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Sobre este relatório
Esta pesquisa é o fruto de um projeto conjunto entre as divisões de Proteção e de 
Políticas e Diplomacia Humanitária do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), 
com o apoio significativo das unidades de Segurança Econômica, e de Água e Habitat, 
bem como das delegações do CICV em todo o mundo. Recebeu apoio financeiro do 
Departamento Federal de Assuntos Estrangeiros da Suíça, através da sua Divisão de 
Segurança Humana.

Este relatório foi redigido por Catherine-Lune Grayson, assessora de políticas, e por 
Angela Cotroneo, assessora global de deslocamento interno, quem também coliderou o 
projeto. Contamos com a valiosa assistência dos colegas que trabalham no terreno em 
Honduras, Iraque, Nigéria e Somália, sem os quais os casos de estudo não teriam sido 
possíveis. Somos imensamente gratos às pessoas que conhecemos durante os estudos 
de caso: às pessoas deslocadas e aos membros da comunidade de acolhimento, por 
sua confiança e por ter compartilhado suas experiências conosco, e aos representantes 
das autoridades e de outras organizações, por suas perspectivas sobre a resposta ao 
deslocamento. Também agradecemos a muitos de nossos colegas que aceitaram 
participar dessa reflexão crítica conosco, que compartilharam suas opiniões e 
forneceram comentários sobre o relatório preliminar. Por último, o apoio fornecido por 
Nadine Walicki, como consultora independente, é inestimável. Ela não somente fez a 
revisão da literatura, mas também compartilhou conosco seu notável conhecimento e 
sua perspectiva crítica.

O estudo também foi revisado por um comitê assessor externo, composto por 
profissionais e especialistas. Gostaríamos de estender nossos sinceros agradecimentos 
a Natalia Baal e a Isis Nuñez-Ferrera (Joint IDP Profiling Service), a Deborah Baglole 
(DFID), ao Prof. Chaloka Beyani (London School of Economics), a Leah Campbell 
(ALNAP), ao Dr. Jeff Crisp, Lucy Earle (UNICEF), a Daniel Macguire (ACNUR), à Prof. 
Elisabeth Ferris (Georgetown University), ao Prof. Walter Kälin (University of Bern) e a 
Petra Sigrist (Departamento Federal de Assuntos Estrangeiros da Suíça).

Sobre as fotografias
As exclusivas fotografias neste relatório foram tiradas por fotógrafos independentes do 
Iraque e da Honduras. Rahima Gambo se reuniu com pessoas deslocadas em Maiduguri, 
Nigéria. Hawre Khalid visitou pessoas deslocadas em Mossul, Iraque. Delmer Membreño 
fez o mesmo em San Pedro Sula, Honduras. Pedimos a cada um deles que explorassem 
a experiência de serem deslocados nessas cidades. Além dessa recomendação, eles 
tiveram total liberdade. Sua familiaridade com o país e sua conexão com as pessoas 
deram como resultado fotografias que fornecem uma visão comovedora e íntima da 
realidade do deslocamento.

Um agradecimento especial a Matthew Clancy, porta-voz do CICV sobre políticas 
humanitárias, e a Kathryn Cook-Pellegrin, editora de imagens, por ter iniciado este 
projeto.
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“No ano de 2018 foi comemorado o 20º aniversário dos Princípios Reitores sobre os 
Deslocamentos Internos. Isso permitiu refletir sobre o progresso feito no combate ao 
deslocamento interno e, ao mesmo tempo, salientou as numerosas formas em que a 
resposta não consegue abordar, de maneira sustentável, as necessidades das pessoas 
deslocadas internamente. Este relatório é oportuno e relevante, já que contribui para 
essa reflexão ao destacar os desafios específicos que o deslocamento interno urbano 
traz. A situação das pessoas que foram deslocadas internamente em ambientes urbanos 
foi um ponto central do mandato desde a sua criação, e fico animada em ver a forte 
projeção daquelas vozes que raramente são levadas em consideração, tanto das pessoas 
deslocadas quanto das comunidades que as recebem. Além dos números e as estatísticas, 
este relatório convida a ouvir as pessoas e nos lembra que devemos ser humildes no 
nosso trabalho e questionar as suposições subjacentes. Ele lança luz sobre a realidade 
atual de inúmeros indivíduos ao redor do mundo. Esta perspectiva pessoal, juntamente 
com análises sólidas e recomendações concretas, constitui um forte chamado para a 
ação: um aviso de que não podemos ficar à espera e devemos agir para enfrentar os 
desafios. Como relatora especial sobre os direitos humanos das pessoas deslocadas 
internamente, eu celebro este relatório e espero que possa ser traduzido em avanços 
significativos para a resposta às pessoas que vivem estas situações”.

 Cecilia Jiménez-Damary 
 Relatora especial sobre os direitos humanos das 
 pessoas deslocadas internamente da ONU
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1 Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno 2018. Relatório Global Sobre 
Deslocamentos Internos 2018. Genebra: v.

Nos últimos anos, eu me reuni com pessoas deslocadas que se encontravam morando em 
povoados e cidades de todo o mundo, desde Alepo até Bangui e Bogotá. Elas não apenas 
perderam suas casas e seus meios de subsistência, mas também foram desarraigadas 
de suas comunidades. Muitas vezes, elas viviam em condições degradantes; os pais 
tentavam manter seus filhos seguros e faziam tudo o possível para atender às suas 
necessidades básicas. E, com frequência, elas deviam recorrer ao apoio das comunidades 
de acolhimento, que também estavam sofrendo os efeitos dos conflitos armados ou 
outras situações de violência.

No final de 2017, cerca de 40 milhões de pessoas foram deslocadas pelos conflitos 
armados e a violência no seu próprio país1. Um grande – porém desconhecido – 
número delas se estabeleceram em ambientes urbanos, fora dos campos. No entanto, 
sua realidade não está devidamente documentada e a resposta humanitária às suas 
necessidades é tímida, em parte porque as organizações humanitárias ainda têm 
dificuldades para adaptar as abordagens desenvolvidas em ambientes rurais e campos 
para os contextos urbanos.

Esse ano, por ocasião do 20º aniversário dos Princípios Reitores sobre os Deslocamentos 
Internos, o CICV refletiu longamente sobre as formas de desenvolver uma melhor 
resposta ao deslocamento urbano, que ajude as pessoas a recuperarem sua autonomia 
e seu sentido da dignidade, e que forneça apoio essencial às comunidades e às cidades. 
Como parte dessa reflexão, iniciamos um estudo para compreender melhor a experiência 
das pessoas deslocadas em ambientes urbanos e daquelas que as acolhem, bem como a 
típica resposta humanitária ao deslocamento urbano.

Este processo, mais uma vez, nos faz lembrar que as comunidades de acolhimento 
são as primeiras em dar uma resposta, que as políticas e os enquadramentos jurídicos 
adequados são essenciais para garantir que os direitos das pessoas deslocadas sejam 
respeitados e para facilitar sua recuperação, e que os atores humanitários representam 
um papel fundamental na resposta ao deslocamento urbano e devem fazê-lo cada vez 
melhor.

Nos últimos anos, foram feitos grandes esforços para superar os desafios urbanos. Mas 
é necessário trabalhar ainda mais. Devemos realmente envolver as pessoas afetadas 
na elaboração de qualquer resposta humanitária. Devemos começar a pensar, logo no 
início de uma crise, em como essas pessoas podem ser ajudadas para recuperarem sua 
autonomia. Devemos elaborar nossas respostas com base em dados confiáveis e não 
em suposições não verificadas. E devemos tomar a decisão de inovar, já que novos 
ambientes exigem novas práticas.

O CICV tem o compromisso de ajudar as pessoas afetadas pelo deslocamento a 
reconstruírem suas vidas. Sabemos que não podemos fazê-lo sozinhos. A dimensão das 
necessidades exige um esforço colaborativo entre as próprias pessoas deslocadas, as 
comunidades de acolhimento, as autoridades municipais e nacionais, a sociedade civil, 
os atores humanitários e de desenvolvimento, e a comunidade internacional.
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Evidentemente, devemos estar à altura do desafio urbano: não podemos ignorar 
populações porque moram em cidades. Esperamos que este relatório inspire uma 
conversa necessária entre todas as pessoas envolvidas na resposta às necessidades 
urbanas.
 

Peter Maurer, Presidente do CICV
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RESUMO EXECUTIVO
Uma proporção cada vez maior de pessoas deslocadas internamente por conflitos armados 
e outras situações de violência mora em cidades e povoados. Este relatório analisa a 
experiência destas pessoas em quatro cidades (Mossul, no Iraque; Baidoa, na Somália; 
Maiduguri, na Nigéria; e San Pedro Sula, em Honduras) e faz uma série de recomendações 
para melhorar a resposta humanitária, com o objetivo de atender às suas necessidades 
imediatas e de mais longo prazo, bem como de ajudá-los a se recuperarem totalmente.

Em relação ao deslocamento urbano, o relatório adota uma abordagem centrada nas 
pessoas. A primeira parte começa com uma análise da experiência dessas pessoas 
sobre o deslocamento, nas suas próprias palavras. A segunda parte examina as forças 
e fraquezas das práticas atuais na resposta humanitária ao deslocamento interno em 
meios urbanos. Aqui, são reveladas algumas suposições estratégicas que desvirtuam 
as políticas e práticas humanitárias atuais. A terceira parte expõe uma série de 
recomendações que visam melhorar a resposta humanitária. O relatório é acompanhado 
por ensaios fotográficos sobre pessoas deslocadas em cidades.

As características do deslocamento urbano
O deslocamento urbano muda permanentemente a paisagem e o tecido social de muitos 
povoados e cidades em todo o mundo. A população de Baidoa, na Somália, dobrou devido 
aos deslocamentos internos entre 2016 e 2017. Na Nigéria, a população de Maiduguri 
aumentou drasticamente desde 2016. O espaço urbano em muitas cidades do Oriente 
Médio, como Mossul, no Iraque, foi transformado devido a que as pessoas vão de uma 
parte da cidade para outra em busca de segurança.

As pessoas decidem se deslocar porque seu próprio povoado ou cidade se tornou o 
cenário de um conflito armado, outra situação de violência ou desastre, ou se mudam 
das áreas rurais para procurar refúgio em uma cidade, o que contribui para as tendências 
globais de urbanização. As pessoas deslocadas frequentemente acabam morando com 
a população pobre de ambientes urbanos, em áreas periféricas onde há uma baixa 
qualidade habitacional, e um acesso limitado a empregos e serviços.

A conscientização geral sobre o deslocamento urbano foi em aumento desde a década de 
1970, mas a resposta ao deslocamento fora dos campos ainda é inadequada. A resposta 
humanitária é muitas vezes insuficiente e exige uma melhor visão de longo prazo para 
atender às necessidades da comunidade e enfrentar as vulnerabilidades individuais. O 
Estado em cuja jurisdição se encontram essas pessoas é o principal responsável por 
fornecer proteção e assistência às pessoas deslocadas internamente. No entanto, as 
organizações humanitárias, as próprias comunidades afetadas, as autoridades locais, 
a sociedade civil, as organizações de desenvolvimento e as empresas locais podem 
formar uma melhor rede para responder às necessidades das pessoas deslocadas e das 
comunidades de acolhimento.

