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“Passarei por este caminho uma só vez; por isso, se existe qualquer bem ou gesto de bondade que eu 

possa fazer em benefício do ser humano, que eu faça já. Que eu não o adie ou negligencie, pois por aqui 

jamais passarei”. Dale Carnegie 
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1. Introdução 

 

Frente às ameaças da atual pandemia da COVID-19, os Estados foram repentinamente 

postos a frente ao grande desafio de desenvolver e implementar medidas de segurança que fossem 

capazes de reduzir a propagação dessa nova doença altamente infecciosa que vem se propagando 

velozmente por todo o mundo de forma inigualável no atual século. Inicialmente, devido a pouca 

informação e evidência a respeito da doença e de seus estágios, e de qual forma ela era 

especificamente transmitida nos estágios iniciais, as medidas adotadas eram simples, como lavar 

bem as mãos ao chegar em casa e usar álcool gel enquanto estivesse na rua. Sendo estas similares 

medidas já conhecidas a prévias doenças virais infecciosas como a influenza e a última pandemia 

de gripe A (H1N1). Com o aumento do número de casos e no número de óbitos, foi adicionado aos 

critérios de proteção o uso obrigatório de máscaras em todos os países, e logo após, foi 

implementado o “lockdown” ou “quarentena”. Iniciando preliminarmente nos países europeus e 

rapidamente adotado nas agendas dos Estados por todo o globo. Ou seja, nas cidades, grande parte 

de seus serviços como: escolas, bibliotecas, shoppings, academias, parques, entre outros, deixariam 

de funcionar por um breve período de tempo a fim de reduzir a movimentação de pessoas e, tendo 

como objetivo, reduzir a circulação do vírus. Aos poucos alguns desses serviços retornaram ao 

funcionamento “normal”, seguindo a exigência de protocolos de segurança determinados pelo seu 

governo. 

 

Além das normas locais de segurança, medidas que reduzissem o trânsito internacional de 

pessoas também foram implementadas larga e rapidamente por todo o globo. Os aeroportos, por 

exemplo, foram fechados, impedindo que muitas pessoas retornassem ao seu país de origem e 

ficassem com suas famílias durante o período de lockdown. As fronteiras internacionais também 

foram fechadas, impedindo que grupos de refugiados e migrantes buscassem asilo e proteção para 

si e suas famílias. Uma grande diferença pode ser observada onde, de forma cautelosa porém 

progressiva, os serviços dos aeroportos voltaram a funcionar seguindo os novos protocolos de 

segurança determinados pelos governos,  em oposição, a abertura das fronteiras, que se mantiveram 

fechadas e não foram retomadas. 

 

Com a implementação do lockdown nas cidades e o fechamento total das fronteiras 

internacionais, muitos refugiados e migrantes permanecem reféns dos campos de refugiados, sem 

qualquer possibilidade de movimentação. Impedidos de entrar nos países assim como retornar ao 

seu país de origem, e em grande parte por risco de perseguição e grave risco de morte. Com o 

número elevado de refugiados necessitando de refúgio, gerou-se uma super lotação dos campos 

para refugiados, o que, por sua vez, serviu como fator principal para uma crise sanitária dentro dos 

campos devido à suas condições (Kluge, et al., 2020). Os campos para refugiados são locais com 

baixíssima infraestrutura, com “casas” inadequadas para condições básicas de vida, de demasiada 

pobreza e baixas condições de saúde e saneamento. Até mesmo as mais simples formas de 

higienização são difíceis de serem implementadas devido ao baixo acesso a itens básicos de 

limpeza como sabão e às vezes até mesmo água, é dificil de se esperar que novos itens como 

máscaras e álcool em gel sejam acessíveis (KLUGE, 2020)4.   Desta forma, pode ser entendido que 

a implementação de medidas de segurança nos campos de refugiados é extremamente desafiador.  
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Sendo assim, como podemos considerar que o “novo normal” com uma segurança 

apropriada para conter o contágio do COVID-19 possa ser estabelecido em um local que não possui 

saneamento básico, segurança ou acesso à saúde? É fundamental que todos os diferentes grupos 

sociais sejam levados em consideração mediante a criação de projetos e políticas públicas e 

privadas de saúde e segurança à vida para combater a COVID-19. Reconhecer os limites e 

vulnerabilidades dos grupos de refugiados frente aos desafios da pandemia considerando todos os 

aspectos que os fizeram chegar até aqui é extremamente necessário para que, de fato, alguma 

medida seja tomada para minimizar os efeitos negativos que um refugiado já carrega em seu fardo 

diário.  

 

 

2. Seção 1: Identificando o problema 

 

O fim da Segunda Guerra Mundial influenciou e pressionou a criação e desenvolvimento 

de novas normas de proteção e segurança ao redor do mundo, com o objetivo de garantir que os 

direitos humanos inerentes a todos os indivíduos fossem respeitados pelas nações e assegurados 

pelos Estados. Consequentemente, tais normas também possibilitaram que as vítimas de 

perseguição, almejando assistência internacional, tivessem seus direitos garantidos frente às leis 

internacionais. Embora na teoria e nos documentos oficiais esta jornada pareça linear e segura para 

os indivíduos, de certa forma simples e garantida, a realidade observada de um refugiado se mostra 

extremamente árdua e arriscada. Muitos refugiados saem de seus países devido a conflitos internos, 

perseguições étnicas ou religiosas ou situações de extrema pobreza, as quais os impedem de viver 

uma vida digna em paz e segurança juntamente com suas famílias, ou até mesmo por risco de morte 

devido estes conflitos e perseguições, e são essas particularidades que definem um refugiado no 

sistema internacional. De acordo com a definição oficial da Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados:10 

 
“(...) todo e qualquer estrangeiro e apátrida que: perseguido ou gravemente ameaçado de 

perseguição em consequência da sua atividade em favor da democracia, da libertação social 

e nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos da pessoa humana, exercida 

no Estado da sua nacionalidade ou da sua residência habitual; ou, que receando com motivo 

ser perseguido em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou 

integração em certo grupo social, não possa ou, receando, não queira voltar ao Estado da 

sua nacionalidade ou da sua residência habitual. Ao estrangeiro que tiver mais de uma 

nacionalidade, o asilo somente será concedido quando os motivos referidos nas letras 

anteriores se verifiquem relativamente a todos os Estados de que seja nacional.” 

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados – Protocolo sobre o Estatuto dos 

Refugiados 

 

 

 

Em maio de 2020, ano do estopim da pandemia da COVID-19 no mundo , o ACNUR relatou que 

161 países fecharam totalmente ou parcialmente suas fronteiras para conter a propagação do 

coronavírus em seus países.26 Um número total de 99 Estados não estão abrindo exceções para 

refugiados que procuram refúgio, limitando e desconsiderando seriamente seus direitos mediante 

o sistema internacional. Em alguns Estados, fora relatado que grupos de refugiados que tentaram 
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ter acesso às fronteiras através do mar, foram impedidos de desembarcar e tiveram que retornar a 

força para seus países de origem.26 Enquanto que em outros Estados, os grupos de refugiados foram 

negados qualquer tipo de assistência ou proteção.26  

 

Dados da Anistia Internacional (2020) apontam que governos de países como, Canadá, 

EUA e Peru, proibiram a entrada de refugiados e migrantes que solicitaram refúgio. Ademais, 

muitos países como a Colômbia, a Guatemala, os EUA, o México e Trinidad e Tobago, devolveram 

à força refugiados que chegavam em seus territórios sem considerar o motivo pelo qual esses 

grupos estavam solicitando refúgio. Nos EUA, as autoridades suspenderam todo o processamento 

de pedidos de refúgio na fronteira EUA-México e detiveram e expulsaram ilegalmente um total de 

330.000 migrantes e refugiados, incluindo aproximadamente 13.000 crianças desacompanhadas 

(Anistia Internacional, 2020). No México, as autoridades mexicanas detiveram 87.262 migrantes, 

incluindo mais de 11.000 crianças, e deportaram cerca de 53.891 pessoas. Refugiados e migrantes 

detidos em centros de imigração no México, nos EUA e em Trinidad e Tobago corriam alto risco 

de contrair o coronavírus devido à falta de saneamento e à impossibilidade de distanciamento 

social. E um dos centros de detenção de imigração dos EUA, por exemplo, um grupo contendo 

cerca de 8.000 refugiados e migrantes, contraíram o coronavírus dentro das instalações  (Anistia 

Internacional, 2020). Embora a Anistia Internacional apresente o número de casos relatados, não 

foi documentado se houve algum dado de mortalidade. 

