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Crise Migratória

Refugiados no mundo 2016

Mais 21 milhões de pessoas saíram 
de seus países fugindo de guerras e 

perseguições.

40 milhões saíram de dentro de suas 
casas e migram pelo seu país.



No Brasil estima-se que há quase 10 

mil pessoas em situação de refúgio 

da Síria, Angola, República 

Democrática do Congo, Colômbia e 

Palestina.

E somados 80 mil haitianos com 

vistos humanitários e autorização de 

trabalho.



Situação dos 

Refugiados/Migrantes no Brasil e 

no Mundo

A ONU classifica como a pior

crise humanitária.

São 20 milhões homens

mulheres e crianças fugindo

de conflitos e perseguições.

Quase 6 mil perderam a vida

tentando cruzar fronteiras.



Solicitação de Refúgio no Brasil tem 

aumentado muito os pedidos em 

torno de 3 mil % de 79 

nacionalidades.



Brasil tem baixa taxa de refugiados do planeta são 4 

refugiados para cada grupo de 100 mil pessoas está em 

137 ranking de 197 países. Fonte ONU

Em 1960 o Brasil foi o primeiro país do CONE SUL a 

retificar a Convenção do Estatuto do Refugiados. 

Nesse ano a ACNUR - Agência da ONU para Refugiados

estava no segundo ano

A legislação Brasileira garante os mesmos direitos que o 

cidadão nascido no Brasil.



Regulamentação – Crianças e Adolescentes Desacompanhados 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 refere a solicitações de 

refúgio

RESOLUÇÃO CONJUNTA No - 1, DE 9 DE AGOSTO DE 2017

LEI Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017.

Institui a Lei de Migração.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.445-2017?OpenDocument


Refugiado é um migrante que sofre perseguição em 

razão de opinião politica, nacionalidade e ou grupo social 

e ou conflito violação de DH.

Migrante é uma pessoa que se desloca ao um outro país 

por várias situações melhora condições de vida e ou 

emprego.  

Deslocado Interno desloca-se dentro de seu próprio 

país buscando algum tipo de proteção ou melhoria da 

qualidade de vida não ultrapassa fronteira de seu país.

Apátrida não tem nenhuma nacionalidade reconhecida, 

nenhum estado, nenhum país o reconhece.



A maior entrada de 

Estrangeiros foi do Haiti 

que deslocaram-se pela 

fronteira para fugir da 

grande crise humanitária

provocada pelo terremoto.

E atualmente temos os

venezuelanos.



Lembrando que Estrangeiro 

somos todos nós. 

Nossos antepassados vieram 

a terra prometida chamada 

Terra de Santa Cruz/Brasil 

Salvo se for 

povos indígenas.

E os Negros que foram 

obrigados por 

crueldade do homem 

contra o homem 

fazendo-os escravos.



Crianças e Adolescentes 

são muitas em 

deslocamento forçado 

seja em situação de 

refúgio e ou migração.

Precisam de Atenção 

Especial.

Pois são

- mais vulneráveis; 

- perdem vínculos, 

- Expostas a traumas e 

violações nas situações 

de mudanças.



Missão: Dar proteção para crianças e 

adolescentes expostas a vulnerabilidades maiores 

e com necessidades especificas. 

Cuidar das crianças/adolescentes para no futuro 

essas são as pessoas mais aptas a voltar a 

origem e reconstruir o local devastado por 

guerras e ou catástrofes.



Os Estrangeiros 

vulneráveis sofrem 

igualmente a 

tantas outras 

famílias quando 

perdem seus filhos 

para o estado.

Seu sofrimento é 

maior na 

dificuldade com a 

língua dos 

costumes.

Os vínculos 

familiares e 

comunitários 

dessa população 

é muito forte.



Para Winnicott, cada ser humano traz 

um potencial inato para amadurecer, 

para se integrar; porém, o fato de essa 

tendência ser inata não garante que 

ela realmente vá ocorrer. Isto 

dependerá de um ambiente facilitador 

que forneça cuidados que precisa, que 

inicialmente é representado pelo 

cuidador, pela comunidade.

Donald Woods Winnicott (Plymouth, 7 de abril de 1896 — 28 de janeiro, 1971) foi um pediatra e psicanalista inglês.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plymouth_(Devon)
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1896
https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1971
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pediatra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicanalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra


Ao descrever um dos grandes genocídios da 
história, Pablo Neruda atribui a maldade do 
capitão espanhol  à ausência de ORIGEM, de 

RAIZ, de FAMÍLIA.

Dizia : “Cortês no tiene Pueblo, és rayo frio 
corazón muerto em lá armadura”.

Ter amor e ser amado na base pode ser um 
compromisso com o amor e a vontade de ser 

melhor.







"Tu não és ainda para mim senão um garoto 

inteiramente igual a cem mil outros garotos. 

E eu não tenho necessidade de ti. 

E tu não tens também necessidade de mim. 

Não passo a teus olhos de uma raposa igual a cem mil 

outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos 

necessidade um do outro. Serás para mim único no 

mundo. E eu serei para ti única no mundo..." [Antoine SAINT-EXUPÉRY. 

O Pequeno Príncipe].



Seguindo as trilhas deixadas por 

Saint-Exupéry, vemos que, depois de 

muito chamar a atenção do Pequeno 

Príncipe para a necessidade de cativar 

o outro para que o tenha como amigo, 

a raposa acrescenta: "só se vê bem 

com o coração. O essencial é invisível 

para os olhos". Daí conclui: "Os 

homens esqueceram essa 

verdade, disse a raposa. Mas tu 

não deves esquecer. 

Tu te tornas eternamente responsável 

por aquilo que cativas. Tu és 

responsável pela rosa..." 



... Para terminar...



Grande não é 

aquele que faz

de tudo para 

que todos

percebam

como ele é 

grande...



...Grande é aquela pessoa que faz com que 

todos se sintam grandes...



Maristela Cizeski
maristela_3004@hotmail.com
www.pastoraldacrianca.org.br

www.museudavida.org.br

MUITO OBRIGADO! 

http://www.pastoraldacrianca.org.br/
http://www.museudavida.org.br/
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