Objetivo do relatório
Esta pesquisa visa contribuir para a melhoria da resposta humanitária ao deslocamento 
urbano causado por conflitos armados ou outras situações de violência, por meio da 
reflexão sobre a experiência dessas pessoas em relação ao deslocamento e da análise 
da medida em que a resposta humanitária atual está alinhada com as necessidades e 
expectativas das pessoas. O relatório é baseado em pesquisas no terreno realizadas pelo 
CICV em Baidoa, Maiduguri, Mossul e San Pedro Sula, em uma revisão da literatura e 
em entrevistas com informantes-chave.
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A pesquisa foi uma experiência de aprendizagem para o CICV e suas lições orientarão 
uma abordagem melhorada de nossas próprias operações em resposta ao deslocamento 
interno e em meios urbanos. O deslocamento urbano é uma das diversas áreas da ação 
humanitária em entornos urbanos em que o CICV trabalha arduamente para desenvolver 
seus conhecimentos e habilidades, com o objetivo de responder melhor às necessidades 
multifacetadas das pessoas afetadas pelos conflitos e outras situações de violência em 
um mundo cada vez mais urbanizado.

O relatório apela a cada uma das pessoas envolvidas na resposta humanitária ao 
deslocamento urbano a se centrar em quatro pilares essenciais para a melhoria: colocar 
as pessoas no centro do planejamento e da resposta humanitária, focar na sua dignidade 
e resiliência, elaborar respostas com base em dados confiáveis e explorar oportunidades 
positivas criadas pelo deslocamento urbano. Esses princípios operacionais são definidos 
nas recomendações detalhadas na terceira parte do relatório. 

Mensagens principais do relatório
1. Compreender a experiência das pessoas deslocadas é fundamental para 

desenvolver bons programas, e isso deve impulsionar a elaboração e a 
implementação de respostas humanitárias. As necessidades das pessoas estão 
interconectadas, e devem ser abordadas de maneira integral e não simplista na 
programação vertical de curto prazo.

 • A resposta aos efeitos em cadeia do deslocamento deve ser incorporada na 
elaboração da programação humanitária. A falta de recursos e de renda das 
pessoas têm consequências profundas na sua capacidade de garantir um local 
estável onde viver e de atender às necessidades de suas famílias. Essa falta de 
um local estável onde viver faz com que as pessoas se mudem de um bairro para 
outro, o que ameaça a sua capacidade de conservar o emprego, de restabelecer as 
redes sociais e, de forma mais geral, de normalizar a sua situação. Por sua vez, 
isso pode promover estratégias de sobrevivência prejudiciais, como crianças que 
são enviadas a trabalhar e pessoas envolvidas no comércio sexual.

 • Os sistemas sociais, políticos e jurídicos podem facilitar o assentamento 
de pessoas ou evitar sua integração e, portanto, afetar sua capacidade de 
retomar uma vida normal. Esses sistemas devem ser entendidos, e alavancados 
ou melhorados para atender às necessidades das pessoas deslocadas e as 
comunidades de acolhimento.

 • As organizações humanitárias devem chegar de uma melhor maneira às pessoas 
deslocadas e ajudá-las a obter serviços humanitários de forma segura. Isso 
significa dedicar tempo e recursos para construir um envolvimento bidirecional 
significativo com as pessoas deslocadas e as comunidades de acolhimento.

 • O desempenho das organizações humanitárias deve ser avaliado em termos da 
sua capacidade para estabelecer um vínculo com as populações afetadas e de 
incluí-las em cada etapa da resposta. 

2. As famílias e comunidades de acolhimento são as primeiras em dar uma 
resposta em situações de deslocamento, mas, quando é prolongado e o apoio dos 
governos ou as organizações humanitárias é mínimo ou nulo, eles experimentam 
o deslocamento como uma carga. Isto se aplica também quando uma cidade 
experimenta um deslocamento em grande escala desde as áreas rurais – como 
Baidoa ou Maiduguri – ou um grande afluxo de pessoas de outras partes da própria 
cidade, como em Mossul. O deslocamento exacerba os problemas preexistentes de 
emprego e mercados, bem como os de habitação, infraestrutura, acesso à terra, 
gestão de resíduos e outros serviços públicos nos bairros afetados.
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3. A resposta humanitária deveria ajudar as pessoas a recuperarem o sentido de 
dignidade além da sua mera sobrevivência e a pensar no longo prazo desde o 
início. Muitas pessoas deslocadas falaram sobre sua sensação de ter perdido uma 
parte da sua dignidade e o seu lugar social no mundo devido ao deslocamento. Nos 
casos daqueles que foram beneficiados com uma resposta humanitária, na maioria 
das vezes, ela se centrou simplesmente na sua sobrevivência e não em ajudá-
los a recuperarem o sentido de dignidade e autonomia por meio da segurança de 
uma renda ou de habitação. As organizações envolvidas na resposta humanitária 
devem assumir o compromisso de permanecer ao lado das pessoas o tempo que for 
necessário, e ajudá-las a recuperarem seus recursos e seus meios de subsistência. 

4. As organizações humanitárias devem abordar o apoio emergencial e a construção 
de resiliência de maneira simultânea desde o início do deslocamento, e não como 
etapas sequenciais de uma resposta. O equilíbrio adequado entre o atendimento 
às necessidades de curto e de longo prazo ainda representa um importante 
desafio para as organizações humanitárias. Em emergências crônicas, essa tensão 
normalmente é resolvida por meio do adiamento das atividades de largo prazo 
em detrimento das pessoas deslocadas e  suas comunidades de acolhimento. Mas 
as considerações de longo prazo são críticas e devem capturar todo o espectro de 
soluções duradouras para ajudar as pessoas a se estabelecerem onde elas acharem 
mais conveniente.

5. As organizações humanitárias precisam se concentrar mais e melhor em 
responder aos deslocamentos urbanos fora dos campos. A resposta atual está 
orientada para os campos, embora uma proporção significativa de pessoas 
deslocadas se estabeleça fora deles. Isso indica uma falha no fornecimento de 
uma cobertura adequada e consistente das necessidades urgentes das pessoas 
deslocadas, bem como na ajuda para que elas possam recuperar sua autonomia e 
retomar uma vida relativamente normal. 

6. Também é necessário um melhor equilíbrio entre uma abordagem geral e 
uma abordagem individualizada das necessidades. A resposta humanitária 
em ambientes urbanos tende a priorizar um tipo de cobertura geral, como a 
recuperação ou a expansão de serviços urbanos para comunidades inteiras. 
Tais abordagens orientadas para todo um bairro aliviam a pressão sobre as 
comunidades de acolhimento, ajudam as pessoas a atenderem algumas de 
suas necessidades básicas e podem contribuir para reduzir as tensões entre as 
comunidades de acolhimento e as pessoas deslocadas. No entanto, não oferecem 
proteção personalizada nem apoio adequado aos indivíduos e às famílias mais 
vulneráveis entre os deslocados dentro das comunidades. A programação geral 
deve ser complementada com uma segmentação individual. 

7. A resposta ao deslocamento interno deve ser elaborada com base em dados 
sólidos e não em suposições não verificadas. As falácias ligadas a determinadas 
suposições comuns foram evidenciadas por esta pesquisa. Presume-se, geralmente, 
que é difícil identificar as pessoas deslocadas que se encontram dispersas nas 
comunidades e que elas estão em melhor situação do que as pessoas que moram 
nos campos, porque recebem o apoio de familiares ou amigos, ou podem pagar um 
aluguel. Também, acredita-se muitas vezes que as pessoas deslocadas em cidades 
fora dos campos enfrentam os mesmos problemas que a população pobre de 
ambientes urbanos e, portanto, não precisam de apoio específico. Tais suposições 
não verificadas – e as abordagens humanitárias padrão que resultam delas – 
sustentam a elaboração  e o desenvolvimento do programa. Mas estas suposições 
estão muito longe de ser universalmente verdadeiras e conduzem a respostas 
programáticas distorcidas. 
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8. As organizações humanitárias representam um papel significativo, 
complementar ao dos atores do desenvolvimento, na resposta ao deslocamento 
urbano. As necessidades geradas pelo deslocamento interno urbano vão além da 
capacidade das organizações humanitárias de atendê-las. Mas essas organizações 
podem realizar um trabalho importante no atendimento às necessidades urgentes, 
na manutenção de sistemas essenciais para a sobrevivência das pessoas e em 
ajudar as pessoas a recuperarem sua autonomia. Para consegui-lo, as organizações 
humanitárias devem poder trabalhar rápido e, ao mesmo tempo, ter uma visão 
de longo prazo das soluções. Elas também devem poder trabalhar em várias 
dimensões: a pessoa, a comunidade e a cidade. 

 • Uma resposta adequada que considere a experiência particular das pessoas 
deslocadas, bem como o impacto dos conflitos armados ou outra forma de 
violência, e do deslocamento em outros segmentos da população é baseada 
nos esforços complementares e coordenados das organizações humanitárias 
e de desenvolvimento para apoiar as autoridades, e outros atores centrais e 
municipais.

 • As organizações de desenvolvimento podem estar em uma melhor posição do 
que as humanitárias para colaborar com as autoridades públicas em questões 
estruturais mais amplas de redução do desemprego e da pobreza, mas, em geral, 
elas não estão em posição de abordar vulnerabilidades específicas individuais 
e familiares. As organizações humanitárias também podem ter capacidades 
bem desenvolvidas em áreas que ficam fora do alcance das organizações de 
desenvolvimento.

9. O deslocamento em cidades é principalmente retratado como uma carga para as 
famílias e comunidades de acolhimento, e para as próprias cidades, mas também 
pode criar oportunidades que valem a pena explorar. A emergência pode ser 
utilizada para adquirir rapidamente conhecimentos sobre as realidades urbanas, 
e a resposta humanitária em ambientes urbanos também pode se tornar uma 
oportunidade para desenvolver parcerias e fortalecer a complementaridade com 
outras partes, através do impulso de capacidades e conhecimentos especializados 
existentes, com base nos variados mandatos e responsabilidades. Por último, para 
desenvolver novas formas de trabalhar em ambientes urbanos, as organizações 
humanitárias devem ter a coragem de tentar novas ideias, devem aprender da 
experiência e ousar fracassar.
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2 Todos os nomes neste documento foram alterados para proteger a identidade das pessoas.
3 Daqui em diante, “pessoas deslocadas” e “deslocados” são usados de forma indistinta para 

fazer referência às pessoas deslocadas internamente.
4 O CICV usa o termo “outras situações de violência” (daqui em diante, “violência” ou 

“violência generalizada”) para fazer referência a uma situação de violência coletiva 
perpetrada por um ou vários grandes grupos de pessoas, que não atinge o limiar de um 
conflito armado. Tais situações são caracterizadas por um grau definido de violência que tem, 
ou pode ter, graves consequências humanitárias. Pode incluir situações em que a violência é 
predominantemente de natureza criminosa, como a perpetrada por quadrilhas, traficantes de 
drogas e semelhantes.

5 A dimensão do deslocamento em áreas urbanas é considerada elevada e em aumento, mas 
os dados confiáveis disponíveis são limitados. Presume-se, amplamente, que a maioria 
das pessoas deslocadas em cidades mora fora dos campos, mas a evidência para prová-lo 
também é escassa (ver IDMC, 2016; Beyani, 2011:7; Banco Mundial, 2017: 6). Daqui em diante, 
os termos “cidades” e “ambientes urbanos/áreas urbanas” são usados de forma indistinta 
para fazer referência a áreas socialmente complexas, e densamente construídas e povoadas, 
que têm influência sobre uma área mais extensa. Isto inclui centros urbanos de diferentes 
tamanhos e seus arredores. Para mais informações sobre a definição de cidades, ver Smith, M. 
E., 2011.

6 OIM, fev. de 2016; entrevistas com o OCHA e com autoridades locais na Somália.

“Fugimos quando começou a operação militar. Não queríamos ir para o campo com 
as crianças e as pessoas idosas. Então, viemos para Mossul e durante o primeiro ano 
moramos em uma casa parcialmente destruída. Depois, alugamos uma casa e nos 
mudamos”.

