
Aula 5 - Refugiados e imigrantes



Refugiado ou imigrante?
Imigrante 
• Quem de desloca de sua terra natal para outra em busca de 
moradia permanente ou de longo prazo por qualquer que seja a 
razão. 

Refugiado 
• Quem é obrigado a se deslocar mediante risco à vida. 
• Refugiados são uma subcategoria dos imigrantes, mas nem todo 
imigrante é refugiado.



Refugiados
• Total (2016): 65.3 milhões em todo o mundo foram forçadas a se deslocar. 

• 21.3 milhões são refugiados internacionais (cruzaram fronteiras). 

• 40.8 milhões são deslocados internos. 

•  3.2 milhões buscam asilo em outros países. 

• Apátridas: 10 milhões. 

• Somália, Síria e Afeganistão representam 53% do total de refugiados 
(21,3 milhões) do mundo.



Refugiados
• 51% dos refugiados são menores de 18 anos. 

• 100 mil refugiados são crianças desacompanhadas. 

• Apenas em 2015 surgiram 12.4 milhões de novos refugiados. 

• TURQUIA é o país com maior número de refugiados hoje, mais de 2.5 
milhões. 

• Pelos acordos da ONU (1951) os refugiados devem ter os mesmos 
direitos de estrangeiros residentes legalmente em um determinado 
país.



Principais crises geradoras de refugiados
• Guerra civil da Síria. 

• Estado Islâmico (Síria e Iraque). 

• Crises derivadas da Primavera Árabe: Líbia, Egito, Tunísia. 

• Crises na África Subsaariana: diversas. 

• Crises no Afeganistão e Paquistão. 

• Somália.
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Principais pontos de origem e destinos
• Síria, Eritreia, Afeganistão, Mali, Gambia, Nigéria, Somália, Palestina e 

Senegal.  

• Se for considerada a categoria “outros”, esta categoria ocuparia a 
terceira posição na lista acima, composta de imigrantes da África 
Subsaariana.  

• Na Europa, Alemanha, Suécia, Itália, França, Hungria, Reino Unido, 
Áustria, Holanda, Dinamarca e Bélgica são os destinos preferidos. 

• ATENÇÃO: Europa não é a região que mais abriga refugiados. 







Principais perigos e obstáculos
• A atual onda de refugiados revelou a existência de uma máfia de contrabando 

de pessoas. O refugiado ou imigrante fica exposto à ação dos mafiosos, 
podendo ser abandonado ou vítima de violência. O custo é elevado. 

• As embarcações superlotadas naufragam com frequência. 

• Os refugiados e imigrantes que conseguem chegar sem ser detectados 
passam a compor a cada vez maior comunidade de ilegais na Europa e são 
vítimas de xenofobia e condições precárias de vida. 

• Os imigrantes apreendidos no mar são levados a campos de imigrantes/
refugiados, onde esperam por permissão/asilo. Tais campos tem condições 
variadas de segurança e saúde.





Números
• Desde o final 2015 mais 1.5 milhões de pessoas já chegaram ao continente 

europeu.  

• Custo das viagens dentro da África varia de US$200 - 1000 (África Ocidental - 
Líbia) a US$ 1000 - 6000 (Chifre da África – Líbia/Egito/Tunísia). Custo da travessia 
pode variar de algumas centenas de dólares até mil ou dois mil dólares. 

• Apenas na Líbia calcula-se que há entre 500 mil e 1 milhão de pessoas 
aguardando para tentar a travessia. Turquia e Líbano já contam mais de 2 
milhões de refugiados que podem eventualmente se deslocar para a Europa. 

• Em 2014, havia aproximadamente 31.4 milhões de imigrantes nascidos fora da 
UE vivendo dentro do bloco. Os imigrantes internos somam outros 15.9 milhões.



Postura dos governos da Europa
• Países de entrada argumentam que não conseguem lidar sozinhos com 

o fluxo de pessoas. 

• Propostas vão desde ação conjunta contra os traficantes nos países de 
origem até o estabelecimento de cotas por país da UE para receber/
distribuir os refugiados. Ainda não há um acordo definitivo, novas 
propostas estão sempre em discussão, como a proposta segundo a 
qual a Grécia devolve para a Turquia as pessoas consideradas 
“irregulares”. 

• Ações unilaterais (como cercas e fechamento de fronteiras) apenas 
desviam o fluxo de refugiados para novas rotas.



Agravamento das tensões entre 2015 e 2016
• Em 2015 a principal preocupação europeia era como lidar com o 

crescente número de refugiados e com os naufrágios e a assistência 
aos sobreviventes. O foco ainda estava em tentar impedir que mais 
pessoas chegassem ao continente, o que foi impossível. 

• Após a chegada em massa de imigrantes, a crise entrou em uma nova 
fase: deslocamento dos imigrantes dentro da Europa. A principal rota 
terrestre se deu pelo eixo Grécia – Balcãs (Macedônia, Sérvia, Croácia e 
etc) rumo à Hungria, Áustria e Alemanha ou demais países do norte.



Agravamento das tensões entre 2015 e 2016
• Na virada de 2015 pra 2016 começaram a surgir os primeiros sinais de 

fortes tensões. Na Alemanha, grupos de homens “de aparência árabe” 
foram acusados de assediar e estuprar mulheres alemãs. Casas 
noturnas começaram a impedir a entrada de imigrantes. Governos 
discutem como absorver culturalmente esses imigrantes ou como 
deportar. Propostas vão do endurecimento de leis e regras até aulas de 
adaptação focadas nos valores e costumes europeus. 

• Alguns países chegaram a construir cercas em suas fronteiras, em 
especial nos Balcãs.
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Haiti
• Independência do Haiti: feita por escravos no contexto da Revolução 

Francesa e do início do período napoleônico. A revolta escrava teve 
também reflexos no Brasil e é vista como um dos fatores por trás da 
Conjuração Baiana, 1798. As questões tradicionalmente exigem do 
aluno essas comparações. 

• 2004: crise política derrubou o governo Aristide. A ONU enviou ao país 
uma missão sob comando do Brasil – Minustah. Aristide acusou 
potencias estrangeiras (EUA e França) de serem as responsáveis pela 
crise.





Haiti
• 2008: primeiros sinais de revolta entre a população por conta da 

presença da ONU. Crise econômica mundial. 

• 2010: Terremoto agrava a crise do país. Aumenta o fluxo migratório 
para o Brasil. Eleição de Michel Martely. Epidemia de cólera iniciada em 
um acampamento de tropas do Nepal (ONU) levou a revoltas contra a 
Minustah. 

• Hoje: MINUSTAH continua atuando no país e dividindo opiniões.



Haiti - Brasil
• Assim como em outras crises, há ação de grupos organizados para o 

tráfico de pessoas.

• Rotas partem do Haiti, passam pelo 
Panamá e prosseguem para Equador e 
Peru (entrando no Brasil pelo Amazonas e 
Acre) ou para a Argentina (entrando no 
Brasil pelo sul).



Principais problemas
• Preconceito. 

• Subempregos. 

• Exploração da mão-de-obra. 

• Profissionais qualificados raramente conseguem se inserir no mercado 
em suas funções originais.