 

 

A fim de entendermos melhor a adversidade aqui tratada e sua escalabilidade exponencial, 

podemos retomar alguns passos na linha do tempo e encontrar variáveis, condicionais, causas e 

gatilhos que faceiam a situação atual e que podem contribuir como agentes fortuitos nos enlaces já 

observados na história. Além disso, a observação destes agentes multivariados os quais deslocam 

o desfecho de forma unidirecional fortalecem a uma conclusão ainda mais exacerbada de uma crise 

indubitável.  

 

Tomando como exemplo a guerra civil da Síria (2011 até os dias atuais); mesmo após 10 

anos de conflito interno, esta continua sendo um dos mais fortes contribuintes para a maior crise 

de refugiados do mundo nos dias atuais (ACNUR – UNHCR, 2021). Dados apontam que mais de 

6,6 milhões de sírios foram forçados a fugir de seu país desde 2011 e outros 6,7 milhões de pessoas 

permanecem deslocadas internamente. Ainda, cerca de 5,5 milhões de refugiados buscaram refúgio 

em países vizinhos, uma vez que estão mais próximos e as rotas são mais acessíveis e menos 

dispendiosas,  considerando a clara limitação de recursos. Dentre esses países estão: Turquia, 

Líbano, Jordânia, Iraque e Egito (ACNUR – UNHCR, 2021). A Turquia, por exemplo, já recebeu 

cerca de dois milhões de sírios e o Líbano, mais de um milhão (CARTA CAPITAL, 2015).12  
 

Já os refugiados que optam por buscar refúgio em outros países, como os da Europa, por 

exemplo, sempre enfrentam circunstâncias críticas para conseguirem ultrapassar essas fronteiras. 

Entre 2015 e 2016, por exemplo, milhões de refugiados tentaram chegar à Europa Ocidental a pé, 

através da Turquia e da Grécia até a Macedônia, Sérvia e Hungria. Após alguns países bloquearem 

suas fronteiras nesses canais, muitos continuaram tentando ter acesso à Grecia e à Itália através da 

rota pelo mar Egeu e Mediterrâneo.13 Para fazer essa travessia, os refugiados se colocam em alto 

risco. Na maioria das vezes, são utilizadas embarcações precárias e super lotadas. A única forma 

de proteção que eles possuem são coletes salva vidas.  
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Mesmo oferecendo uma péssima estrutura, para ter acesso a essas embarcações é necessário 

pagar um valor exorbitante. Alguns refugiados vendem todos os seus bens para conseguirem pagar 

por uma única viagem de ida, sem saber se de fato conseguirão chegar ao destino final. Pode-se 

ver nas figuras 1 e 2 um exemplo destas embarcações e as condições em que os refugiados se 

submetem para a tentativa de uma vida melhor.  

 

 

Figura 1: Refugiados e imigrantes são resgatados no Mar Mediterrâneo durante operação 

realizada em abril de 2017 

 

Fonte: Ruic (2017) 

 

 

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), no ano de 2015, ano de 

maior movimentação migratória devido à guerra civil da Síria, morreram ou desapareceram cerca 

de 3.771 pessoas nessas travessias. E casos semelhantes continuam acontecendo mesmo nos dias 

atuais. Estimativas da OIM afirmam que, entre os anos 2014 e 2019, cerca de 15 mil pessoas 

tenham perdido a vida tentando realizar esta travessia.14 No ano de 2021, apenas nos 6 primeiros 

meses, cerca de 1.140 pessoas morreram tentando realizar a travessia.25 E quando questionados a 

respeito do perigo de realizar esta travessia, muitos refugiados responderam que a fariam 

novamente se isso significasse receber proteção e assistência dos Estados.15 

 

Além das condições precárias e dos riscos de naufrágio, os refugiados atualmente também 

enfrentam uma ameaça “invísivel”. Nas embarcações, como é de se esperar, não há regras de 

https://exame.com/autor/gabriela-ruic
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distanciamento social ou medidas de segurança que garantam a proteção destes grupos ao 

coronavírus. Este e outros cenários enfrentados pelos refugiados podem e devem ser entendidos 

como uma problemática. Os refugiados se encontram expostos ao vírus constantemente, e com 

ferramentas limitadas para se proteger. 

 
 

 

 

Figura 2: Grupo de refugiados atravessa o mar para chegar ao condado de Kent, na 

Inglaterra 

 
Fonte: BBC (2020) 

 

Mesmo após se esforçarem e colocarem suas vidas em risco, alguns dos grupos que 

conseguem chegar ao destino final, frequentemente são recebidos com hostilidade e intolerância 

por parte dos países de destino. Muitos enfrentam dificuldades com a população “anfitriã” e a re-

adaptação em sociedade. Estudos mostram que mais de 70% dos refugiados sírios que buscaram 

refúgio em outros países, vivem em situação de extrema pobreza, com acesso limitado a serviços 

básicos como: comida, educação, segurança, oportunidade de trabalhos legalizados e pouca 

perspectiva de retornar aos seus países de origem (ACNUR, 2021). Os países que oferecem refúgio 

geralmente estão despreparados e sobrecarregados com o grande número de pessoas que chegam 

em suas fronteiras. Ironicamente, a maioria dos países que oferecem refúgio são países 

considerados de terceiro mundo, enquanto que países de primeiro mundo que, possuem condições 

melhores para dar suporte a estes grupos, são os mais difíceis de se conseguir ajuda. 

 

Tomando como exemplo novamente a guerra civil da Síria, países como a Hungria e o 

Reino Unido estabeleceram um limite máximo de refugiados sírios que poderiam entrar em seus 

territórios21. Na época, a Hungria chegou a defender políticas de deportação caso os refugiados 
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tentassem acessar o território húngaro sem autorização do governo. Já a Dinamarca, por exemplo, 

optou por se abster e afirmou que o país “não estava preparado” para receber refugiados em seu 

território naquele momento.14 Durante a crise da Síria, os principais países a receberem solicitações 

para a concessão de refúgio foram Alemanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. Sendo a 

Alemanha e Suécia os países que mais receberam solicitações e os que mais ofereceram refúgio.  

 

Entre 2012 e 2014, a Alemanha recebeu 61.885 pedidos de refugiados sírios, enquanto que 

a Suécia recebeu 55.210 (OSTRAND, 2015, p.269).17  Durante este período, o Brasil também 

ofereceu assistência aos refugiados sírios. Entre 2011 e 2015, o Brasil concedeu refúgio para 2.077 

refugiados.12 A tabela e o gráfico a seguir demonstram a variação no número de solicitações 

emitidas e concedidas entre os anos de 2012 a 2014, assim como a variação drástica  no volume 

crescente de solicitações e contraste na redução no índice de aceitação.  

 

 

 

Tabela 1: Número de solicitações de asilo vs. asilo concedido a sírios, CY 2012 a 2014* 

* Os números dos EUA baseiam-se no ano fiscal (de I de outubro a 30 de setembro). 

** Estimativa baseada no número do ano fiscal de 2013 (ver texto). 

Fontes: Adaptado de Bitoulas (2013-15), EOIR (2014), Martin e Yankay (2014), ACNUR 

(2013), USCIS (2014). 

 

Tabela 1: Índice de aceitação entre solicitações de asil e asilo concedido a sírios, CY 2012 a 

2014* 

 

  CY2012 CY2013 CY2014 CY2012-14 

  Solicitaçõe

s de asilo 

Asilo 

concedido 

Solicitaçõe

s de asilo 

Asilo 

concedido 

Solicitaçõe

s de asilo 

Asilo 

concedido 

Solicitaçõe

s de asilo 

Asilo 

concedido 

Alemanh

a 

7930 7450 12855 8700 41100 23805 61885 39965 

Suécia 7920 4090 12540 11385 30750 16296 55210 31771 

Reino 

Unido 

1289 900 2040 1450 2410 1198 5739 3548 

EUA(FY

)* 

839 364 2074 811 2367 811** 5280 1986 



12 
 

 
* Os números dos EUA baseiam-se no ano fiscal (de I de outubro a 30 de setembro). 