Em 2016, Wafa2 e 36 membros da sua família fugiram de uma aldeia localizada perto 
de Sinjar, no noroeste do Iraque, devido ao conflito armado que ameaçava suas vidas 
e seus meios de subsistência. Eles não pensam em voltar. Sabem que suas casas foram 
incendiadas e, como ouviram falar de pessoas que foram mortas quando retornaram, 
eles temem voltar e correr riscos.

A família de Wafa se encontra entre as centenas de milhares de pessoas deslocadas 
internamente3 que se estabeleceram em Mossul depois de ter sido forçadas a fugir por 
causa dos intensos enfrentamentos entre as forças de segurança iraquianas, as forças 
da coligação e o grupo Estado Islâmico. Algumas pessoas chegaram de áreas rurais ou 
de outra cidade. Outras se mudaram dentro da própria cidade, na procura de abrigo em 
bairros mais seguros, devido às operações militares em andamento.

Mossul não é a única cidade onde houve um deslocamento em grande escala. Uma 
proporção importante e cada vez maior de pessoas deslocadas por conflitos armados, 
outras situações de violência4 e desastres mora em áreas urbanas e fora dos campos em 
países em desenvolvimento, o que provoca uma mudança permanente na paisagem e 
no tecido social das cidades5. Com a chegada progressiva de cerca de 825.000 pessoas 
fugindo do conflito armado no nordeste da Nigéria, a população de Maiduguri aumentou 
significativamente em fevereiro de 2016. Estima-se que a população da cidade somali de 
Baidoa dobrou devido à circulação em grande escala desde as áreas rurais para a cidade 
por causa da seca e da insegurança, em 2016-20176. Também houve um deslocamento 
mais lento em cidades afetadas pela violência generalizada, como San Pedro Sula, 
em Honduras, que pode ser menos visível, mas as consequências para os indivíduos 
afetados são profundas.
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Desde a década de 1970, vem se ampliando a conscientização sobre o deslocamento 
urbano fora dos campos, mas a análise dos fatores específicos que dão forma à 
experiência das pessoas nessas circunstâncias ainda é limitada7. As pesquisas sobre 
os deslocamentos em áreas urbanas frequentemente se centram nos refugiados, e não 
nas pessoas deslocadas internamente, ou consideram ambas as populações juntas, sem 
avaliar possíveis diferenças em suas respectivas situaciones8. Também são escassos os 
estudos aprofundados sobre o impacto do deslocamento interno urbano nas comunidades 
de acolhimento e nas cidades. Além disso, apesar da boa recepção da publicação das 
ferramentas de avaliação e caracterização urbana, e da orientação operacional nos últimos 
anos, os atores humanitários ainda têm dificuldades para responder adequadamente em 
ambientes urbanos9. Vários obstáculos podem estar relacionados com tais deficiências: 
a escassez de dados e a complexidade dos ambientes urbanos, a dificuldade de adaptar 
as abordagens desenvolvidas em ambientes rurais e campos para as realidades urbanas, 
e de integrar considerações de longo prazo no projeto dos programas, em parte devido 
aos limitados conhecimentos especializados sobre o ambiente urbano das organizações 
humanitárias. Os fatores políticos, as restrições de financiamento e a pressão para dar 
respostas importantes e rápidas também dificultam o desenvolvimento de uma resposta 
adequada – uma resposta que está muito longe de ser estritamente humanitária, mas 
que depende da interação eficaz das autoridades, da sociedade civil, dos provedores de 
serviço, das pessoas afetadas, e das organizações humanitárias e de desenvolvimento.

7 Grünewald, 2011; Pantuliano e outros, 2012.
8 Por exemplo, Crisp e outros, 2012; Kirbyshire e outros, 2017.
9 Por exemplo, Urban Profiling Guidance (Jacobsen e outros, 2014), Using the Sphere Standards 

in Urban Settings (Mountfield, 2016), ou Urban Multi-Sector Vulnerability Assessment Tool 
for Displacement Contexts (Mohiddin e outros, 2017). Para conhecer o debate sobre as 
ferramentas para melhorar a análise do contexto, ver Campbell (2018). Nesse sentido, a Rede 
de Análise Urbana da Síria vem trabalhando para desenvolver um enquadramento analítico 
urbano abrangente que considere o contexto físico e institucional da cidade, bem como as 
características, experiências e necessidades da sua população para fundamentar melhor o 
planejamento, foco e monitoramento humanitário e de desenvolvimento. Ela considera cinco 
pilares: infraestrutura, ecossistemas e serviços; habitação, terra e propriedade; governança; 
economia; e coesão e integração social. O consórcio, que reúne áreas de conhecimento 
especializado complementares, inclui a iMMAP, o Joint IDP Profiling Service (JIPS), a equipe 
de ação humanitária de Mercy Corps e o Conselho de pesquisa conjunta da Comissão Europeia, 
e trabalha em estreita colaboração com plataformas globais como a Aliança Global para Crises 
Urbanas.

10 A abordagem se centra nas pessoas cuja situação, por ter estado deslocadas durante bastante 
tempo, isto é, pelo menos alguns meses, começa a se normalizar, e não em deslocados de curto 
prazo.

O ESTUDO
Este estudo visa contribuir para o fortalecimento da resposta humanitária ao 
deslocamento interno fora dos campos em ambientes urbanos, à luz das histórias e 
perspectivas das pessoas deslocadas. Para isso, é analisada a experiência das pessoas 
deslocadas em cidades, fora dos campos, pelos conflitos armados ou a violência, e 
é feita uma reflexão crítica sobre a medida em que a resposta geral das organizações 
humanitárias, incluído o CICV, atende às necessidades e expectativas das pessoas 
deslocadas internamente10. A pesquisa é baseada na análise de quatro situações do 
deslocamento urbano, em uma revisão da literatura e em entrevistas com informantes-
chave. As situações de deslocamento em Baidoa (Somália), Maiduguri (Nigéria), 
Mossul (Iraque) e San Pedro Sula (Honduras) foram analisadas através de entrevistas 
individuais e discussões de grupos focais com pessoas deslocadas, anfitriões, membros 
da comunidade, líderes da comunidade, autoridades locais e pessoal das organizações 
humanitárias, e outros atores envolvidos na resposta (ver o Anexo 1). 
Os estudos de caso foram selecionados para apresentar diferentes contextos e padrões de 
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deslocamento, com o objetivo de distinguir semelhanças e diferenças na experiência das 
pessoas e na resposta humanitária ao deslocamento. Por exemplo, a experiência de uma 
pessoa deslocada em uma cidade afetada pela violência perpetrada por quadrilhas é muito 
diferente da experiência de uma pessoa deslocada dentro de uma cidade em guerra ou em 
uma cidade mais estável dentro de um país afetado pelo conflito armado? O que distingue 
a experiência dos deslocados desde áreas rurais para urbanas da experiência daqueles 
que se deslocam entre cidades ou dentro delas? Quais são as variações relacionadas com 
o local de assentamento na própria cidade?

Na maioria dos casos, as pessoas que chegaram a Maiduguri e a Baidoa tinham 
abandonado as áreas rurais por causa de um conflito armado, ou de uma combinação 
de conflito e seca. Alguns deslocados em Mossul fugiram das hostilidades que assolam 
outras partes da cidade. Outros chegaram de cidades menores ou de áreas rurais também 
afetadas pelo conflito. Em San Pedro Sula, muitas pessoas se mudaram de bairro para 
escapar da violência perpetrada pelas quadrilhas. Ao contrário do que acontece em 
Maiduguri e Baidoa, muitas das pessoas deslocadas em Mossul e em San Pedro Sula 
permaneceram perto da insegurança que os forçou a fugir. Em todas essas cidades, as 
pessoas deslocadas falaram sobre a dificuldade ao tentar se estabelecer em um novo 
local, muitas vezes, com meios extremamente limitados. De várias formas, aludiram à 
sua sensação de ter perdido uma parte da sua dignidade e o seu lugar social no mundo 
devido ao deslocamento. As diferenças em suas perspectivas e formas de lidar com a 
situação parecem estar influenciadas pela sua sensação de segurança e sua capacidade 
de encontrar proteção no local de deslocamento, venham de uma área rural ou urbana, 
pela sua localização na cidade e pelas suas condições de vida.
11

Uma observação sobre o escopo do estudo
Neste documento, o “deslocamento urbano” faz referência ao deslocamento interno 
para ambientes urbanos ou dentro deles, isto é, de áreas rurais para urbanas, 
interurbanas ou intraurbanas. Não abrange a circulação de pessoas que fogem 
das cidades para as áreas rurais. O estudo se centra nas pessoas deslocadas que se 
estabelecem fora dos campos formais e informais, e que moram dispersas dentro das 
comunidades de acolhimento. Elas podem morar em apartamentos alugados, em casas 
ou edifícios abandonados ou inacabados, em abrigos improvisados, ocupar edifícios 
públicos ou ser acolhidos pela comunidade, geralmente por familiares ou amigos. Em 
Maiduguri, também são consideradas duas localizações ligeiramente periféricas onde 
grupos de pessoas deslocadas tinham se estabelecido de maneira informal em terrenos 
baldios.11

Quando houve uma resposta humanitária fora dos campos, na maioria das vezes, ela 
se centrou na mera sobrevivência das pessoas, mas não necessariamente em ajudá-
las a atenderem às suas necessidades básicas adequadamente, a preservarem ou 
restabelecerem seu sentido de dignidade ou a planejarem o futuro. Com frequência, 
as pessoas que conseguiam lidar sozinhas com a situação no curto prazo ficavam sem 
assistência e, ao longo do tempo, se tornavam indigentes e cada vez mais vulneráveis. 
No meio de uma emergência, é essencial garantir que as pessoas permaneçam com 
vida. Mas essa resposta não apenas não conseguiu garantir uma cobertura adequada 
das necessidades essenciais, mas também não avançou rapidamente para ajudar as 
pessoas a recuperarem sua autonomia e retomarem uma vida relativamente normal. 
Em geral, a resposta foi inadequada. Em alguns locais, como Maiduguri, foram feitos 

11 Para mais informações sobre os tipos de assentamentos, ver CCCM 2017a.
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grandes esforços para melhorar o acesso aos serviços urbanos de maneira sustentável 
nas áreas de acolhimento dos deslocados, mas as tentativas de desenvolver uma resposta 
individual às necessidades específicas das pessoas e de pensar além da emergência foram 
limitadas. Em outros locais, como Baidoa, as pessoas que tinham se estabelecido fora dos 
campos simplesmente foram esquecidas.

Outros já indicaram antes que a insuficiência da resposta humanitária nas cidades 
se deve em parte à complexidade do ambiente urbano e às dificuldades que os 
atores humanitários têm para adotar novas abordagens adaptadas a esse ambiente12. 
As limitações também decorrem de suposições não verificadas, e não de dados 
confiáveis que sustentem a resposta. Por exemplo, acredita-se, geralmente, que as 
pessoas deslocadas fora dos campos estão em melhor situação do que aquelas que se 
encontram nos campos, que é difícil identificá-las, porque moram dispersas dentro 
das comunidades, e que suas necessidades não são diferentes das de suas comunidades 
de acolhimento. Tais crenças dão forma à resposta, mas quase nunca são analisadas e 
questionadas cuidadosa e contextualmente. 

