratórios que chegam ao país são mistos, sejam políticas públicas 

focalizadas, calcadas nas diversidades dos solicitantes de refúgio e refugiados.  

Constatou-se também que não há da parte do poder central a mesma percepção da 

sociedade civil sobre a necessidade dos solicitantes de refúgio e refugiados, adultos ou não, 

uma vez que, mesmo considerando aqueles que estão presentes de forma administrativamente 

irregular no país, o percentual de migrantes é inferior a 1% (um) da população. Isso explica, em 

parte, a pequena e incipiente preocupação e destinação de esforços financeiros e de pessoal 

endereçado às questões do refúgio, a exemplo do parco número de funcionários que atuam no 

Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). Isso se dá, pois há, por parte do próprio 

governo, uma visão ainda pouco humanitária. 

Verificou-se, também, que a quantidade de políticas públicas destinadas às crianças 

e adolescentes solicitantes de refúgio e refugiados, são menos numerosas do que as destinadas 

aos adultos e as que existem não o são em âmbito nacional, mantendo-se as dificuldades de 

outrora ainda hoje com relação ao idioma, acesso a saúde, educação, cultura, lazer e 

moradia/abrigo. 

Por tais motivos, é imprescindível que haja políticas públicas voltadas às crianças 

e adolescentes solicitantes de refúgio e refugiados no Brasil, tanto no que tange à proteção 

material, quanto legal para uma maior segurança física e psicológica. Para tanto, deve-se, não 

apenas, elaborar novas políticas, mas também aperfeiçoar as que já existem, tendo em vista que 

a migração é um fenômeno globalizado e em constante expansão. 

Assim, uma das primeiras medidas, nesse sentido, com o escopo de mitigar as 

dificuldades de inclusão de crianças e adolescentes, é a elaboração, em âmbito nacional, de 

políticas públicas na área da educação que abarquem o ensino da língua portuguesa de forma a 

respeitar as diferenças culturais e linguísticas, já que uma parcela das crianças e adolescentes 

vem de países muito distintos do Brasil e sem nenhuma influência da cultura e das línguas 

latinas. Contudo, convém ater-se ao fato de que as políticas públicas nessa seara não podem 

criar mais discriminações além das já vivenciadas, como por exemplo, a instituição de escolas 

ou classes somente para refugiados, uma vez que o que se visa é a inclusão dos migrantes 

forçados com as demais crianças e adolescentes brasileiros. 

Outra questão objeto de política pública nacional diz respeito ao abrigamento, uma 

vez que os abrigos para acolherem o indivíduo, seja em família ou individualmente, são 

insuficientes ante a demanda atual. Também inexistem abrigos específicos para as crianças e 
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adolescentes, inclusive para os que se encontram desacompanhados. Tal realidade faz com que 

fiquem em locais inadequados ou sejam empurrados para os cortiços, ocupações ou mesmo a 

rua. 

Um terceiro ponto e desafio nacional diz respeito à documentação das crianças e 

adolescentes que chegam ao país na condição de solicitantes de refúgio, muitas vezes, perdidos 

ao longo do deslocamento ou em mau estado. Esse fator é significativo, pois a diminuição do 

tempo de espera para o reconhecimento da condição do status de refúgio, pelo CONARE é 

outra questão de preocupação dos migrantes forçados e funcionários que atuam com esse grupo 

vulnerável, tanto de ONGs e Entidades confessionais, quanto dos órgãos do governo. Para que 

se suplante esse problema, diante do aumento contínuo das solicitações de refúgio no país, 

mister também que o número exíguo de funcionários, para a quantidade de demanda, também 

seja aumentado.  

Outras questões a serem superadas, conforme exposto no tópico 3.4, estão no campo 

da saúde e dizem respeito ao insuficiente apoio psicológico, assim como à falta de medidas nas 

áreas do lazer, da cultura e do preparo para o labor. Esse último, além de propiciar um trabalho 

formal no futuro, também pode auxiliar financeiramente as famílias que chegam ao país com 

maiores dificuldades econômicas, fazendo com que não sejam tratados como “cidadãos” de 

segunda ou terceira classe. 

Entretanto, mesmo que políticas públicas sejam criadas e implementadas com o 

escopo de integração local de crianças e adolescentes em situação de refúgio, para que haja sua 

efetivação, são necessárias medidas de capacitação dos profissionais em todas as áreas, esferas 

do poder e entes da federação, assim como para o empregado do setor privado, pois além do 

desconhecimento da população brasileira a respeito da temática e sobre o que seja um refugiado, 

há casos de discriminação, por motivações variadas, inclusive pelo simples fato de serem 

solicitantes de refúgio ou refugiados. 

