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 OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO - Distribuição da população mundial e deslocamentos
populacionais - Refugiados

HABILIDADE (S) (EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de
integração cultural e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus
lugares de vivência, marcas desses processos. (CG9) Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: CLASSROOM, LIVRO DIDÁTICO ANEXADO (POR DENTRO DA GEOGRAFIA - ED. SARAIVA),
COMPUTADOR OU CELULAR COM ACESSO À INTERNET, LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO, E RESPONDER ÀS QUESTÕES PROPOSTAS NO CADERNO.
NO CASO DE IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO.
Horário de atendimento: Seg. Ter e Quin das 13h00min às 16h40min.

20 de junho - Dia Mundial do Refugiado

Desde 2001, a Organização das Nações Unidas (ONU) celebra o Dia Mundial do Refugiado em 20 de
junho. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur): “a data é uma
oportunidade para celebrar a coragem, a resistência e a força de todos os homens, mulheres e
crianças forçados a deixar suas casas por causa de guerras, conflitos e perseguições. Essas pessoas
deixam tudo para trás – exceto a esperança e o sonho de um futuro mais seguro”. (ACNUR – Brasil).
Nessa data, a ONU promove inúmeros eventos e encontros em diversos locais do mundo com o
objetivo de celebrar a integração cultural e debater os desafios enfrentados pelas pessoas que
buscam outro país para se refugiar.

Versos contra o preconceito e a intolerância

As razões que levam mulheres, homens e crianças a se refugiar em outros países são
diversas, assim como os desafios enfrentados por essas pessoas no lugar de destino. Além
do processo de adaptação aos novos hábitos culturais, costumes e língua, os refugiados
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muitas vezes enfrentam forte preconceito e intolerância por parte dos habitantes locais. O
poema abaixo, de Moisés Antônio, poeta angolano que Brasil, retrata alguns dos
sentimentos vividos por pessoas que se encontram longe de sua terra natal.

Sou imigrante

Sou Imigrante dalém

Lá do outro lado do oceano

Forçado a abandonar o país

Sim o país de origem

Que há séculos venho lutando

Querendo viver

Batendo as portas nunca descerradas

Sempre encerradas

Não tenho terra

Lá de onde eu venho

Do qual vós chamais

ou dizeis ser minha terra…

Eu era igual uma flecha

Querendo ir pra frente

Eu era cada vez mais puxada pra trás

Com mais força!

E de tanto me puxarem

Fui lançada veementemente

Para atingir o alvo

E vim aqui parar!

Sou Imigrante

Não tenho terra

Tudo é terra

Não importa se aqui ou lá!



Quem dera que não houvesse fronteiras!

Quem dera que não houvesse leis.

Leis essas que nos prendem,

Separam,

Hostilizam, injuriam e abalam!

Oh, se não houvesse fronteiras

Divisões geográficas

E que todos os homens fossem só homens!

Sem distinção de cores, raças, nacionalidades!

Que culpa tenho eu em ser Preto ou branco?

Cristão ou muçulmano?

Hindu ou Budista?

Judeu ou Samaritano?

Se talvez as raças negra ou branca, não existissem!

Na verdade, não existem

O que apenas existe é…

Raça humana!

Sou Imigrante, emigrante, migrante

Resistente, com força pra viver, almejando viver

Sou resistível como um Leão da África

Tenho garras de um falcão do mato

Sou persistente como a onda movível

Porém, me respeitem! Só quero viver a vida…

Porque a terra é nossa, de todos nós

Feito por Deus e entregue a todos os homens

Não importa se aqui ou lá!

ANTÓNIO, Moisés. Sou imigrante.



Responda.

1. Indique trechos do poema que retratam as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes e refugiados
relacionados ao preconceito e à intolerância.

2. Qual é a importância da celebração do Dia Mundial do Refugiado? Essa data é comemorada no
local em que você vive? Como?

3. Em sua opinião, imigrantes e refugiados enfrentam intolerância e preconceito no Brasil? Como é
possível combater essa postura?