ESTRUTURA
Este documento se centra, em primeiro lugar, na perspectiva das pessoas deslocadas que 
moram em ambientes urbanos e fora dos campos e, em menor medida, na perspectiva 
das comunidades de acolhimento. São examinadas as expectativas das pessoas 
deslocadas ao fugir para as cidades ou dentro delas, bem como os fatores que dão forma 
à sua experiência enquanto fazem um esforço para se estabelecer e reconstruir suas 
vidas em um novo local. Depois, no estudo é analisada a relevância e eficácia da resposta 
humanitária ao deslocamento urbano causado pelo conflito armado ou a violência, à 
luz da experiência dessas pessoas em relação ao deslocamento. Argumenta-se ainda 
que para desenvolver uma resposta adequada que ajude as pessoas a preservarem 
seu sentido da dignidade, além de se adaptarem aos ecossistemas urbanos, os atores 
humanitários – bem como as autoridades e os doadores – devem basear sua resposta 
em evidências, e não em suposições. Para concluir, são feitas recomendações sobre 
respostas eficazes ao deslocamento urbano.

Durante a pesquisa, foram identificadas algumas abordagens promissoras para 
responder ao deslocamento urbano nos locais visitados. Alguns exemplos inspiradores 
aparecem em destaque em quadros de texto ao longo do documento. Evidentemente, 
os programas devem ser adaptados às peculiaridades do contexto e da situação das 
pessoas.

12 Aliança Global para Crises Urbanas, 2016a.
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1.  POR QUE AS PESSOAS FOGEM 
PARA AS CIDADES OU DENTRO DELAS

13 Banco Mundial, 2017:6.
14 Kirbyshire e outros, 2017:8.
15 Mais da metade da população mundial mora em cidades. Esta proporção chegaria a 66% para 

o ano de 2050. Em 2015, na África subsaariana, 38% da população morava em cidades e o 
crescimento urbano anual foi de 4,2%, em comparação com um crescimento urbano global 
de 2,1% (Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (DAES, 2015:2; 
Banco Mundial, sem data).

16 Alcayna e Al-Murani, 2016:17; Brookings-LSE, 2013: 3; Grünewald, 2011:53; Banco Mundial, 
2017:10; Zetter e Deikun, 2010:6.

17 Lyytinen, 2009:6; Tudehope, 2016:91.

Há deslocamento de populações nas cidades quando estas se tornam cenários de conflitos 
armados, violência ou desastres. Devido a que uma crescente proporção da população do 
mundo mora em cidades, as crises humanitárias que acontecem em áreas densamente 
povoadas afetam um número cada vez maior de pessoas que provavelmente serão 
deslocadas dentro das cidades. No Oriente Médio e no norte da África, uma proporção 
significativa das pessoas deslocadas mora dispersa em ambientes urbanos, não apenas 
porque há poucos campos formais, mas também porque, em geral, a população está 
urbanizada13. As cidades também podem ser os locais escolhidos pelas pessoas para 
procurar abrigo em caso de conflitos armados, violência ou desastres que ocorrem em 
outros lugares, e contribuem assim às tendências de urbanização global. Estas tendências 
também dão forma à circulação das pessoas que se deslocam: em geral, as pessoas estão 
se mudando para as cidades e, portanto, as pessoas deslocadas fazem o mesmo, o que 
acelera a urbanização14. Isso acontece especialmente na África subsaariana, uma das 
regiões com a menor proporção de pessoas morando em áreas urbanas, mas que está se 
urbanizando mais rapidamente15.

Na maioria dos casos, as pessoas deslocadas explicam sua decisão de se mudar para 
uma cidade (ou dentro dela) por questões de segurança, mas também por outros fatores 
de atração. Por exemplo, no início de 2017, Ali fugiu com sua família numerosa de uma 
aldeia localizada a mais de cem quilômetros ao norte de Baidoa devido à insegurança 
reinante, mas também pelo seu impacto na economia e em sua atividade comercial. Ele 
decidiu se mudar para Baidoa, uma cidade que já conhecia, na procura de segurança e 
com a esperança de encontrar oportunidades de subsistência e assistência humanitária. 
Pessoas deslocadas no Iraque, na Nigéria e em Honduras mencionaram repetidamente 
motivos semelhantes pelos quais tinham escolhido se estabelecer em áreas urbanas. Isto 
é um reflexo do que sugere a literatura, que identifica a segurança física, o acesso aos 
serviços, os mercados, os meios de subsistência e as redes sociais, e o potencial apoio 
de familiares e amigos como elementos que motivam as pessoas a procurar refúgio 
nas cidades. Em alguns casos, especialmente nos de violência direcionada, como em 
San Pedro Sula, a possibilidade de permanecer no anonimato também é chave16. A 
influência da assistência humanitária parece variável, em parte porque essa ajuda nem 
sempre está disponível e porque a necessidade das pessoas de assistência humanitária 
varia de acordo com o contexto17. Na Somália e na Nigéria, as pessoas deslocadas com 
frequência mencionaram que eram suas expectativas de receber assistência humanitária 
as que tinham influenciado a escolha do destino. Em Mossul e em San Pedro Sula, essa 
consideração não era comum: as escolhas estavam relacionadas com a presença de 
familiares ou amigos que pudessem ajudá-los, ou com a possibilidade de manter seus 
meios de subsistência.
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Nem todas as pessoas têm como primeira opção se mudar para uma área urbana, e 
sua viagem pode incluir várias etapas antes de chegarem a uma cidade. Várias pessoas 
deslocadas em Maiduguri, primeiro tinham fugido para um local mais próximo das suas 
casas. Depois, elas se dirigiram para Maiduguri por motivos relacionados com a segurança 
e com a esperança de receber maior assistência. Em média, as pessoas viajaram durante 
mais de cinco meses18. Em alguns casos, elas simplesmente seguiram os passos de outros. 
Uns jovens nigerianos disseram que os líderes da comunidade tinham decidido para onde 
ir. Uma mulher iraquiana lembrou que todas as pessoas de sua aldeia partiram juntas, e 
que ela tinha seguido e se estabelecido com várias delas no bairro de Al-Intisar, no leste 
de Mossul.

Deslocamento em Mossul
Mais de três anos de intensos enfrentamentos entre as forças de segurança iraquianas, 
as forças da coligação e o grupo Estado Islâmico (EI) provocaram importantes 
deslocamentos internos para, dentro e entre as cidades do centro e norte de Iraque. O 
deslocamento em grande escala no distrito de Mossul começou no final de 2016, com 
o início de uma operação militar para recuperar a cidade do grupo Estado Islâmico. 
O deslocamento atingiu um primeiro pico entre novembro de 2016 e janeiro de 2017, 
quando as operações militares começaram no leste da cidade. Um segundo e maior pico 
aconteceu entre fevereiro e junho de 2017, quando os enfrentamentos se concentraram 
no oeste de Mossul, depois da recuperação do leste da cidade. A maioria das pessoas 
deslocadas do leste de Mossul se alojaram em campos, enquanto a maioria dos 
deslocados do oeste ficaram fora dos campos, já que se mudaram em grande número 
para o leste da cidade ou para outras áreas mais seguras. Para o final de junho de 
2017, a cidade de Mossul acolhia quase 384.000 pessoas deslocadas da própria cidade19. 
Muitos dos que tinham fugido do leste de Mossul quando começou a operação militar 
voltaram nos primeiros meses de 2017 e agora acolhem pessoas deslocadas. A Política 
Nacional sobre Deslocamentos, emitida em 2008 pelo Ministério de Deslocamentos e 
Migração, porém nunca convertida em lei, é o principal enquadramento interno que 
orienta a resposta do governo às necessidades das pessoas deslocadas internamente.

Os dados para este estudo foram coletados em Al-Intisar, um bairro relativamente 
pobre, onde moram cerca de 20.000 famílias, na parte sul do leste de Mossul. As 
autoridades locais estimam a existência de entre 2.000 e 2.600 famílias deslocadas de 
outras partes da cidade, de cidades menores e de aldeias morando em apartamentos 
alugados, em edifícios inacabados e casas vazias, ou com familiares. 

19

18 REACH 2017: 17.
19 OIM, 2017:49.
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LINHA DE TEMPO DO DESLOCAMENTO DAS POPULAÇÕES
DURANTE A CRISE EM MOSSUL 17 DE OUTUBRO DE 2016 - 29 DE JUNHO DE 2017
Fonte: Adaptado de OIM Iraque, 2017:19
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SOBRE A DECISÃO DE MORAR EM CAMPOS
A perspectiva que as pessoas têm sobre os campos e sua situação familiar podem 
influenciar a decisão de procurar segurança em uma cidade. A numerosa família de Wafa 
escolheu se estabelecer em um edifício inacabado em Mossul, em vez de fazê-lo em um 
campo fora da cidade, para proteger as crianças e os idosos da profunda adversidade: eles 
consideravam insuportáveis as condições de vida nos campos isolados e empoeirados. 
Esta percepção negativa da vida nos campos estava difundida não apenas no Iraque, mas 
também em Maiduguri e Baidoa, apesar de haver maior disponibilidade de assistência 
humanitária nos campos. Ao destacar suas duras condições de vida, as pessoas deslocadas 
nos três lugares frequentemente também salientaram que foram decisões suas evitar 
os campos. Em Maiduguri, algumas pessoas tomaram essa decisão para preservar 
sua liberdade de circulação ou para conservar seus animais, que estão proibidos nos 
campos. Outras temiam ir para campos administrados por autoridades que, às vezes, 
eram consideradas uma ameaça. Em Baidoa, algumas pessoas mencionaram que sem as 
conexões adequadas entre os clãs, era difícil obter acesso a um campo informal e viver 
de forma segura. Como sua situação não é estática, em alguns casos, as pessoas primeiro 
ficam fora dos campos, mas acabam se mudando quando não conseguem se estabelecer 
de maneira independente na cidade. Outras pessoas fazem o oposto: elas se mudam fora 
dos campos, na procura de maior liberdade de circulação, oportunidades de subsistência 
ou privacidade. Às vezes, as pessoas continuam circulando entre os campos e o resto da 
cidade devido à insegurança, à falta de meios ou a outras pressões20.

Em alguns casos, as pessoas primeiro ficam fora dos campos, 
mas acabam se mudando quando não conseguem 
se estabelecer de maneira independente na cidade. 

Outras pessoas fazem o oposto.

20 Tais deslocamentos foram observados em muitos ambientes. Ver Alcayna e Al-Murani, 
2016:18; Carrillo, 2009:539; e Syn, 2016:40.
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Em outros casos, como em San Pedro Sula, não existem os campos. Isto também aconteceu 
em Maiduguri durante algum tempo: começou a chegar um grande número de pessoas e não 
tinham campos para recebê-las ou os poucos campos existentes estavam tão cheios que não 
era possível acolher mais ninguém. Mesmo depois de construídos os campos oficiais, muitas 
pessoas preferiam não ficar neles. 
21 22

Deslocamento em Maiduguri
A intensificação do conflito entre a oposição armada e as autoridades no nordeste 
da Nigéria causou deslocamentos em massa desde meados de 2013. No estado de 
Borno moram 77% dos deslocados, isto é, 1,3 milhões de pessoas. A maioria delas se 
estabeleceu em centros urbanos e fora dos campos. Maiduguri, a capital de Borno, 
recebeu um grande número de pessoas das áreas rurais, com valores de deslocamento 
na cidade que atingiram um pico de 825.000 pessoas em fevereiro de 2016 e que 
diminuem progressivamente desde então21. Nigéria assinou a Convenção da União 
Africana sobre a Proteção e Assistência às Pessoas Deslocadas Internamente na África 
(Convenção de Kampala), mas ainda não incorporou as obrigações da Convenção à 
legislação nacional. A Política Nacional sobre Pessoas Deslocadas Internamente, de 
2012, nunca foi adotada formalmente pelo Conselho Executivo Federal e está em 
processo de revisão na atualidade22.
A coleta de dados para este estudo foi feita em três bairros diferentes: Bolori, no 
centro da cidade, onde as pessoas deslocadas moram dispersas dentro da comunidade 
de acolhimento; Kusheri, um bairro que costumava ter uma escassa população, onde 
se reuniram as pessoas deslocadas; e Dalori, na periferia da cidade, onde as pessoas 
deslocadas também se estabeleceram juntas.