Fontes: Adaptado de Bitoulas (2013-15), EOIR (2014), Martin e Yankay (2014), ACNUR (2013), 
USCIS (2014). 

 

 

Entretanto, estes dados ainda não refletem as piores condições e frustrações enfrentadas 

pelo grande grupo de refugiados observados neste caso. Dados do ACNUR apontam que 1 em cada 

20 refugiados são acomodados em um campo para refugiados.11 Estes campos geralmente são 

arquitetados e administrados pela Organização das Nações Unidas (ONU), e por Organizações 

Internacionais como a Cruz Vermelha e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), bem como Organizações Não-governamentais (ONGs) e governos que dão suporte a 

causa. Os campos para refugiados surgiram como assentamentos temporários construídos para 

acolher, de forma imediata, grupos de refugiados ou deslocados internos.22  

 

A rotina vivida nos campos não é nada fácil, desde o trajeto até a “estadia”, são inúmeros 

desafios enfrentados. Na maioria das vezes, os recém-chegados percorrem distâncias 

extremamente longas, seja por via marítima ou até mesmo a pé, para chegar e receber apoio das 

organizações responsáveis pelos campos. Durante a fuga, é muito comum que alguns refugiados 

não consigam transportar consigo itens pessoais como documentos, roupas, itens de higiene 

pessoal, entre outros. Eles precisam deixar tudo para trás, suas casas, profissões, famílias e amigos.  

 

 

Indice de aceitação Indice de aceitação Indice de aceitação Indice de aceitação

Germany 94% 68% 58% 65%

Sweden 52% 91% 53% 58%

UK 70% 71% 50% 62%

US(FY)* 43% 39% 34% 38%
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Além das longas distâncias, os grupos enfrentam situações perigosas no deslocamento, 

como o risco de naufrágio, já citado anteriormente, ataques por animais selvagens, bandidos 

armados ou milícias, e até mesmo por minas terrestres. Muitos refugiados chegam aos campos 

sofrendo de desnutrição aguda e desidratação. Apesar da urgência demandada por estes grupos, o 

atendimento pode demorar cerca de dois meses devido às burocracias dos campos e ao grande 

número de refugiados buscando acolhimento. Após o registro inicial feito pelo ACNUR, os grupos 

recebem água, alimentos, itens de higiete pessoal, colchões e lonas para construir abrigos. As 

acomodações para dormir são, na maioria das vezes, tendas, cabanas pré-fabricadas (próprias para 

acampamentos), ou residências construídas com materiais disponíveis localmente. Os 

acampamentos oferecem instalações de higiene, como áreas de lavagem, latrinas ou banheiros 

compartilhados. Os campos também oferecem, de maneira improvisada, locais para coleta de água, 

distribuição de alimentos, escolas, clínicas e hospitais.24 

 

Embora a idealização dos campos para refugiados pareça conveniente, na realidade, é 

possível identificar inúmeros cenários de desigualdade. Inicialmente os campos foram planejados 

como acomodações temporárias e de emergência. No entanto, os objetivos dos acampamentos 

falharam miseravelmente e acabaram se tornando assentamentos institucionalizados que cobrem 

uma vida inteira (FINCH, 2015). Esta realidade alarmante torna os campos não uma transição para 

uma nova vida, mas sim a nova realidade de vida para muitos. Alguns campos para refugiados 

palestinos no Líbano, por exemplo, existem desde 1948.22 Neste campo, e em muitos outros, os 

refugiados vivem sob condições precárias, muitos não têm direito de trabalhar e não têm direito a 

possuir terras ou propriedades. Muitos enfrentam restrições à educação, serviços sociais e saúde.24 

Com o início da pandemia da COVID-19, originou-se uma nova crise humanitária com proporções 

imensuráveis.  

 

Refugiados e migrantes em situações vulneráveis, são expostos de forma acentuada ao vírus 

da COVID-19. Muitos vivem em condições totalmente anti-higiênicas, sem acesso a itens básicos 

de higiene e até mesmo água. Estes grupos vivem em locais lotados, dividindo “casas” ou tendas 

com outros membros da família ou outros grupos de pessoas. As tendas e abrigos são, 

frequentemente, próximas umas das outras. Em alguns campos, famílias diferentes compartilham 

um mesmo abrigo, impedindo que as famílias tenham privacidade e até mesmo convivam em 

distanciamento social. Se tem uma palavra que não existe nos campos de refugiados é 

“isolamento”. Não existe espaço para ficar “só” ou ao menos distante, visto que grande parte dos 

aposentos são compartilhados, como por exemplo, banheiros, cozinhas, refeitórios, entre outros. 

Como se pode ver, a imagem abaixo exemplifica as condições descritas, e refletem a dificuldade 

desta realidade muitas vezes, citada, mas ainda, incompreendida.  
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Figura 3. Família de refugiados em um campo para refugiados compartilhando uma habitação 

 

 
Fonte: Kluge (2020 p. 1238) 

 

Os acampamentos podem ter banheiros ou “latrinas” unissex comuns e compartilhadas por 

muitas famílias. Em suma, um único banheiro pode ser utilizado pelo menos por 40 pessoas ou 

mais ao longo de um dia, e não são higienizados da forma que deveriam ser. Os banheiros 

domésticos, por exemplo, podem ser construídos pelas próprias famílias, assim como os abrigos. 

No entanto, estes banheiros nem sempre são mantidos limpos e livres de doenças devido a falta de 

saneamento básico. Em algumas áreas dos campos, por exemplo, o espaço para novos poços é 

limitado. Agora imagine que um destes ambientes compartilhados é frequentado por um mais 

indivíduos contaminados com o vírus da COVID-19. Como seria possível conter a propagação do 

vírus em um ambiente que não há a menor possibilidade de controle? A figura a seguir apresenta a 

curva preditiva de contaminação sem intervenção em casos de doenças infecciosas como COVID-

19 e a potencial propagação da COVID-19 em um ambiente compartilhado dos campos para 

refugiados.  
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Figura 4: Curva de surto pandêmico sem intervenção 

 

 
Fonte: VOLBRECHT e SLATER (2020) 

 

 

Refugiados e deslocados internos também enfrentam barreiras ao acesso de serviços de 

saúde. Estudos apontam que a redução ou falta de serviços de saúde nos tempos de pandemia 

podem resultar em um total 1,2 milhões de mortes dentro dos campos.26 Entre os  fatores que os 

impossibilita de receber um atendimento de qualidade é possível citar, o status de migração destes 

grupos e a falta de documentos necessários. A partir disso surge o medo de serem deportados 

devido a sua situação no país ou comunidade em que se encontram e até mesmo a recusa de irem 

ao hospital e serem atendidos por estarem em situação de ilegalidade. A falta de conscientização e 

conhecimento a respeito de doenças e cuidados com a saúde podem ser um dos principais fatores 

que colaboram com a propagação do coronavírus. Estudos apontam que a falta de informação a 

respeito da doença e dos sintomas no período da pandemia foi um dos fatores que mais contribui 

para sua propagação (Kluge, et al., 2020). Os custos com os serviços também é um dos principais 

fatores, visto que muitos refugiados não possuem verba para sustentar a si e suas famílias. Uma 

pesquisa realizada pelo ACNUR em 2020 em um campo para refugiados no Equador, informou 

que 42% dos entrevistados disseram que não estavam recebendo tratamento adequado para 

problemas de saúde. A pesquisa também apresentou que a pandemia afetou a saúde mental dos 

idosos; apenas 26% dos entrevistados relataram estar em contato diário com suas famílias, o que, 

por sua vez, levou a um aumento significativo nos sentimentos de isolamento e solidão.27 

 

Ademais a isto, o idioma ou o dialeto falado pelos refugiados, que muitas vezes são 

incompreendidos, e acabam sendo excluídos de receberem tais serviços devido a esta ponte que 
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separam os dois grupos. Em sequência, normas de gênero e barreiras culturais, como por exemplo, 

leis discriminatórias, políticas e práticas que privam as mulheres de receberem auxílio médico e 

ginecológico. Este é um ponto de alta atenção, visto que nos campos para refugiados, as mulheres 

e meninas são o grupo de gênero mais afetado e mais carente de atendimento médico.28 Além disso, 

muitos refugiados enfrentam dificuldades diárias devido a falta de emprego. A pesquisa realizada 

pelo ACNUR apontou que cerca de 64% dos entrevistados relataram não ter uma fonte fixa de 

renda antes da pandemia. No entanto, a COVID-19 agravou ainda mais os problemas econômicos, 

deixando metade dos que tinham empregos na região, desempregados; enquanto um terço dos 

entrevistados anteriormente empregados em Honduras e El Salvador ficaram desempregados em 

meio a pandemia.  