Apesar da inexistência de uma política pública de alcance nacional, verificou-se ser 

mais comum, ainda que em pequena quantidade, a criação, implantação e efetivação de  

políticas públicas de integração local estaduais ou municipais nos estados da federação ou 

municípios de maior procura/entrada, como é o caso de Pacaraima e Boa Vista, ambas em 

Roraima, do Rio de Janeiro e de São Paulo, e/ou permanência no país, a exemplo novamente 

do Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus, localidades onde algumas políticas de abrigamento e 

educação vêm sendo efetivadas. 

Justamente em razão de novas levas de fluxos migratórios no Brasil, houve, em 

Roraima, a tentativa de uma maior articulação entre os Poderes Executivos Federal, Estadual e 
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Municipal, ainda que forma incipiente. Também se averiguou uma atuação conjunta da 

Defensoria Pública, do Ministério Público, das Organizações não Governamentais (ONGs) e 

Entidades religiosas, assim como do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) e o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR).  

Vale destacar que essa articulação administrativa é importante, uma vez que 

possibilita o mapeamento da realidade brasileira e de cada região, podendo-se ter dados mais 

completos e atualizados. Todavia, cumpre frisar que essa ação conjunta ainda não é suficiente, 

pois não abarca de modo uniforme todo o Brasil e tampouco todas as demandas. 

Quanto aos agentes não governamentais, também se averiguou o aumento na 

quantidade de Entidades religiosas que passaram a atuar no campo prático de forma mais ampla 

e num número maior de localidades, bem como de ONGs criadas com o escopo de atuar nessa 

seara, tanto para o atendimento, acolhida, proteção e integração, como para pleitear direitos 

para solicitantes de refúgio e refugiados infantojuvenis, e que se deslocam sozinhos ou em 

família, como é o caso da Instituição Fé e Alegria e, da Casa de Los Niños, ambas em Boa 

Vista, e da I Know my Rights (IKMR), com atuação nas regiões Sul e Sudeste. 

Necessário, pois, que o Poder Público não se exima frente à questão, pois ela tomou 

uma proporção dantes não vivenciada, e os atuais fluxos migratórios mistos não tendem a 

diminuir nos próximos anos diante da crise econômica e humanitária que se alastra em todos os 

continentes. Desse modo, deve haver uma atuação mais presente e preparada, devendo-se evitar 

a criação de medidas apenas pontuais, paliativas e de curto prazo ou emergenciais, priorizando-

se medidas específicas e em plano nacional, articuladas com as demais instâncias 

governamentais, e de médio e longo prazos. 

Apesar da atuação incipiente e ainda pouco articulada do Poder Público nacional, a 

política migratória do Brasil é elogiada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR), pois é comparada com regiões do planeta em que há a militarização da 

fronteira, como no Oriente Médio, a deportação em massa, a exemplo dos Estados Unidos da 

América, ou políticas migratórias mais restritivas, como é o caso de países europeus, com 

realidades piores do que as vivenciadas em solo brasileiro. 

Por fim, vale frisar que o presente trabalho não tem por escopo esgotar todo o 

assunto, tendo em vista a sua amplitude e a dinâmica dos movimentos migratórios como um 

processo continuado. Não obstante, espera-se que esta pesquisa possa contribuir não apenas na 

seara acadêmica, já que são poucas as investigações que têm como objeto crianças e 

adolescentes em situação de refúgio, mas também fomentar alterações reais e significativas, 

que gerem impactos práticos na proteção e integração local desse grupo infantojuvenil. 
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 ANEXO A 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1) Qual o número de refugiados atendidos por vocês nos últimos dez anos? 

2) Vocês atendem ou já atenderam crianças e adolescentes solicitantes de refúgio ou 

refugiados? 

 

Se sim: 

3)     Dê onde são originários as crianças e adolescentes solicitantes de refúgio e/ou refugiados 

que receberam nos últimos anos? 

4)   Quantas são as crianças e adolescentes que chegaram acompanhados no país? Qual o sexo 

e a idade destas crianças e adolescentes? 

6)   Há crianças e adolescentes separados e desacompanhados atendidos por vocês? Em caso 

afirmativo, quantas são, qual a idade e quais são as medidas tomadas com estes indivíduos? 

7) Vocês já atenderam crianças e adolescentes solicitantes de refúgio e/ou refugiados órfãos ou 

com algum tipo de deficiência física ou intelectual? 

8)      De modo geral, qual é, e como se dá a proteção e acolhida no Brasil e por quanto tempo? 