21 IOM Fev. 2016 e Dez. 2017.
22 ICRC 2016b: 24.

2.  LUTAR COM UM NOVO AMBIENTE: 
A PERSPECTIVA DAS PESSOAS 
DESLOCADAS

“Estamos preocupados, pois não sabemos se seremos capazes de sustentar a nós mesmos 
e às nossas famílias. E a questão habitacional é um problema”.

A família de Ali encontrou relativa segurança em Baidoa, mas tem dificuldades 
para encontrar um local estável onde morar e se alimentar, não recebe apoio e as 
oportunidades econômicas são limitadas. Agora, Ali compartilha um quarto alugado, em 
um barraco construído com chapas de ferro, com suas duas esposas e seus 18 filhos, e 
está preocupado com seu bem-estar. Ele se preocupa com seu bebê recém-nascido: o 
dinheiro é tão limitado que apenas comem uma vez por dia, o que dificulta que a sua 
esposa possa amamentar. Também se preocupa com o fato de que, em breve, terá que 
procurar outro teto para sua família: eles já se mudaram cinco vezes desde a sua chegada 
oito meses atrás, após terem sido despejados repetidamente por falta de pagamento do 
aluguel. É difícil encontrar um novo local para uma família numerosa: as pessoas temem 
que monopolizem o banheiro e que as crianças façam barulho.
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Ali esperava encontrar assistência em Baidoa, mas não recebeu ajuda nem de 
organizações humanitárias, nem da comunidade ou das autoridades. Ele acredita que, 
em um local onde os vínculos entre clãs e famílias são essenciais, o fato de ele não ter 
familiares explica a falta de apoio da comunidade. Sabendo que, como em muitos outros 
países, a resposta humanitária estava focada nas centenas de campos informais que se 
espalharam pela cidade e seus arredores, desesperado, tentou levar a sua família para um 
campo. O líder do campo exigiu dinheiro. Ele pagou, mas, mesmo assim, não conseguiu 
entrar.

A incerteza não é específica das pessoas deslocadas. 
A especificidade pode estar na perda repentina da casa, 
dos bens e da familiaridade com o mundo social e físico, 

o que agrava a sensação de inquietação.

A família de Ali teve que encontrar maneiras de sobreviver. Suas esposas vão buscar 
água para vender. Ali sai todos os dias para procurar trabalho na construção, mas tem 
dias que ele não ganha nada. Ele não tinha essas preocupações na sua casa: antes que 
o conflito armado começasse a perturbar a segurança e a economia, tinha um negócio 
rentável e uma casa apropriada. Se ele tivesse algum capital, retomaria a venda de 
carroças de burro. Mas ele não tem mais nada: esgotou seus recursos para fugir e 
manter a sua família após a sua chegada a Baidoa, e não tem acesso a crédito, formal 
nem informal.

A história de Ali resume a imprevisibilidade que o deslocamento pode significar na vida 
das pessoas. A incerteza não é específica das pessoas deslocadas. Pode caracterizar a vida 
da população pobre de ambientes urbanos, e das pessoas afetadas pela violência e os 
conflitos armados que não se deslocaram. A especificidade pode estar na perda repentina 
da casa, dos bens e da familiaridade com o mundo social e físico, o que agrava a sensação 
de preocupação. 23 24

Deslocamento em Baidoa
A capital da região da Baía da Somália foi testemunha de um novo e numeroso afluxo 
de pessoas deslocadas pela seca no país entre o final de 2016 e meados de 2017, bem 
como pela insegurança duradoura e os temores de recrutamento forçado. Mais de 
240.000 pessoas deslocadas chegaram à cidade principalmente de áreas rurais23. A 
maioria vive em condições miseráveis em mais de 200 campos informais localizados na 
cidade e seus arredores24. Um número desconhecido, mas aparentemente significativo, 
de recém-chegados se estabeleceu fora desses campos, porque podiam ser acolhidos 
por familiares ou podiam pagar um aluguel. Em outros casos, há pessoas que não 
encontraram lugar nos campos e não tiveram outra opção que procurar onde viver 
em outros pontos da cidade. Em Baidoa, já moravam dezenas de milhares de pessoas 
que tinham sido deslocadas em anos anteriores; especialmente em 2011, devido à 
seca e, em alguns casos, em 2006-2007, devido à insegurança. Um número pequeno 
corresponde a antigos refugiados que, ao retornarem, não conseguiram voltar ao seu 
local de origem devido à insegurança e à pobreza. A dimensão do deslocamento é tal 
que as autoridades locais acreditam que o número de pessoas deslocadas superou o de 
residentes permanentes. A Somália assinou a Convenção de Kampala, mas ainda não a 
ratificou. No nível federal, está pendente a adoção de uma política nacional abrangente 
sobre o deslocamento interno.

23 ACNUR, 2017:2.
24 CCCM 2017.
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EXPLORAR UM AMBIENTE URBANO 
A experiência de Ali é, sem dúvidas, única, como cada experiência individual. Pessoas 
deslocadas no mesmo âmbito podem ter dificuldades e oportunidades semelhantes, 
mas é possível que não afetem sua capacidade de explorar seu novo ambiente da mesma 
forma: as trajetórias das pessoas são influenciados por sua história, sexo, idade, afiliação 
étnica e religiosa, e capacidade25. Ainda assim, a experiência do deslocamento tem uma 
série de características que são comuns à maioria das pessoas deslocadas. 

Em todos os locais, as pessoas deslocadas salientaram 
a dificuldade de atender às necessidades básicas de suas famílias: 

encontrar um local onde morar e meios de subsistência, 
e ter acesso aos serviços essenciais. 

Devido a seus recursos limitados, as pessoas deslocadas frequentemente acabam 
morando em bairros pobres ou assentamentos informais, na periferia das cidades 
ou em bairros desfavorecidos onde não têm garantia de posse e o acesso aos serviços 
é inadequado26. Em todos os locais, as pessoas deslocadas salientaram a dificuldade 
de atender às necessidades básicas de suas famílias: encontrar um local onde viver e 
meios de subsistência, e ter acesso aos serviços essenciais. Muitas vezes, seus esforços 
foram dificultados por causa do cenário social, político e jurídico. Do mesmo modo, sua 
capacidade para lidar com uma nova situação e reconstruir suas vidas é constantemente 
influenciada pela situação de segurança. Os padrões e os locais de deslocamento, bem 
como suas condições de vida, também causam um forte impacto. 27 28

Deslocamento em San Pedro Sula
Honduras é o primeiro país no Triângulo Norte da América Central em reconhecer 
oficialmente o fenômeno do deslocamento interno causado pela violência generalizada 
de grupos tais como as quadrilhas urbanas (as denominadas maras e pandillas) e os 
traficantes de drogas. De acordo com as conclusões de um exercício de caracterização 
de 2015, realizado pelo governo nos 20 municípios do país mais afetados pelo 
deslocamento, estima-se que há cerca de 174.000 pessoas deslocadas pela violência 
em Honduras; no entanto, devido à natureza invisível deste deslocamento, é pouco 
provável que esses valores reflitam sua dimensão real27. Neste estudo foi revelado 
que nos municípios do Distrito Central (Tegucigalpa) e de San Pedro Sula é acolhida 
quase a metade das famílias deslocadas do país e que os valores do deslocamento 
nos dois locais vem aumentando de maneira mais ou o menos contínua desde 2004. 
Uma grande maioria das pessoas deslocadas em San Pedro Sula se mudaram dentro 
da própria cidade afetada pela violência28. Como um primeiro passo para abordar 
o problema, a Comissão Interinstitucional para a Proteção das Pessoas Deslocadas 
pela Violência desenvolveu um projeto de lei sobre o deslocamento interno, que será 
avaliado pelo Congresso Nacional.

25 Essed e outros, 2004.
26 Brookings-LSE, 2013:7.
27 Comissão Interinstitucional para a Proteção das Pessoas Deslocadas pela Violência (CIPPDV), 

2015; sobre os padrões de deslocamento induzido pela violência no Triângulo Norte da América 
Central, ver Cantor e Plewa, 2017.

28 San Pedro Sula registrou a maior taxa de homicídios do país até 2016 (Instituto de Segurança, 
Justiça e Paz, 2016).
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VIVER NO LIMITE: LIDAR COM A INCERTEZA 
Antes de um deslocamento, a maioria das pessoas pode satisfazer suas necessidades 
básicas. Mas, com frequência, o deslocamento interrompe sua subsistência e modo de vida. 
E elas são forçadas a se adaptar a um novo ambiente, a estabelecer novas redes sociais, 
e a encontrar um teto e novas formas de ganhar a vida e de satisfazer suas necessidades 
básicas. A possibilidade de restabelecer uma vida normal depois do deslocamento depende 
de vários elementos e está intimamente ligada à segurança das pessoas.

Nas cidades que lutam contra a violência generalizada, como San Pedro Sula, a 
insegurança normalmente continua a ser uma questão central no dia a dia das pessoas, 
o que limita a sua capacidade de sair a procurar emprego e de ter acesso a serviços, 
e debilita o bem-estar psicológico. Em outras palavras, quanto mais as pessoas 
deslocadas precisam se preocupar com ameaças iminentes às suas vidas, menos podem 
se concentrar em normalizar sua situação. Isto acontece especialmente com aqueles que 
se deslocaram como resultado de ameaças graves, e abusos contra eles ou suas famílias, 
e que procuram o anonimato por questões de segurança. 

Quanto mais as pessoas deslocadas precisam se preocupar 
com ameaças iminentes às suas vidas, menos podem 

se concentrar em normalizar sua situação.

A insegurança pode obrigar as pessoas a se mudar repetidamente, o que aumenta ainda 
mais sua vulnerabilidade. Por exemplo, Marta e a sua família fugiram primeiro para 
outro bairro de San Pedro Sula, depois de ter tentado resistir à extorsão da quadrilha 
dominante. Quando ela conseguiu reiniciar um pequeno negócio, foi ameaçada 
novamente e toda a família se mudou, mais uma vez, dentro da cidade. Começar de 
novo resultou ainda mais difícil, já que grande parte da economia da família foi utilizada 
para se estabelecer depois do primeiro episódio de deslocamento e o marido de Marta 
ficou doente. O medo era evidente de uma maneira inequívoca apenas em San Pedro 
Sula, mas as pessoas deslocadas em Maiduguri e em Mossul também limitaram seus 
movimentos a determinadas partes da cidade. 

Mesmo em uma cidade mais segura, as pessoas deslocadas frequentemente têm dificuldades 
para recuperar sua autonomia, a menos que tenham uma renda previsível e confiável, riqueza 
acumulada, ou apoio governamental, humanitário ou comunitário com o qual possam 
pagar o aluguel regularmente, pôr comida na mesa e pagar os serviços. A maioria consegue 
lidar com a situação, mas, frequentemente, às custas de um nível adequado de habitação, 
alimentos, educação ou assistência à saúde, ou recorrendo a outras formas prejudiciais de 
sobrevivência, como enviar os filhos a trabalhar ou a mendigar, trocar favores sexuais ou 
optar por um casamento negociado. A necessidade de dinheiro não é específica das pessoas 
deslocadas fora dos campos e em ambientes urbanos, mas é certamente maior quando as 
pessoas devem pagar o aluguel e comprar comida porque não podem cultivar.