 

Além dos desafios enunciados acima, os campos para refugiados atualmente também 

enfrentam o obstáculo do amontoamento dos campos (Kluge, et al., 2020). Com a protelação do 

fechamento das fronteiras e a recusa por parte dos países em receber refugiados, houve uma 

superlotação nos campos (Kluge, et al., 2020). Em Junho de 2021, a ONU declarou que o mundo 

havia atingido o recorde de maior número de refugiados no mundo, atingindo um total de 82,4 

milhões de pessoas deslocadas de seus países de origem. Em 2019 o número havia chegado a um 

total de 79,5 milhões.20 Dentre esses números, 26,4 milhões são refugiados em busca de 

acolhimento internacional.21 Dados apontam que, cerca de 1 milhão de crianças já nasceram nos 

campos de refugiados ao redor do mundo.26 Mesmo com a pandemia da COVID-19, o número de 

pessoas fugindo de confrontos internos não parou de crescer. Apesar do apelo e pedido global para 

cessar as guerras mediante a crise do coronavírus, os conflitos se mantiveram, causando o aumento 

do número de refugiados.  

 

Com o fechamento das fronteiras e o desenrolar dos conflitos internacionais, muitos 

refugiados encontram-se presos em países de destino visto que não foram recebidos nos países alvo 

de refúgio. Refugiados e migrantes que perderam seus empregos durante a pandemia, tiveram seus 

vistos revogados ou suspensos, e em seguida foram alocados em locais superlotados para 

posteriormente serem deportados para seus países de origem.26 O que viola completamente os 

acordos internacionais realizados entre esses países. A pandemia da COVID-19 e o fechamento 

das fronteiras também está tendo um grande impacto nas estruturas familiares dos grupos de 

refugiados, isto porque muitas famílias permaneceram separadas e não tiveram a oportunidade de 

reencontro devido ao bloqueio. Devido a isto, muitos refugiados desesperados para encontrar suas 

famílias, acabam buscando os serviços de contrabandistas, expondo-se a ameaça de tráfico 

humano, exploração e colocando em risco suas vidas.26 Ademais, refugiados e migrantes sem 

documentos enfrentam maior vulnerabilidade frente aos riscos de redes criminosas e tráfico de 

pessoas, e, diante do cenário atual da COVID-19 e as restrições de migrações, as vítimas de tráfico 

enfrentam barreiras no acesso à justiça e a serviços essenciais, como serviços públicos de suporte 

ou abrigos especializados.26 

 

Não apenas os grupos de refugiados foram afetados com o novo cenário da pandemia, mas 

as organizações que dão suporte para estes grupos também sofreram com as novas dinâmicas. O 

fechamento das fronteiras, por exemplo, teve um grande impacto no fluxo migratório, e afetou 

muitas organizações que recebiam assistência internacional. Em muitos casos, as organizações 

tiveram redução no número de voluntários devido às restrições para viajar. O que impossibilitou 

as organizações de fornecerem o mesmo tipo de suporte que ofereciam antes da pandemia.28 A 
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segurança nos campos para refugiados também declinou devido a diminuição de staff  para dar 

suporte na proteção dos grupos. Com isso, o índice no número de violência doméstica e assédio 

sexual contra mulheres e meninas refugiadas cresceu exponencialmente nos campos.30 

 

A pandemia e o bloqueio das fronteiras também afetaram a doação de alimentos que muitos 

campos para refugiados recebiam. O “World Food Bank (Banco Mundial de Alimentos ou 

Programa Mundial de Alimentos)”, programa de assistência alimentar das Nações Unidas, é a 

maior organização do mundo responsável em prover alimentos e erradicar a fome para pessoas 

necessitadas. O programa também é um dos responsáveis por fornecer alimentos para os campos 

de refugiados.28 No entanto, com a pandemia da COVID-19, o Banco anunciou estar tendo 

dificuldades em continuar dando assistência alimentar aos grupos devido a falta de doações 

realizadas pelos governos colaboradores e parceiros. E, quando a contribuição é realizada, na 

maioria das vezes, não atinge a demanda necessária ou não se enquadra dentro do padrão cultural 

dos grupos ou das necessidades domésticas.29  

 

O Banco frequentemente não consegue fornecer todos os alimentos considerados básicos, 

portanto, as contribuições são distribuídas por meio de qualquer produto que esteja disponível, 

como por exemplo, a farinha de milho; alimento muito comum de ser distribuído nos campos visto 

que pode substituir o total de calorias necessários para cada indivíduo.28 O prazo de entrega dos 

alimentos também sofreu alterações diante das restrições áreas e dos bloqueios dos países. O que 

interferiu na qualidade dos alimentos oferecidos aos grupos. Muitos refugiados queixaram-se que 

alguns alimentos, como frutas, legumes e verduras, chegavam aos campos já estragados devido ás 

longas viagens que precisavam ser feitas, e não podiam ser consumidos.28 Na pesquisa realizada 

pelo ACNUR em um campo para refugiados no Equador, um em cada quatro entrevistados disse 

que já estava tendo que pular refeições antes da pandemia devido a dificuldade em receber doações 

de alimentos. No cenário atual, pós pandemia, 41% dos entrevistados relataram que tiveram que 

cortar ainda mais suas refeições diárias do que no ano anterior a pandemia do coronavírus.27  

 

 

 

3. Porque as ações dos Estados frente aos refugiados no cenário da 

pandemia da COVID-19 são um problema de Policy? 

 

Quando observamos a situação atual dos campos de refugiados e analisamos as condições 

ás quais estes indivíduos se encontram, constatamos uma imensa disparidade entre os direitos 

internacionais inerentes e declarados a estes grupos. Na realidade testemunhamos um substancial 

descaso frente à humanidade desses indivíduos. Desde o início da pandemia, pontes foram erguidas 

em todo o mundo limitando a movimentação de trabalhadores a negócios, turistas e refugiados. No 

entanto, as companhias aéreas tinham a convicção de que o turismo voltaria ao normal, mas muitas 

das limitações estabelecidas aos refugiados decretadas durante a crise atual, provavelmente se 

tornarão permanentes.  

 

Este ano, mais de 90 países pararam de processar os pedidos de refúgio. Na Bósnia e Herzegovina, 

por exemplo, milhares de migrantes, fugindo de conflitos internos e procurando uma rota para o 
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norte da Europa, foram inseridos em campos para refugiados, enquanto na Malásia e na Tailândia, 

barcos contendo refugiados foram recusados e impedidos de atracar. As medidas tomadas pelos 

países durante o período da pandemia não podem ser consideradas medidas excepcionais, visto que 

são contraditórias aos princípios dos direitos humanos e do direito internacional. De acordo com a 

interpretação da Anistia Internacional, o fechamento das fronteiras por parte dos Estados é uma 

postura intensamente política e não excepcional (Anistia Internacional, 2020). Para os EUA e para 

os países da Europa, territórios que já sofreram atentados terroristas, o bloqueio de suas fronteiras 

pode ser interpretado como um benefício político de soberania, visto que internacionalmente os 

países são estimulados a aceitar refugiados e migrantes em seus territórios.  