9)     Quais são as principais demandas? E, quais as iniciativas efetivas para receber as crianças 

e adolescentes em situação de refúgio? 

10)   Há mecanismos para inscrição em creche e escolas ou acesso à saúde? 

11)    Na visão de vocês, quais são as maiores carências e dificuldades para o acolhimento e 

inclusão das crianças e adolescentes solicitantes de refúgio ou refugiados no Brasil? 

12)      Quais são as principais políticas públicas aplicadas as crianças e adolescentes que 

recebem? 

13) Há alguma política pública de proteção às crianças e adolescentes solicitantes de refúgio ou 

refugiados que vocês entendem ser de crucial importância o aperfeiçoamento, revisão e/ou 

criação? 

 

Se não: 

14)    Qual o número de refugiados adultos recebidos até o presente? 

15)   Com relação aos refugiados casados, quantos preferem não vir com seus familiares (filhos 

com menos de dezoito anos)? E por quê?  
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDADE 

PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: A proteção das crianças e adolescentes refugiados no Brasil: trajetórias, 

integração e políticas públicas para o exercício da Cidadania. 

Pesquisador: PATRICIA TUMA MARTINS BERTOLIN 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 78239717.3.0000.0084 

Instituição Proponente: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.339.745 

Apresentação do Projeto: 

O projeto apresentado refere-se a uma pesquisa de doutorado acerca da proteção de 

crianças e adolescentes refugiados no Brasil. O projeto justifica-se diante do número crescente 

de refugiados nas últimas décadas nas distintas partes do planeta, inclusive no Brasil. Dentre eles, 

há um número cada vez maior de menores refugiados, alguns acompanhados de seus 

responsáveis e outros não. Adicionalmente, as Políticas Públicas para os refugiados são, na 

maioria, voltadas para os adultos, com pouca atenção às crianças. O projeto se insere nesse 

contexto, levantando-se questões referentes a quais políticas públicas já existem ou podem ser 

criadas pelo governo de modo a auxiliar os refugiados menores de 18 anos, incluindo alteração da 

legislação brasileira com vistas a facilitar o reconhecimento jurídico dos refugiados. 

Para tanto, será realizada análise documental com a finalidade de levantar os dados referentes às 

dificuldades e necessidades dos menores refugiados que adentram ao país. No que tange às 

ONGs e entidades religiosas de acolhida, também será realizada pesquisa de campo nas 

diferentes regiões do Brasil, mediante entrevista semiestrutura, com o objetivo discutir a 

necessidade ou não de modificação das atuais políticas públicas nacionais. 
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Continuação do Parecer: 2.339.745 

 
Objetivo da Pesquisa: 

O objetivo geral da pesquisa é analisar a situação dos menores refugiados no Brasil à luz da 

legislação pátria e tratados internacionais. Será feita a análise deste a trajetória inicial, com a 

motivação da saída de sua terra natal e entrada em solo nacional, até o acolhimento e integração 

na comunidade por meio da sociedade civil e principalmente das políticas públicas voltadas a esse 

grupo vulnerável de pessoas. Os objetivos específicos incluem: pesquisar a proveniência e 

quantidade dos menores refugiados no Brasil; descrever a proteção e acolhida que os menores 

refugiados recebem; estudar os documentos nacionais e internacionais na área e suas lacunas; 

pesquisar a importância de se criar um Estatuto de Refugiados específico para atender as 

necessidades das crianças e adolescentes; e averiguar quais são as maiores carências dos 

menores refugiados. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

O projeto adequadamente descreve que não há riscos graves previstos, visto que o sujeito 

vulnerável (a saber, as crianças e adolescentes refugiados) não serão alvos diretos da pesquisa. 

Os benefícios indiretos estão adequadamente descritos e serão a contribuição para a área e o 

tema da pesquisa. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa encontra-se adequadamente descrita, com embasamento teórico, metodologia adequada 

aos objetivos e atende aos pressupostos éticos em pesquisa. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

O TCLE está adequadamente descrito. 

 

Recomendações: 

Aceito sem alterações. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Projeto aprovado sem pendências. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Solicitamos, por gentileza, que após a conclusão do citado projeto seja encaminhada uma cópia digital, 

do Relatório Final, para finalizarmos o seu processo neste Comitê. 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
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Projeto Detalhado/ 
Brochura 
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BERTOLIN 

Aceito 

TCLE / Termos de 
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Justificativa de 
Ausência 
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MARTINS 
BERTOLIN 

Aceito 
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19:04:16 
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Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 
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