Alguns conseguem estabilizar suas vidas ao longo do tempo, mais muitos deslocados 
salientaram que depois de meses ou anos de deslocamento, ainda estavam vivendo no 
limite. Sem renda nem apoio, algumas pessoas esgotam gradualmente seus recursos 
e ficam cada vez mais pobres. Por exemplo, as pessoas deslocadas que tinham 
chegado a Maiduguri com seu gado, em muitos casos tiveram que vender seus animais 
progressivamente para sobreviver. Outros, como Faiza, enfrentaram situações da vida 
que, devido à ausência de uma rede de segurança, interromperam a possibilidade de uma 
normalização. Ela se estabeleceu em um abrigo improvisado em Maiduguri com seus 
filhos há quatro anos, após seu marido ter sido morto e sua casa incendiada durante 
um ataque à sua aldeia. Em Maiduguri, ela se casou novamente, e seu novo marido a 
deixou quando engravidou. Para ganhar dinheiro, limpava casas, mas teve que parar 
de trabalhar quando o bebê nasceu, há três meses. Como as rações de alimentos que ela 
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recebe são insuficientes, acabou tirando da escola os quatro filhos mais velhos, de entre 
3 e 13 anos, para que pudessem mendigar no mercado e ganhar um pouco de dinheiro. Se 
Faiza tivesse algum capital, ela prepararia sopa para vender e obter dinheiro, mas apenas 
consegue alimentar a sua família, portanto, torna-se impossível economizar dinheiro.

A necessidade de dinheiro não é específica das pessoas 
deslocadas fora dos campos e em ambientes urbanos, 

mas é certamente maior quando as pessoas devem pagar 
o aluguel e comprar comida porque não podem cultivar.

Geralmente, as pessoas não contam com capital para reiniciar uma atividade econômica, 
mas também não têm habilidades adaptadas a um ambiente urbano, especialmente se 
elas vêm do campo, como salientaram estes homens deslocados em Maiduguri. “Lá em 
casa, nós tínhamos tudo o que precisávamos e ainda podíamos ajudar outras pessoas. 
Aqui, temos que mendigar e aceitar trabalhos que não estamos costumados a fazer 
para ganhar a vida”. Se as pessoas contassem com a terra e as ferramentas necessárias, 
poderiam continuar cultivando nas áreas periurbanas, com a vantagem notável da 
proximidade dos mercados. Mas essa possibilidade não existe nem remotamente para 
aqueles que se estabelecem mais perto do centro da cidade. Mesmo para as pessoas que 
têm as habilidades adequadas, as oportunidades econômicas podem ser limitadas devido 
à falta de capital e de vínculos sociais, e a que, com frequência, os conflitos armados 
ou a violência perturbam a economia e limitam a circulação. As pessoas deslocadas 
dentro de Mossul e de San Pedro Sula poderiam ter ficado a poucos quilômetros das 
suas casas e meios de subsistência anteriores, mas essas áreas geralmente estavam 
fora do seu alcance. Em San Pedro Sula, algumas pessoas conseguiram manter seus 
trabalhos, devido a que se estabeleceram em um bairro não tão distante e mais seguro, 
mas tiveram que incorrer em despesas adicionais para alugar um novo local.

A LÓGICA INDECIFRÁVEL DA ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA 
Embora as pessoas deslocadas em Baidoa e em Maiduguri tenham indicado com 
frequência que a assistência humanitária era um dos fatores pelos quais decidiram 
se mudar para as cidades, seu acesso à assistência foi limitado. Em alguns casos, as 
pessoas que se estabeleceram fora dos campos em Baidoa e em Mossul receberam o 
apoio de membros da comunidade, normalmente de familiares ou de outras pessoas 
deslocadas. Aqueles sem esse tipo de apoio muitas vezes não receberam nenhuma 
assistência individual, nem das autoridades nem de organizações humanitárias, e 
salientaram que, para obtê-lo, tinham que morar em um campo.

Em Maiduguri, as pessoas reunidas na periferia da cidade frequentemente recebiam rações 
de alimentos e, em alguns casos, tinham obtido materiais de construção para seus abrigos. 

Mas nem todos foram assistidos e as distribuições não foram confiáveis. 
As pessoas deslocadas em Kusheri estimaram que talvez dois terços 
das famílias agrupadas lá fossem beneficiados com rações mensais, 
mas a distribuição tinha sido suspendida por cerca de dois meses e 
elas não sabiam o porquê. Também não sabiam por que alguns deles 
não receberam nenhum tipo de apoio. Sua única explicação era que as 
organizações humanitárias estavam sobrecarregadas pela dimensão das 
necessidades e que tinham escolhido aleatoriamente as pessoas para as 
quais fornecer assistência. E aqueles que foram assistidos, sentiam que 
foi insuficiente. Em geral, as pessoas dispersas no centro da cidade não 
receberam assistência humanitária individual e atribuíram isso à sua 
localização, como salientou esta mulher deslocada no centro da cidade: 
“Como estamos na cidade, não recebemos assistência. As organizações 
fornecem ajuda àqueles que estão nos campos. Temos que encontrar a 
maneira de sobreviver sozinhos”.

Como estamos 
na cidade, não 

recebemos 
assistência. 

As organizações 
fornecem ajuda 

àqueles que estão 
nos campos. 
Temos que 
encontrar a 
maneira de 

sobreviver sozinhos
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A NATUREZA HOLÍSTICA DO BEM-ESTAR DAS PESSOAS
Torna-se crucial ter uma renda estável ou apoio confiável para reconstruir a vida de 
uma pessoa, mas isso não resolve tudo. A capacidade das pessoas de se adaptar a um 
novo ambiente e de normalizar a sua situação também está intimamente ligada ao 
enquadramento jurídico e político, ao clima social e à disponibilidade de serviços 
públicos, além da sua segurança.

Em geral, as autoridades exercem um maior controle nas cidades do que nas áreas 
rurais, e as leis, regulamentos e políticas tendem a ter um maior impacto em vários 
aspectos da vida quotidiana das pessoas29. Os enquadramentos normativos e de 
políticas nacionais nem sempre são consistentes com o direito internacional, e com a 
principal responsabilidade das autoridades de proteger e fornecer assistência às pessoas 
deslocadas; ou, se adequados, podem não ser implementados corretamente por motivos 
que vão da escassez de recursos humanos ou financeiros e a falta de clareza nas funções 
e responsabilidades, à falta de vontade política. Ainda existe uma margem considerável 
para fortalecer a implementação dos Princípios Reitores sobre os Deslocamentos 
Internos no nível global e da Convenção de Kampala no nível dos Estados africanos30. 
Como resultado, as pessoas deslocadas nas cidades muitas vezes enfrentam barreiras 
jurídicas e administrativas que limitam a sua capacidade de trabalhar, de se estabelecer, 
de garantir a posse ou de ter acesso aos serviços urbanos. As dificuldades podem ser 
especialmente graves para as pessoas que chegam do campo: é possível que não 
estejam familiarizadas com o sistema jurídico e administrativo, ou que não possuam 
a documentação oficial necessária para ter acesso aos serviços ou à assistência do 
Estado, ou para alugar ou comprar uma propriedade; de fato, esses documentos podem 
não ter sido necessários nas áreas rurais, ou podem ter sido deixados ou perdidos ao 
fugir. Em locais como o Iraque e a Nigéria, onde as pessoas deslocadas às vezes são 
percebidas como uma ameaça à segurança e onde o governo se concentra no regresso 
das pessoas deslocadas às suas casas ou áreas de origem, é pouco provável que sejam 
adotadas e implementadas políticas favoráveis à integração local no meio ou longo 
prazo, particularmente em termos de meios de subsistência e garantia de posse. Para as 
pessoas que não podem ou não desejam voltar, isto faz com que seja ainda mais difícil se 
estabelecer no local do deslocamento. 

Em todos os locais, as pessoas deslocadas não tinham garantia de posse. Normalmente, 
alugavam um local onde viver através de um acordo verbal com os proprietários, e não 
tinham proteção contra despejos e aumentos arbitrários do aluguel. De fato, os despejos 
eram quase rotineiros na vida de algumas pessoas deslocadas em Baidoa. Na maioria 
dos casos, devido à incapacidade das pessoas para pagar o aluguel consistentemente, 
às vezes, devido a aumentos não previstos. Os despejos não apenas obrigam as pessoas 
a encontrar novas casas, mas também, dependendo da distância do novo local, 
comprometem as redes sociais e os meios de subsistência conseguidos, complicam o 
acesso aos serviços e levam à perda de bens. Também podem forçar as pessoas a voltarem 
prematuramente a locais inseguros onde as condições de vida e o acesso aos serviços 
essenciais ainda são difíceis, como indicaram as pessoas no leste de Mossul, quem, 
devido aos drásticos aumentos do aluguel, estavam considerando voltar para as ruínas 
no oeste de Mossul. A garantia de posse e a subsistência estão interligadas. A falta de 
uma ou de outra pode resultar em graves ramificações de segurança e proteção. Sem uma 
renda estável, as pessoas não podem pagar um local adequado onde viver. Elas podem 
ser despejadas por não pagar o aluguel, ou podem tomar a decisão se estabelecer em 
bairros mais perigosos e com poucos serviços, onde também podem enfrentar despejos 
por ocupar terras públicas ou propriedades privadas sem autorização. Do mesmo modo, 
sem proteção jurídica nem garantia de posse, as pessoas deslocadas não podem pagar o 

29 Cotroneo, 2017:289-290.
30 CICV, 2016a.
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aumento dos alugueis com a mesma fonte de renda e enfrentar uma situação de despejo. 
Quando são forçados a se mudar, podem perder os meios de subsistência, as redes sociais 
ou o acesso aos serviços.

A garantia de posse e a subsistência estão interligadas. 
A falta de uma ou de outra pode resultar em graves 

ramificações de segurança e proteção.

A discriminação social também afeta a capacidade das pessoas de lidar com a situação, o 
que aumenta a dificuldade de conseguir trabalho ou uma habitação adequada. Às vezes, 
as pessoas deslocadas comentavam sobre sua sensação de ser marginalizados, como esta 
jovem em Maiduguri: “As pessoas nos olham com desprezo, porque somos deslocados 
e não temos nada. Elas nos chamam de ‘ladrões’ ou ‘bruxas’, e sempre nos culpam 
quando falta algo da sua casa ou há algum problema. Para nossos filhos é ainda pior”. 
A discriminação pode ser especialmente grave quando as pessoas se deslocam fora dos 
seus limites étnicos, religiosos ou políticos, ou são vistas como uma ameaça.

Os problemas de acesso aos serviços podem estar relacionados não apenas com leis e 
regulamentos, políticas ou falta de meios. Às vezes, os serviços públicos simplesmente 
não existem. Em Baidoa e em algumas partes de Maiduguri não há rede municipal de 
água e esgoto. Em Mossul, a destruição e a interrupção da rede elétrica e do sistema 
municipal de abastecimento de água devido ao conflito fizeram com que as pessoas 
não tivessem mais acesso adequado a água e eletricidade. Isto também aconteceu com 
a assistência à saúde, um ponto que destacavam repetidamente; antes do conflito 
armado, as pessoas recebiam assistência à saúde pública gratuita. Agora, tinham que 
pagar pelos tratamentos, alguns hospitais tinham sido danificados pelas hostilidades 
e parte do pessoal médico tinha ido embora, se deslocado ou, às vezes, alguns tinham 
sido mortos.