 

 

Para compreender a problemática atual e o quão provocativo estes atos negligentes são, faz-

se necessário refletir acerca da relação entre refugiados e direitos humanos no cenário 

internacional, uma vez que os refugiados encontram-se no âmbito de proteção dos direitos 

humanos. Para que os refugiados adquiram a condição de “refugiado”, os mesmos devem 

apresentar uma situação ou condição de violação de seus direitos humanos, ou seja, a violação dos 

direitos humanos faz com que o indivíduo busque refúgio fora de sua origem, o que o faz se tornar 

um refugiado. Portanto, é necessário entender a problemática dos refugiados sobre o ponto de vista 

dos direitos humanos, uma vez que há uma relação direta de causa e efeito entre ambos. 

 

Os Direitos Humanos são mundialmente conhecidos como valores históricos construídos e 

inerentes a todos, garantindo a todo e qualquer indivíduo dignidade de vida. Todas as pessoas ao 

nascer, em qualquer lugar do mundo, tem-se o entendimento e acordo que este indivíduo tem 

inerente a si direitos mínimos para viver; dentre esses direitos podemos citar o direito á saúde, a 

paz, a educação, a segurança, ao saneamento básico, entre outros. E, todos esses direitos devem ser 

garantidos pelo Estado. Com a conjuntura atual da COVID-19 e as dinâmicas dos campos para 

refugiados, é possível identificar diferentes pontos inadequados frente à autoridade dos direitos 

humanos, como a estrutura prejudicial presente nos campos.  

 

Os Direitos Humanos consistem em direitos naturais e universais garantidos a todos os 

cidadãos, independente de sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade e posicionamento político. 

Eles representam a ideia universal de que todo e qualquer ser humano é igual, e que nenhum ser 

humano pode afirmar-se superior ao outro. Jack Donnelly (2013) afirma que:  

 
Os direitos criam - em um sentido importante são - um campo de interações governadas por regras 

centradas e sob o controle do detentor dos direitos. “A tem o direito a x (em relação a B) ”especifica 

um titular de direitos (A), um objeto do direito (x), e um responsável (B). Ele também descreve as 

relações em que estão. A tem direito a x (em relação a B), B está sob obrigações correlativas de A 

(em relação a x), e, se necessário, A pode fazer reivindicações especiais sobre B para cumprir essas 

obrigações. 

 

Sendo assim, na teoria, os direitos humanos  garantem o bom convívio social entre 

diferentes grupos de uma mesma sociedade, gerando respeito e responsabilidade uns sobre os 

outros.  

 

O conceito de Direitos Humanos surgiu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939 

– 1945), como uma resposta ao Holocausto nazista e as mais de 50 milhões de mortes oriundas da 
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guerra.5 Com o fim do conflito mais letal da história, o novo desafio seria reconstruir as nações 

destruídas pela guerra e garantir que, a partir daquele momento, nenhum outro conflito chegasse 

as proporções que a Segunda guerra Mundial teve na história. Visando portanto a manutenção da 

paz internacional, os Estados confeccionaram leis internacionais voltadas para a segurança de seus 

cidadãos. Foi a partir deste cenário que surgiu a Organização das Nações Unidas, criada em 24 de 

outubro de 1945. Idealizada como uma possível substituta à Liga das Nações (1919), o principal 

objetivo desta nova Organização Mundial é manter a paz e segurança mundial promovendo os 

direitos humanos e a ajuda humanitária internacional.  

 

A Organização das Nações Unidas foi embasada através da Carta das Nações, um dos 

documentos mais importante da ONU. Foi através desta carta que os Estados depositaram todas as 

suas esperanças e expectativas para um futuro mais promissor para as novas gerações. A carta 

visava um futuro sem guerras, sem uso da força pelos Estados, deslumbrava um cenário de paz 

internacional no qual os países pudessem ter bons relacionamentos que gerassem cooperações 

econômicas de sucesso, a fim de garantir o progresso econômico de seus países e respectivas 

populações. A carta também objetivava o respeito e a preservação dos direitos humanos; 

certificando-se de que todo e qualquer cidadão possa exercer sua liberdade sem julgamentos.  

 
NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS a preservar as gerações 

vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos 

indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no 

valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações 

grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações 

decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover 

o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. E para tais fins 

praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, como bons vizinhos, e unir as nossas forças 

para manter a paz e a segurança internacionais, e a garantir, pela aceitação de princípios e a 

instituição dos métodos, que a força armada não será usada a não ser no interesse comum, a empregar 

um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de todos os povos. 

Resolvemos conjugar nossos esforços para a consecução desses objetivos. Em vista disso, nossos 

respectivos Governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois 

de exibirem seus plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma, concordaram com a 

presente Carta das Nações Unidas e estabelecem, por meio dela, uma organização internacional que 

será conhecida pelo nome de Nações Unidas  (BRASIL. Decreto n° 19.841, 1945). 

 

 

Além da Carta da ONU, em 1948 os Estados também promulgaram a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH). A DUDH  tem como objetivo garantir que cada indivíduo e cada 

órgão da sociedade seja também responsável pela preservação dos direitos e liberdades inerentes a 

cada ser humano. A Declaração conceitua os direitos humanos como direitos iguais, inalienáveis, 

universais, indivisíveis, firmados na dignidade da pessoa humana.7 Em seu preâmbulo, os governos 

se comprometem, juntamente com seus povos, a tomarem medidas contínuas para garantir o 

reconhecimento e efetivo cumprimento dos direitos humanos, anunciados na Declaração. 

 
Agora portanto a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos 

como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada 

indivíduo e cada órgão da sociedade tendo sempre em mente esta Declaração, esforce-se, por meio 

do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de 

medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 
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observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Países-Membros quanto entre os 

povos dos territórios sob sua jurisdição. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos.7 

 

O texto da Declaração condena diversas práticas que, até então, eram consideradas 

corriqueiras por muitas sociedades, tais como a escravidão e a tortura. A Declaração afirma que 

“Todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição.”6  

 

Outro ponto de extrema importância apresentado pela Declaração, foi a possibilidade de 

asilo às pessoas vítimas de perseguição.6 Durante a Segunda Guerra Mundial, diversos grupos 

étnicos, principalmente Judeus, foram expulsos ou fugiram da Alemanha e Itália com medo de 

serem capturados e mortos. Com o fim da Guerra, alguns tiveram a oportunidade de retornar para 

seus antigos lares, mas não foi uma situação cabível a todos. Mesmo com a morte de Hitler e o fim 

do nazismo e do fascismo, muitos grupos ainda sofriam perseguições e ataques diante do 

enraizamento das políticas instauradas na Alemanha e Itália. O que gerou um fluxo maior de 

pessoas migrando e saindo do país.8 

 
Art. 14: 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. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS, 2009, p.8-9) 
 

Apesar dos documentos oficiais citados acima, que garantiam a segurança e os direitos de 

pessoas vítimas de perseguição, a constância dos movimentos migratórios na Europa fez com que 

surgisse a necessidade de criar um organismo internacional específico que pudesse garantir a 

segurança e a proteção dessas vítimas, que a partir de então, seriam denominados como 

‘refugiados’. Foi assim que surgiu o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, mais 

conhecido como ACNUR, já mencionado anteriormente. Inicialmente o ACNUR foi criado com 

um mandato de apenas 3 anos pois na época de sua criação, acreditava-se que o ACNUR 

concentraria seus esforços somente no reassentamento de  refugiados da europa no pós Segunda 

Guerra e que, sequencialmente, a problemática voltaria ser responsabilidade do governo. O 

Protocolo de 1967 reformulou a Declaração dos Direitos Humanos de 1951 (a partir de então 

referida  como “Convenção”) e expandiu o mandato do ACNUR para além das fronteiras europeias 

e das pessoas afetadas pela Segunda Guerra Mundial. Em 1995, a Assembleia Geral da ONU 

intitulou o ACNUR como responsável pela proteção e assistência dos refugiados em todo o mundo. 

Em 2003, a cláusula que obrigava a renovação do mandato do ACNUR a cada três anos foi 

oficialmente abolida.9 

 

De acordo com o seu estatuto, as principais funções do ACNUR são providenciar proteção 

internacional e buscar soluções permanentes para o problema dos refugiados. Em parceria com 

outros órgãos dentro do sistema da ONU e com organizações não-governamentais, o ACNUR 

auxilia nos processos de integração dos refugiados nos países em que estão sendo acolhidos e, 

posteriormente, dá assistência na reintegração em seus países de origem, após o fim das causas que 

o forçaram a buscar refúgio. O ACNUR já auxiliou milhões de refugiados a recomeçarem suas 
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vidas. Atualmente, a agência está presente em cerca de 130 países com mais de 460 escritórios. 

