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RESUMO 

Trata-se de pesquisa normativa e bibliográfica com o objetivo de analisar a 

proteção normativa referente às condições de acolhimento e garantia de direitos de 

crianças e adolescentes refugiados no Brasil. Será feito estudo legislativo e 

convencional sobre o tema, além de análise de relatórios e pesquisa bibliográfica 

que traga luz às vulnerabilidades e ao sistema de acolhimento às crianças 

refugiadas no Brasil.  

INTRODUÇÃO 

O aumento do fluxo de refugiados no mundo e a fuga destes para regiões 

distantes do epicentro dos eventos motivadores do deslocamento colocam o Brasil 

como um potencial Estado recebedor de refugiados.  

Dados do CONARE revelam que o número de solicitações de refúgio no 

Brasil saltou de 966 em 2010 para 28670 em 2015, representando um aumento de 

2868%. O número de refugiados saltou de 3904 (2010) para 8863 (Abril de 2016), 

aumento de 127% no período. Deste total, 18% ou 816 são crianças e adolescentes 

(CONARE, 2016). 

No mundo, de acordo com o relatório Global Trends – Forced Displacement 

2015, do Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados – ACNUR (UNHCR, 

2015), o número de crianças que solicitaram refúgio em 2015 chegou a 98,4 mil, 

maior número desde que os dados começaram a ser coletados em 2006. 

Conforme dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), nove 

a cada dez crianças refugiadas se deslocam para a Europa sem acompanhamento 

da família ou de qualquer adulto (GELBERT, 2016). Em 2015, segundo o Global 

Trends (UNHCR, 2016), 51% da população refugiada era de menores de 18 anos. 

Essas crianças, entre a saída de seu país de origem e a chegada e permanência no 

país de destino, enfrentam perigos como afogamento, desidratação, violência, além 

de estarem sujeitas ao tráfico infantil, a exploração e ao abuso, à fome e toda forma 

de violência possível. 

Nos centros de acolhimento, as crianças enfrentam lugares lotados e o 

processo lento de legalização da sua situação.  

Diante deste contexto global alarmante e do aumento do número de crianças 

refugiadas e solicitantes de refúgio no Brasil, em que este trabalho se insere. A 

pesquisa tem o foco na situação das crianças e adolescentes refugiadas no Brasil. 



OBJETIVOS 

O Objetivo Geral do trabalho é analisar a proteção normativa referente às 

condições de acolhimento e garantia de direitos de crianças e adolescentes 

refugiados no Brasil.  

METODOLOGIA 

Será feito estudo legislativo sobre o tema, identificado na legislação brasileira 

e nos tratados internacionais de proteção dos direitos dos refugiados, instrumentos 

normativos que garantam a proteção de crianças refugiadas. Serão ainda analisados 

relatórios de órgãos oficiais para trazer luz a dimensão real da situação de refúgio de 

crianças e adolescentes. A pesquisa será complementada por meio de pesquisa 

bibliográfica em bases de dados de periódicos eletrônicos, além de periódicos e 

revistas internacionais e nacionais que tratem de migração e do refúgio. 

DESENVOLVIMENTO 

O Brasil é signatário dos principais documentos internacionais referentes à 

proteção dos Refugiados, tanto no âmbito global com a Convenção de 1951 e o 

Protocolo de 1967, quanto no âmbito Regional, com a Declaração de Cartagena de 

1984. Em âmbito interno, a Lei 9747/97 define os mecanismos de implementação do 

Estatuto do Refugiado e traz um conceito ampliado de refugiado, coerente com a 

adesão aos documentos internacionais acima citados.  

Referidos documentos não mencionam de maneira expressa os direitos das 

crianças refugiadas. Conforme analisa Rebecca Wallace (1996), faz pouco tempo 

que os organismos internacionais começaram a refletir a questão dos refugiados da 

perspectiva da criança. Apesar disto, segundo Martuscelli (2014), a proteção à 

criança e ao adolescente refugiados no Brasil funda-se no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e na Constituição da República Federativa do Brasil, que protegem as 

crianças e adolescentes brasileiras e também aquelas em situação de migração 

forçada. Com base nos princípios da proteção integral, melhor interesse a criança e 

na proteção primária e solidária do poder público, referidos documentos garantem a 

proteção das crianças contra a negligência, discriminação, violência, crueldade e 

opressão, além de garantir o acesso aos serviços de saúde, à liberdade, à 

convivência familiar e comunitária, à buscar asilo, entre outros direitos.  

RESULTADOS PRELIMINARES 



O presente projeto iniciou em agosto de 2016, não havendo ainda resultados 

preliminares a serem apresentados. 
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