Localização dos assentamentos visitados em Maiduguri

b

b

b

c

Dalori

Bolori

Kusheri

Centro de Maiduguri

      

As fronteiras, nomes e classificações utilizadas neste relatório não implicam
uma aprovação oficial nem indicam uma opinião política por parte do CICV,
e não prejudicam as reivindicações de soberania dos territórios mencionados.
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O centro versus a periferia 
A vida quotidiana dos deslocados no centro das cidades tende a ser diferente da vida 
daqueles que se estabelecem nos arredores das cidades, assim como a realidade das 
pessoas acolhidas por familiares não é igual à realidade daquelas que alugam ou 
ocupam edifícios públicos ou inacabados. No centro de uma cidade, as pessoas que não 
são acolhidas por familiares costumam ter dificuldades para encontrar uma habitação 
adequada, mas podem ter maior acesso a oportunidades de subsistência e serviços 
públicos, exceto em bairros pobres ou controlados por quadrilhas, que podem estar 
perto dos centros urbanos, mas, mesmo assim, oferecer serviços limitados.

Em Maiduguri, a maioria das pessoas deslocadas no bairro central de Bolori alugava 
um quarto, mas outras também moravam em casas inacabadas ou em abrigos 
improvisados. Geralmente, suas condições de vida eram difíceis. Não apenas tinham 
dificuldades para pagar o aluguel e temiam o despejo, mas também, devido à pobreza, 
muitos compartilhavam um quarto individual com outra família e tinham pouca 
privacidade. Eles temiam aumentos repentinos do aluguel e salientavam que, devido 
à crescente demanda, os aluguéis continuavam aumentando, enquanto os salários 
diminuíam por causa do crescente número de pessoas que procuravam trabalho. A 
grande maioria disse que, a pesar de ter uma renda – as mulheres faziam trabalhos 
de limpeza, assavam ou vendiam produtos alimentares, enquanto os homens 
trabalhavam na construção, descarregavam caminhões ou transportavam mercadorias 
– eles não podiam satisfazer suas necessidades básicas. No início, algumas pessoas 
pediram dinheiro emprestado, mas os residentes de longo prazo deixaram de fazer 
empréstimos, porque eles não podiam pagá-los. Os poucos que eram acolhidos por 
familiares pareciam estar melhor que o resto, mas, frequentemente, diziam que era 
uma condição temporária, já que seus anfitriões tinham dificuldades. O acesso das 
pessoas deslocadas aos serviços em Bolori era relativamente melhor que nos arredores 
da cidade. O governo e as organizações humanitárias tinham aumentado a capacidade 
dos serviços urbanos, mas o único apoio individual que algumas pessoas tinham 
recebido foi de parte da comunidade ou de outras pessoas deslocadas. De alguma 
forma, as pessoas estavam imersas no tecido urbano, mas não se sentiam parte da 
comunidade.
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Pelo contrário, em Dalori e em Kusheri, dois locais periféricos informais onde as 
pessoas deslocadas das mesmas regiões tinham recriado pequenas comunidades, quase 
todos tinham um pouco mais de espaço e privacidade, tinham construído seus próprios 
abrigos com palha, paus, tecidos recuperados e chapas de metal em terras privadas 
emprestadas, e não estavam pagando aluguel. No entanto, sem um acordo formal 
com os proprietários, também temiam ser despejados. O contato com os habitantes de 
Maiduguri era limitado e parecia que, quanto mais longe estavam do centro da cidade, 
mais limitado era o acesso aos serviços e meios de subsistência. Em Kusheri, mais 
perto do centro da cidade, as pessoas tinham acesso a um ponto de abastecimento 
de água e a latrinas. Em Dalori, devido à ausência de um poço de água, as pessoas 
deviam mendigar pequenas quantidades de água aos residentes próximos. As latrinas 
tinham sido construídas por uma organização humanitária, mas eram consideradas 
muito distantes para serem seguras. Nos dois locais, as pessoas deslocadas podiam 
procurar assistência primária à saúde nos campos próximos e as crianças podiam se 
inscrever nas escolas vizinhas. Algumas pessoas ganhavam dinheiro, porém menos 
que em Bolori. Nos dois lugares, as pessoas deslocadas salientaram que a falta de 
alimentos era crítica, a pesar de que algumas delas recebiam rações de alimentos. 
Elas explicavam que tinham se estabelecido na periferia da cidade porque viver no 
centro da cidade era muito caro; a geração mais velha também aludiu à natureza 
intimidante da cidade. No entanto, estar mais longe do centro da cidade limitava suas 
oportunidades de subsistência e o acesso aos serviços.

UM LUGAR NO MUNDO: DIGNIDADE E DESLOCAMENTO
“Meus netos moravam perto. Agora, minha família está dispersa e eu estou sozinha, na 
casa do meu irmão mais velho”.

De Mossul a Baidoa, de Maiduguri a San Pedro Sula, as pessoas transmitiram 
repetidamente que o deslocamento resultou em uma sensação de ruptura, no sentido 
literal e no sentido figurativo, como a mulher idosa deslocada em Maiduguri, citada 
acima. Alguns já eram pobres antes do deslocamento, outros tinham mais dinheiro. Mas 
todos lembravam que antes tinham um teto, e que podiam satisfazer suas necessidades 
e as de suas famílias. Depender de assistência não confiável e da caridade de outros, 
viver em condições miseráveis, ter que mendigar água e não poder pôr suficiente comida 
na mesa, garantir um local onde viver ou planejar para o futuro se apresentavam, 
persistentemente, como degradantes.

As pessoas transmitiram repetidamente que o deslocamento 
resultou em uma sensação de ruptura, no sentido literal 

e no sentido figurativo.

Com frequência, as pessoas lembraram como tinham sido afetadas profunda e 
intimamente pelo deslocamento, bem como pelos eventos violentos que causaram seu 
desarraigo. Em Mossul, as pessoas manifestaram um profundo sofrimento associado a 
ter presenciado e experimentado privações e abusos extremos, bem como a ter deixado 
suas casas, sem saber o que aconteceria depois, e a depender da generosidade de outros. 
Os pais declararam com dor sua incapacidade para proteger suas famílias e de satisfazer 
as necessidades básicas da vida. Em Maiduguri, as pessoas lembravam como suas casas 
tinham sido incendiadas, junto com todos seus pertences e as lembranças de toda uma 
vida; falavam de ter perdido um modo de vida e de seu desejo de voltar a casa. Os homens 
idosos que tinham vendido seus animais para sobreviver eram muito orgulhosos como 
para admitir que não eram os donos dos animais que cuidavam. Na Somália, as pessoas 
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lembravam que costumavam ter cabras e camelos, e que seus filhos bebiam leite fresco 
todos os dias. Em San Pedro Sula, as pessoas que tinham sido forçadas a fugir às vezes 
descreviam como a violência tinha dispersado suas famílias dentro e fora das fronteiras, 
e lembravam que temiam pegar o transporte público ou dar a conhecer a sua situação 
aos vizinhos.

De várias formas, as pessoas falavam sobre sua sensação de ter perdido muito mais do que 
seus pertences com o deslocamento. Falavam de como tinham perdido sua autonomia, 
sua dignidade, sua autoestima. Falavam de como as pessoas os desvalorizavam e 
se cansaram de ajudá-los. Falavam de sua sensação de ter perdido seu lugar social e 
identidade no seu mundo. Tais considerações não são específicas do deslocamento 
urbano, mas podem ser particularmente graves em ambientes urbanos, onde as pessoas 
frequentemente têm dificuldades para se adaptar a um modo de vida diferente e para 
recuperar sua autonomia. Abordá-las é essencial para uma resposta adequada.

31 Para mais informações, ver CICV, 2015, e Büscher e Vlassenroot, 2010:2.
32 Ver também Cruz Vermelha Nigeriana, 2015:8, Metcalfe e outros, 2012:35.

3.  RECEBER PESSOAS DESLOCADAS: 
A PERSPECTIVA DOS ANFITRIÕES 
SOBRE O DESLOCAMENTO 

O impacto do deslocamento vai muito além das próprias pessoas deslocadas. Não é 
percebido profundamente apenas pelas pessoas que acolhem diretamente os deslocados, 
mas também afeta as comunidades de acolhimento e, de forma mais ampla, as cidades, 
que podem ter dificuldades para assumir a sua responsabilidade em relação às pessoas 
deslocadas, em parte por questões financeiras ou jurídicas, embora esse não seja um 
aspecto abordado nesta publicação31.

As cidades e comunidades podem receber múltiplas ondas de pessoas deslocadas. Um 
fluxo abundante de pessoas de áreas rurais ou de outras cidades, como em Baidoa e 
em Maiduguri, é traduzido em um crescimento significativo da população, enquanto 
a circulação em grande escala dentro da cidade, como em Mossul, pode aumentar 
a densidade de determinados bairros. A nova população se concentra com maior 
frequência em bairros relativamente pobres e, muitas vezes, já lotados, e nos arredores 
das cidades. O deslocamento tende a exacerbar problemas preexistentes relacionados 
com a disponibilidade habitacional, a infraestrutura, os mercados, o emprego, o acesso 
à terra, a gestão de resíduos e outros serviços públicos, com diferentes consequências 
de acordo com o local dentro da cidade onde se estabeleçam os recém-chegados. Por 
exemplo, o interior da cidade de Maiduguri sofreu uma superlotação maior que a dos 
distritos periféricos, e a chegada de um grande grupo de pessoas resultou especialmente 
dramática para a população pobre de ambientes urbanos. A periferia enfrentou 
dificuldades para oferecer serviços tais como o fornecimento de água e eletricidade, 
e a presença de pessoas deslocadas estava levando a una degradação ambiental32. O 
deslocamento causado pela violência perpetrada por quadrilhas, como em San Pedro 
Sula, tem um impacto menos óbvio nas cidades, já que acontece gradualmente e, devido 
a sua natureza intraurbana, a mesma área pode ser um local de partida e de refúgio.
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COMPARTILHAR A CASA: A PERSPECTIVA DAS FAMÍLIAS 
DE ACOLHIMENTO
“As pessoas deslocadas são hóspedes. Temos que recebê-los. No entanto, sua presença 
causou aumento dos aluguéis e escassez de recursos”.

Yusuf, residente do bairro de Al-Intisar, no leste de Mossul, manifesta uma perspectiva 
comum: é um dever ajudar as pessoas necessitadas, mas, com o tempo, se torna uma 
carga. A maioria das pessoas em Al-Intisar se deslocaram em algum momento. Quando 
voltaram, em alguns casos não conseguiram retornar a suas antigas casas, porque 
tinham sido destruídas ou se tornaram inacessíveis33. Algumas pessoas se mudaram para 
outros edifícios inacabados ou abandonados, alugaram uma casa ou foram acolhidos 
por familiares, ou sem qualquer outra opção, acabaram morando nas ruínas de suas 
casas. As pessoas estavam usando suas economias, vendendo seus bens restantes ou se 
endividando para realizar as reparações mais urgentes para o próximo inverno. Às vezes, 
as mesmas pessoas se tornaram anfitriões e, em alguns casos, de numerosas famílias. 
Yusuf, por exemplo, tinha sido deslocado durante dois meses, fugindo de um bairro 
para o outro com os onze membros da sua família. Ele voltou a uma casa parcialmente 
destruída e logo começou a compartilhar sua casa com outras cinco famílias. Recebeu 
vouchers de açúcar, farinha e arroz por parte do Estado, que também tinha voltado a 
pagar seu salário – embora reduzido –, mas tinha dificuldades. 