Através de parcerias com organizações não governamentais, o ACNUR presta assistência e 

proteção a mais de 67 milhões de homens, mulheres e crianças.9 

 

Com o decorrer do tempo e o avanço da globalização novos cenários internacionais foram 

alçados, oque implicou na necessidade iminente da participação efetiva dos Estados para garantir 

a proteção iminente dos grupos de refugiados. No entanto, ao observarmos a postura dos países 

frente ao dilema da pandemia da COVID-19, identificamos um cenário completamente oposto ao 

esperado. Em 2020, a principal tarefa dos governos deveria ser a demonstração de uma liderança 

excepcional, a fim de mitigar os efeitos do coronavírus, não exclusivamente sobre seus territórios, 

mas sobretudo sobre grupos desprivilegiados. Na realidade, o que podemos constatar são medidas 

protecionistas, excludentes e violadoras dos direitos humanos, e até mesmo xenofóbicas por parte 

dos Estados. Ao fecharem suas fronteiras e negarem aos refugiados e migrantes o direito de buscar 

refúgio, os países estão colocando estes grupos em risco e infringindo as boas práticas de 

assistência humanitária internacional. Todo e qualquer indivíduo, ao ser ameaçado de perseguição 

em seu país nativo, possui o direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH) de sair de seu país de origem, e buscar refúgio em outros Estados.  

 

Portanto, ao observarmos toda a conjuntura atual frente ao cenário da pandemia e o 

posicionamentos dos Estados para com os refugiados, podemos sim afirmar que este é um caso de 

policy. Ainda podemos afirmar que, esta narrativa tem potencial para ser uma das maiores sequelas 

no pós pandemia. 

 

4. O que pode ser feito para mitigar o problema? 

 

Com o decorrer da pandemia da COVID-19, foi possível observar o deterioramento das 

condições já precárias enfrentadas pelos grupos de refugiados. Nos campos, bem como nas áreas 

urbanas na qual muitos refugiados residem, a falta de cuidados básicos de saúde, infraestrutura e 

saneamento precário, contribuem  para o alto risco de transmissão e infecção do novo coronavírus. 

A falta de assistência humanitária por parte dos países ainda adicionou a dificuldade da 

superlotação dos campos, uma vez que as fronteiras internacionais permanecem fechadas para estes 

grupos frente aos riscos da COVID-19.  

 

Consequentemente, podemos indagar que o nível de mortalidade resultante da combinação 

da falta de acesso humanitário, a insegurança alimentar e a desaceleração econômica, pode, 

certamente em algum momento, superar o nível causado pelo coronavírus em si. Sendo assim, 

baseando-se no novo cenário internacional da COVID-19 e no bloqueio das fronteiras 

internacionais, como seria possível os países e as organizações criem iniciativas para mitigar a 

situação de abandono na qual os refugiados se encontram frente à pandemia? Para apoiar as 

populações em situações mais vulneráveis, a ONU apelou para que os países aumentassem o apoio 

internacional e o compromisso político a fim de garantir que todas as pessoas ao redor do mundo 

tenham acesso a serviços essenciais e a proteção social.34 Posto isto, convém observar que as 

Nações Unidas não solicitaram novas iniciativas por parte dos países, apenas que todos se 

comprometerem com o mesmo objetivo. Desta forma, nenhuma nova iniciativa precisa ser criada 
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do princípio, em vez disso as iniciativas já existentes e implementadas apenas necessitam ser 

cumpridas e respeitadas pelos países em sua totalidade.  

 

Primeiramente, os governos devem respeitar e exercer o direito dos refugiados e migrantes 

de buscarem refúgio e suporte internacional. O direito a vida e a segurança é um direito de todo 

indivíduo. Os países devem manter as fronteiras abertas aos refugiados e todo e qualquer indivíduo 

solicitante de refúgio, independente do cenário da pandemia. As iniciativas lideradas pelos 

governos podem ser interpretadas como medidas de exclusivismo e egocentrismo. Os programas 

de apoio social à COVID-19 do governo da África do Sul, por exemplo, excluíram os refugiados e 

migrantes durante o primeiro semestre de 2020, os impedindo de buscar refúgio e suporte à saúde. 

Tais diligências devem ser cobradas visto que fere drasticamente a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e as leis humanitárias. A pandemia do COVID-19 tem sido utilizada como uma 

manobra evasiva para justificar a falácia e o abandono de práticas para solução do problema com 

refugiados, os quais tais países não querem lidar. Esta conclusão nos estimula a pensar em o quanto 

tal dificuldade tem sido negligenciada e ainda não temos movimentos para estimular e encorajar 

os países a receberem os refugiados e amenizar este problema ou até trazer a resolução para este 

caso que tem aumentado ainda mais o risco e piorando a realidade nos campos de refugiado. 

 

Embora muitos países utilizem da premissa da “segurança nacional” frente ao coronavírus, 

e afirmam de que não estarão acolhendo refugiados e migrantes em seu território por conta do risco 

de transmissão e contaminação da COVID-19, um artigo publicado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), declarou que há evidências que mostram que os grupos de refugiados, identificados 

como população vulnerável pela ONU e OMS, possui baixo risco de transmitir doenças de contato 

para a população dos países hóspedes. Mostrando, portanto, que os grupos de refugiados não são 

um pivô de contaminação e sim um alvo de contaminação oriundo da população do país de refúgio 

(KLUGE, 2020). Na realidade, muitos refugiados e migrantes possuem maior risco de contrair o 

coronavírus por viverem em centros de detenção ou em campos para refugiados superlotados e 

insalubres.  

 

Sendo assim, para prevenir e garantir a segurança de todos, os países devem considerar 

necessário a inserção de medidas de saúde pública adequadas nos pontos de passagem das 

fronteiras. Dessa forma, os grupos seriam avaliados pelos médicos e testados a fim de certificar de 

que não há perigo iminente. Os governos devem igualmente garantir o acesso de todos os 

refugiados e migrantes aos sistemas nacionais de saúde e de proteção social.26 A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) tem liderado um esforço global para combater o vírus da COVID-19. De 

acordo com a OMS: “a pandemia é muito mais do que uma crise de saúde. Ela requer uma resposta 

de todos os governos e de toda a sociedade, igualando, portanto, a determinação e o sacrifício dos 

profissionais de saúde da linha de frente.” (OMS, 2020)34 Para isto, a Organização elaborou o 

“Plano Estratégico de Preparação e Resposta”, com o objetivo de descrever quais as medidas de 

saúde pública que os países devem tomar para se preparar e responder à COVID-19. Dentre as 

medidas estabelecidas pelo Plano, podemos citar: (1) Suprimir a transmissão por meio de medidas 

sociais e de saúde pública, incluindo a detecção e testes de casos, rastreamento e quarentena, 

proteção de grupos de grupo de risco; (2) Gerenciamento contra a desinformação e as fake news; 

(3) Proteger os mais vulneráveis, aumentando a conscientização a respeito das medidas de 

seguranças, garantindo a implantação da vacina em todos os países e realizando campanhas de 

vacinação; (4) Reduzir a mortalidade e salvar vidas, garantindo atendimento de qualidade, 
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treinamento da força de trabalho de saúde e acesso à produtos essenciais; (5) Acelerar o acesso 

equitativo às novas ferramentas contra a COVID-19, incluindo vacinas, diagnósticos e terapêuticas 

em todos os países.35 

 

No Peru, por exemplo, foi aprovado de forma temporária a cobertura gratuita de consultas 

médicas e testes de COVID-19 para refugiados e migrantes que estivessem acolhidos no país. Já 

no Reino Unido, o governo e hospitais anularam as taxas para realizar diagnóstico e testes de 

COVID-19 para todos os visitantes estrangeiros, independente de sua localidade e status de 

imigração.26 Tomando como exemplo a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável da ONU; esta 

iniciativa tem como objetivo alcançar, até o ano de 2030, 17 objetivos e 169 metas para que os 

países alcancem o desenvolvimento sustentável e conseguem erradicar a fome, a desigualdade 

social e as mudanças climáticas. Esta iniciativa foi desenvolvida em 2015 pelas Nações Unidas, 

juntamente com seus 193 países membros. Dentre as 17 iniciativas, uma das principais seria: 

‘Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos’. Ou seja, os Estados devem 

trabalhar em parceria e se comprometer em garantir que todo e qualquer indivíduo tenha acesso à 

saúde, independente de seu status de imigração, afinal de contas, o coronavírus não faz 

discernimento de nenhum indivíduo, seja qual for a classe social, refugiado ou não, todos somos 

alvos e potencial infectado .26 

 

Ademais a isso, os países em desenvolvimento correm maiores riscos, não apenas com uma 

crise de saúde, mas com uma devastadora crise social e econômica no futuro. De acordo com o 

PNUD, as perdas de renda devem ultrapassar US $ 220 bilhões nos países em desenvolvimento, e 

cerca de 55% da população global não terá acesso à proteção social.34 Essas perdas irão repercurtir 

nas sociedades; impactando a educação, os direitos humanos e, nos casos mais graves, a segurança 

alimentar e nutricional básica.34 Muitos grupos de refugiados ao abandonarem seus países de 

origem largam seus empregos com a esperança de um futuro melhor. No entanto, ao chegarem nos 

campos ou nas comunidades mais próximas, muitos tiveram seus meios de subsistência eliminados, 

principalmente trabalhadores do setor informal. Na maioria das vezes, situações semelhantes a essa 

acontecem justamente porque os refugiados e migrantes não possuem legislação trabalhista ou 

proteção social. Logo, muitos permanecem trabalhando sem quaisquer documentos, leis ou direitos 

que possam lhe dar cobertura social. Os países da América, por exemplo, começaram 2020 sendo 

considerados as regiões mais desiguais do mundo, e a pandemia apenas piorou estas condições. A 

COVID-19 atingiu duramente a economia dessas regiões, enquanto que as medidas 

governamentais reduziram os direitos sociais, econômicos e culturais das pessoas em situação de 

precariedade (Anistia Internacional, 2020). Esatísticas apontam que que as Américas do Norte, do 

Sul e Central foram as mais afetadas pela pandemia do coronavírus, com cerca de 55 milhões de 

casos e 1,3 milhões de mortes até o ano de 2020. Segundo o relatório, os Estados Unidos, Brasil e 

México teve o nível mais elevado de mortes devido falha na execução de seus governos, que em 

muito relutam para fornecer informações e orientações para suas populações, principalmente no 

início da pandemia, quando a doença era totalmente desconhecida, o que resultou em situações de 

calamidade. O relatório ainda aponta que mulheres, refugiados, migrantes, trabalhadores de saúde 

desprotegidos, indígenas e negros foram os grupos de maior vulnerabilidade frente aos impactos 

da COVID-19. Baseando-se neste cenário, a ONU desenvolveu e criou o ‘Fundo de Resposta e 

Recuperação da COVID-19’, cujo objetivo é apoiar os países de baixa e média renda, bem como 

grupos vulneráveis que estão suportando desproporcionalmente os impactos socioeconômicos da 

pandemia.36 Como definição da ONU,34  
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O Fundo de Resposta e Recuperação da COVID-19, contribui para financiar os três objetivos da  

Secretaria Geral das Nações Unidas na “chamada pela Solidariedade’, um apelo para que uma ação 

global pare a pandemia COVID-19 e o sofrimento que a mesma causou, como por exemplo: (1) 

Enfrentar a emergência de saúde; (2) Foco no impacto social e econômico na resposta e 

recuperação pós COVID-19; e (3) os países a se recuperarem da melhor maneira. Em particular, o 

Fundo apoia os países a implementarem as estruturas da ONU para uma resposta socioeconômica 

imediata ao COVID-19, com foco na responsabilidade compartilhada, solidariedade global e ação 

urgente para as pessoas necessitadas. (Secretaria Geral das Nações Unidas: Fundo de Resposta e 

Recuperação da COVID-19).  
 

Uma iniciativa que foi muito utilizada por alguns países, e que amparou os campos para 

refugiados, foi o recrutamento de médicos e enfermeiras refugiados para darem suporte e 

trabalharem na linha de frente contra a COVID-19. Países como Peru, Chile, Argentina e Irlanda, 

permitiram o acesso de refugiados para ajudarem no fornecimento de suporte médico.26 Na 

Turquia, por exemplo, o governo forneceu treinamento, certificação e autorização para refugiados 

profissionais da saúde atuarem em centros de saúde para refugiados, como os centros presentes nos 

campos, e prestar serviços de para refugiados gratuitamente.26 

 

Ainda tomando como exemplo a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, o 

primeiro e mais urgente objetivo é: ‘Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 

lugares.’ Infelizmente esse objetivo parece estar muito distante de ser alcançado. Durante a 

pandemia da COVID-19, estatísticas apontaram que uma em cada nove pessoas em todo o mundo 

ainda não possuíam o suficiente para comer.29 Em 2020, o Banco Mundial divulgou que, pela 

primeira vez em duas décadas, o número de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza iria 

aumentar. De acordo com o estudo, a definição de extrema pobreza significa viver com menos de 

US$ 1,90 por dia. Além disso, o estudo aponta que, até 2021, a COVID-19 e a recessão global 

podem fazer com que até 150 milhões de pessoas comecem a viver em pobreza extrema.31 Isso 

apenas reforça a importância dos países se comprometerem com as ações humanitárias e atuarem 

em parceria com as organizações internacionais para que as populações mais vulneráveis não 

enfrentam efeitos tão negativos durante a pandemia. 

 

Até os dias atuais, as Nações Unidas e o ACNUR permanecem com os mesmos propósitos 

de garantir os direitos humanos e promover a ajuda humanitária. Em março de 2020, a ONU teve 

um papel fundamental para enfrentar os desafios da crise atual. A ONU, em parceria com a OMS 

e a UNICEF lançaram um programa humanitário global, arrecadando um total  de US$ 2 bilhões 

para combater a COVID-19 nos países que são considerados os mais vulneráveis do mundo; a ação 

tinha como objetivo suprir as organizações com testes de laboratório para diagnosticar casos de 

COVID-19 e oferecer equipamentos médicos para tratar os enfermos e proteger os profissionais de 

saúde e voluntários.33 Através desta ação global, as organizações seriam capazes de precaver as 

populações em risco e salvar muitas vidas. Devido aos efeitos da pandemia na produção e 

distribuição de alimentos, medidas imediatas são necessárias para garantir que os alimentos sejam 

abastecidos nos campos para refugiados e nas comunidades, afim de mitigar os riscos que as 

populações, principalmente as mais vulneráveis e sem apoio, possam enfrentar durante a pandemia. 

Sendo assim, o “World Food Bank”, já mencionado anteriormente, encorajou os países a seguirem 

as seguintes iniciativas: (1) atender às necessidades alimentares imediatas das populações e das 

populações de vulneráveis; (2) impulsionar os programas de proteção social já existentes; (3) 

manter o comércio global de alimentos em andamento; (4) manter as cadeias de abastecimento 
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doméstica em movimento; e, apoiar a capacidade dos pequenos agricultores de aumentar a 

produção de alimentos.34 

 

A desigualdade dentro e entre os países é um motivo persistente de preocupação no sistema 

internacional. O fechamento das fronteiras fizeram com que muitos grupos em situações de 

fragilidade, como os refugiados, se sentissem, e de certa forma, isolados do mundo. A COVID-19 

aprofundou demasiadamente as desigualdades já existentes, impactando ainda mais as 

comunidades mais vulneráveis ao redor do mundo; em contrapartida, as desigualdades ampliadas, 

aumentaram os impactos da pandemia, uma vez que estas sociedades se tornaram mais 

desamparadas frente ao novo cenário global. Reduzir as desigualdades e garantir que ninguém seja 

deixado para trás são fundamentos essenciais para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável.26 A COVID-19 colocou em risco grande parte do progresso que havia sido atingido 

em diferentes áreas, como a economia, desigualdade, a educação, entre outros. 

 

O acesso à educação permite a mobilidade socioeconômica e é a principal chave para 

reduzir o índice de pobreza no mundo. Os países e as organizações internacionais, estavam 

caminhando para o desenvolvimento no aumento ao acesso à educação, principalmente a 

acessibilidade para meninas nos países mais restritos. No entanto, em 2020, com a propagação da 

pandemia da COVID-19 pelo mundo, a maioria dos países anunciaram o fechamento temporário 

das escolas, afetando mais de 91 por cento dos alunos em todo o mundo. Em abril de 2020, cerca 

de 1,6 bilhões de crianças e jovens estavam fora da escola.36 Embora alguns países tenham 

implementado rapidamente o sistema de aprendizagem online, muitas regiões não possuem os 

mesmos meios ou acesso à uma infraestrutura tecnológica para dar continuidade ao sistema 

educacional. Nestes tempos difíceis de pandemia, os estudantes refugiados estão em imensa 

desvantagem. E, a probabilidade é de que no futuro estes grupos estejam em atraso, com grande 

desvantagem, quando comparados ao nível de educação global e potencialmente concorrente no 

mercado de trabalho. É extremamente importante que os países sejam capazes de garantir uma 

educação de qualidade, inclusiva e equitativa para todos. E para isso, é fundamental que aos países 

trabalhem em parceria com instituições voltadas para a educação, como a UNESCO e a UNICEF; 

juntos, estas instiuições podem implementar recursos que auxiliem os campos para refugiados e 

comunidades mais carentes a fornecer educação de qualidade e com segurança. 

 

As desigualdades estão se agravando para as populações vulneráveis, principalmente em 

países com sistemas de saúde mais desestruturados e frágeis e que estão enfrentando grandes crises 

humanitárias, como a Síria e a Venezuela. Refugiados e migrantes, bem como povos indígenas, 

idosos, pessoas com deficiência e crianças, correm o risco de serem deixados para trás por conta 

dos movimentos excludentes dos países de primeiro mundo ao fecharem suas fronteiras e não 

oferecerem refúgio a estes grupos. A COVID-19 não está apenas desafiando os sistemas globais 

de saúde, mas testando a humanidade dos governos, em grande escala, mas também a menores 

nichos a níveis pessoais. E ainda, principalmente estão sendo testadas a humanidade dos líderes 

que ocupam cargos de elevada responsabilidade e que possuem poder efetivo para fazer algo em 

prol daqueles que precisam. Em pleno 2021 observamos comunidades sem acesso a saneamento 

básico e outras formas de higiene. Muitos refugiados não possuem sequer acesso adequado a água 

potável nos campos para refugiados, sendo que umas das principais medidas para reduzir a 

disseminação e contaminação da COVID-19 é simplesmente o ato de lavar as mãos com água limpa 

e corrente. Neste ponto devemos nos questionar o como é possível que os países permitam que 
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estes grupos pereçam frente à pandemia devido a ausência de itens de necessidade básica. É 

imprescindível que os governos se comprometam em disponibilizar o acesso a serviços de água, 

saneamento e higiene para combater o coronavírus e preservar a saúde e o bem-estar de milhões de 

pessoas. Os impactos da COVID-19 são consideravelmente maiores sobre estas populações que 

vivem em vulnerabilidade. 

 

Para garantir que todas as pessoas tenham acesso a serviços essenciais e proteção social 

garantida, a ONU pediu um aumento extraordinário do apoio internacional e do compromisso 

político por parte dos países. Dentre as principais iniciativas criadas pela ONU para garantir o 

compromisso dos países, é possível citar a “Leave no one behind” (Não deixe ninguém para trás), 

cujo objetivo é erradicar a pobreza em todas as suas formas, acabar com a discriminação e a 

exclusão e reduzir as desigualdades e vulnerabilidades que deixam as pessoas “para trás” e minam 

o potencial dos indivíduos e da humanidade como um todo.37 No entanto, de nada adianta se ao 

mesmo tempo que estamos lutando uma guerra contra o coronavírus, estamos duelando com os 

países por um direito que deveria ser garantido por eles. Estamos enfrentando dificuldades 

inimagináveis com o fluxo migratório dos refugiados, vivendo em um sistema mundial dividido, 

por um lado temos países e populações vivendo suas vidas normalmente, independente da 

pandemia da COVID-19; enquanto que por outro, temos países e populações enfrentando os 

desafios da COVID-19 e os desafios das guerras civis eclodindo em seus países. Poucos são os 

países que se comprometem em ajudar e receber refugiados, mas muitos são os campos que os 

acolhem. Entretanto, nem todos possuem estrutura para oferecer a estes grupos a vida digna na qual 

eles merecem. 

 

 

5. Considerações Finais 

 

Com base nos fatos, ações e soluções apresentadas, podemos concluir que apesar da 

pandemia da COVID-19 não ser uma crise exclusiva e focada nos grupos de refugiados, esta 

exacerbou exponencialmente esta crise sobre este grupo já indubitavelmente sofrido e em situação 

de alta vulnerabilidade, sendo fortalecida as crises constantes para os refugiados ao redor do mundo 

(DRG, 2020). E essas crises podem rapidamente se tornarem uma crise humanitária global se 

permancerem sem uma resposta internacional. O ponto chave é que apesar de grandes e fortes 

orgãos das Nações Unidas, como UNHCR, UNSDG, dentre outros, e forças humanitárias 

independentes terem criado protocolos de proteção a refugiados, explicitado e encorajado países a 

continuarem recebendo refugiados e migrates para melhorar a assistência a sua saúde deste grupo 

em vulnerabilidade, ainda apresentado dados que favorecem que o recebimento não aumenta o 

risco de contaminação no país e não trás agravantes à pandemia, que pelo contrário, ainda a longo 

prazo trarão benefícios globais. Apesar de, também estes países terem parte nos tratados e 

declarações das Nações Unidas com a promessa de suporte humanitário nas crises, nada tem sido 

feito por aquele que tem este poder. A negligência tem sido clara assim como o descumprimento 

com os tratados globais da mesma forma têm sido ignorados em favor próprio.  

 

Sabemos que em época de crise, todos os países e governos sofrem fortes impactos 

econômicos, tem-se perdas e dificuldades. No entanto, também sabemos que países com economias 

mais fortes tem a força e a estabilidade de manter sua população, economia e estrutura de certa 
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forma, já paises em desenvolvimento e grupos que enfrentam constantes crises, sofrem muito mais 

pois suas perdas atingem seu limite basilar de subsistência. Assim, não apenas é esperado, mas é 

requerido que neste momento, os países e líderes estatais olhem para fora de seus interesses e 

preferências pessoais, e observem o que há além das fronteira e atendam ao chamado de clamor 

dos que mais necessitam e estão à espera de, não mais uma vida melhor, mas uma vida.  

 

Também, podemos entender que, apesar de fortes declarações de direitos humanos exibidas 

por todas as nações e protocolos humanitários compartilhados pelas Nações Unidas, a decisão final 

está nas mãos de cada governo para usá-la ou não, de acordo com seus interesses e intenções, 

declaradas ou não declaradas. Este fato, traz grande incerteza e põe em dúvida a força destas 

normas de proteção, visto que no momento em que ela deve ser cumpridas, os países a tomam 

como opcional. Pois como observado neste documento, os protocolos e chamados das Nações 

Unidas e grupos já foram criados, todas as boas práticas e dados já foram e têm sido expostos e 

dado o encorajamento para que sejam cumpridos.  

 

Assim, a única barreira tem sido a implementação por aqueles que o ignoram. Desta forma, 

é de grande importância neste momento que haja o reconhecimento intenso para aqueles países que 

tem atendido ao chamado e adotado as práticas de suporte aos grupos de refugiados, e sua 

retribuição pelas atitudes humanitárias implementadas frente á crise. Como também, de mesma 

intensidade, países os quais não o fazem, enfrentam o desenlace negativo de seus atos, ou a falta 

deles, por não cumprir seus votos humanitários no momento de maior necessidade na história desta 

geração. Até que seja entendido que seu posicionamento não é aceitável e que a adoção destas 

práticas não são um benefício para um pequeno grupo que não pertence a seu país, mas sim é uma 

pequena atitude de hoje, com benefício e grande marco na história de toda humanidade.  
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