Em Maiduguri, algumas famílias residentes acolhiam generosamente seus familiares 
há vários anos. “Antes, a nossa comida era para seis e agora devemos compartilhá-la 

entre 15 pessoas”, observou uma mulher. “Tivemos que 
reduzir a quantidade de refeições. Também temos problemas 
de privacidade. Temos apenas um quarto e devemos 
compartilhá-lo”. Ninguém questionou a obrigação moral 
de assistir as pessoas ou de ser os primeiros em dar uma 
resposta, mas todos observaram que estavam sob uma enorme 
pressão, especialmente porque o conflito estava afetando 
a vida quotidiana de todos. As pessoas com mais recursos 
tinham menos problemas. Um líder comunitário no bairro de 
Bolori acolhia quatorze pessoas que tinham chegado em 2010 
e alugava um local para seis delas com quem não tinha relação. 
Em todos os locais, as pessoas geralmente recebiam seus 
familiares, mas algumas outras acolhiam estranhos. 

COMPARTILHAR AS RUAS: A PERSPECTIVA DAS COMUNIDADES 
DE ACOLHIMENTO 
“Com o início da crise, as pessoas começaram a se mudar para cá, mesmo desde outras 
partes da cidade, porque a consideravam segura. As pessoas deviam compartilhar a 
pouca comida que tinham”.

Este líder comunitário em Bolori continuou insistindo que ele tinha dito aos membros 
da comunidade que as pessoas não deviam ser enviadas a campos e que necessitavam 
assistência. Ele mesmo estava acolhendo quatorze pessoas. Também relatou que, quando 
começaram a chegar as pessoas deslocadas, ele fez visitas às organizações humanitárias. 
Tinha entrado em contato com o CICV com sucesso para recuperar o hospital e com o 
UNICEF para procurar pontos de abastecimento de água. Não tinha conseguido obter 
rações de alimentos para os deslocados e seus anfitriões, o que ele teve que explicar para 
os residentes temporários e permanentes do bairro: “Em outras áreas, as pessoas foram 
assistidas, mas isso não aconteceu aqui. As pessoas acusam [os líderes da comunidade] 

33 Em Al-Intisar, numa avaliação de ACTED de fevereiro de 2017 é indicado que 5% das casas 
foram totalmente destruídas e 20% sofreram danos leves em relação ao conflito.
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de não ter podido mobilizar os atores humanitários. As pessoas recebem diferentes tipos 
de apoio em diferentes locais. É injusta a distribuição de assistência em toda a cidade”. 
Ele tentou entender a lógica da distribuição da assistência, mas sentiu que não tinha 
recebido uma resposta satisfatória. A pesar de estar convencido de que receber as pessoas 
deslocadas era uma obrigação moral, também começava a sentir que a comunidade 
estava em uma situação limite: “O problema é que essas pessoas depois recebem outros 
membros de sua família e assim continuam crescendo”. A pesar destas reservas, como 
muitos outros líderes das comunidades e dos bairros, ele enfatizou que as pessoas não 
apenas eram recebidas, mas que também podiam ficar uma vez conquistada a paz, 
sempre que elas pudessem se sustentar.

Os membros da comunidade indicaram que tinham que compartilhar a água já escassa, 
que as salas de aula estavam superlotadas, que as latrinas se enchiam mais rápido e que 
os homens se casavam com mulheres deslocadas devido ao menor preço do dote. As 
pessoas, como esta mulher em Bolori, com frequência comentavam que esperavam que 
as pessoas deslocadas ficassem por um período breve, mas que, afinal, permaneciam 
muito tempo: “Eles falam de voltar, mas não vão embora. Viver com eles é difícil. São 
pobres e é uma carga. Será um alívio quando saiam daqui”. Quando foi feita a pergunta 
sobre o impacto positivo da presença de pessoas deslocadas no bairro, eles somente 
podiam pensar em que aprenderam a fazer chapéus cuidadosamente tecidos.

A carga de acolher pessoas deslocadas foi salientada não apenas em Maiduguri. Também 
foi mencionada repetidamente em Mossul e em Baidoa, tanto pelas comunidades 
quanto pelas autoridades locais que enfatizaram estar sobrecarregados pela magnitude 
das necessidades. Os membros da comunidade de acolhimento mencionaram as 
preocupações de segurança com menos frequência, mas alguns usaram termos velados 
para fazer referência à ameaça percebida associada à presença de estranhos. Ammaya, 
uma mãe de dois filhos que morava em Kusheri, em meio de uma área onde tinha se 
estabelecido um grande número de pessoas deslocadas, foi uma das poucas pessoas 
que ousou indicar explicitamente que temia pela segurança da sua família: 
“Esta área costumava ser tranquila. Com o afluxo, a população aumentou 
muito. A gente já não se sente segura. Comecei a fechar a porta [do quintal] 
com chave e depois de uma explosão dentro do assentamento, já não 
permiti a entrada de pessoas e não deixo que meus filhos brinquem fora 
de casa. Essas pessoas não foram examinadas, não sabemos quem são 
nem se podemos confiar nelas”34. A família de Amaya tinha construído 
uma casa em um bairro que costumava ter uma escassa população, pouco 
tempo antes de que as pessoas deslocadas começassem a chegar em massa. 
Eles tinham sonhado com uma vida tranquila na sua nova casa, mas agora 
vivem em uma área lotada e o valor da sua casa diminuiu.

RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
As relações entre as comunidades de acolhimento e as pessoas deslocadas frequentemente 
pareciam se tornar mais tensas ao longo do tempo, em parte porque uma presença que 
se esperava fosse temporária, duraria anos, mas também porque em alguns casos, as 
pessoas deslocadas eram percebidas como uma ameaça. Existem muitos motivos para 
que haja animosidade entre a comunidade de acolhimento contra os recém-chegados. 
Sua presença poderia criar ainda mais dificuldades para acessar aos recursos e serviços 

34 Em geral, as pessoas deslocadas que chegam a Maiduguri são examinadas quando entram 
na cidade. Esse é o único exame realizado às pessoas que se estabelecem nas comunidades 
de acolhimento. Os recém-chegados que vão ou são levados para algum dos campos formais 
são examinados novamente, como parte das medidas de segurança implementadas pelas 
autoridades para proteger os campos da infiltração de membros da oposição armada. Além 
disso, em cada campo são realizados exames diários a todas as pessoas que entram ou saem 
(CICV, 2016b:34-35).
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essenciais que, às vezes, já eram insuficientes. As pessoas deslocadas poderiam competir 
pelas oportunidades de subsistência com os residentes e ter acesso a assistência que 
não está disponível para a população residente que vive em condições semelhantes. Os 
aumentos no aluguel, que às vezes resultam do grande afluxo de pessoas, não afetam 
apenas as pessoas deslocadas, mas também os residentes, especialmente a população 
pobre de ambientes urbanos e os retornados. Este foi o caso no leste de Mossul, onde os 
aumentos substanciais dos alugueis impediram alguns retornados de voltarem aos locais 
onde moravam antes, e assim se tornaram deslocados dentro do seu próprio bairro. Ao 
mesmo tempo, aqueles residentes que eram proprietários, às vezes aproveitavam o 
aumento da demanda de moradia.

Os possíveis impactos positivos do deslocamento em comunidades e cidades incluem o 
apoio direto das pessoas deslocadas à economia local, através das despesas e a criação 
de empresas, e o crescimento do mercado de construção habitacional, que cria uma 
demanda de materiais e de mão de obra35. O deslocamento também traz às cidades atores 
com recursos e conhecimentos especializados, quem, além de apoiar a economia local 
através da oferta de empregos e a aquisição de bens e serviços, podem contribuir para as 
iniciativas de desenvolvimento local ao melhorar os serviços urbanos36. No entanto, estes 
potenciais benefícios raramente parecem óbvios para as comunidades de acolhimento e 
as autoridades locais.

35 Guiu, 2016:28; Banco Mundial, 2017:13.
36 Branch, 2013:4; Büscher e Vlassenroot, 2010:10.
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MAIDUGURI
NIGÉRIA
A fotógrafa nigeriana Rahima Gambo tirou fotografias em Jiddari Polo, Maiduguri. As 
pessoas deslocadas que ela conheceu frequentemente relatavam que, junto com seus 
filhos, tiveram que deixar suas casas de repente, e apenas com a roupa que carregavam 
no corpo. Todos pareciam desorientados e não tinham uma forte conexão com seu novo 
ambiente. Algumas pessoas deslocadas que foram entrevistadas e fotografadas no 
passado, falaram desses encontros com irritação, já que não conduziram a nada. Rahima 
sugeriu que virassem as costas para a sua câmera, como um ato de resistência.
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Uma família deslocada em Jiddari Polo, um bairro de Maiduguri onde muitas pessoas 
se estabeleceram.
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Isa Zakariya, de 50 anos, e sua família moram há quatro anos neste abrigo no centro 
de Maiduguri, depois de fugir de Bama. Na sua casa, ele vendia medicamentos. Agora, 
depende dos seus filhos, que vendem comida nas ruas.
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Móveis para venda em uma rua de uma área onde se estabeleceram pessoas deslocadas.
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Hawwa Musa, de 31 anos, e sua filha, em Jiddari Polo.
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Artigos trazidos por pessoas deslocadas que representam os objetos que eles deixaram 
para trás.
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Maria Joseph, de 32 anos, se estabeleceu em Jiddari Polo.
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Crianças brincando nas ruas de Jiddari Polo.
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 CAPÍTULO 2 

A RESPOSTA 
HUMANITÁRIA  
AO DESLOCAMENTO 
URBANO
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O deslocamento cria necessidades concretas, tanto para as pessoas deslocadas quanto 
para as comunidades de acolhimento. Os atores humanitários estão bem cientes desta 
situação, mas, muitas vezes, a sua resposta não é suficiente para abordar tais necessidades 
de maneira sustentável. Nesta seção do relatório são contempladas as características 
da resposta humanitária ao deslocamento urbano, com uma reflexão sobre as suas 
limitações, à luz das expectativas das pessoas e da experiência do deslocamento.

Existem pontos de vista divergentes sobre o que constitui uma resposta humanitária 
apropriada em ambientes urbanos. Em Baidoa, em setembro de 2017, tanto as autoridades 
quanto as agências das Nações Unidas descreveram a resposta à crise como adequada, 
em comparação com a resposta à seca de 2011, que tinha sido tardia e ineficaz para 
salvar vidas. Embora o pior tenha sido evitado, a resposta esteve longe de ser perfeita. As 
populações fora dos assentamentos não foram consideradas, as necessidades urgentes 
não foram abordadas adequadamente, e faltou previsibilidade e visão de longo prazo. As 
pessoas deslocadas tiveram que reduzir sua ingestão de alimentos, limitar seu consumo 
de água, e aqueles que moravam fora dos campos enfrentaram repetidos despejos e uma 
crescente vulnerabilidade. A inadequação da resposta foi semelhante em Maiduguri, no 
leste de Mossul e em San Pedro Sula.

As deficiências na resposta humanitária em ambientes urbanos geralmente são 
atribuídas à dimensão e à complexidade das cidades, com seus sistemas interconectados, 
suas diversas dinâmicas sociais e sua governança multifacetada que amplificam o desafio 
de coordenar a ação entre múltiplas partes interessadas, e ao limitado conhecimento 
especializado em ambientes urbanos dos atores humanitários, já que a resposta ao 
deslocamento urbano não pode simplesmente replicar as soluções rurais37. As limitações 
também resultam da falta de compreensão da função dos atores humanitários nesses 
ambientes, a rigidez dos esquemas de planejamento e financiamento, as lacunas de 
financiamento, os interesses políticos e a escassez de dados confiáveis que dificultam o 
planejamento. Por exemplo, quando a população geral de uma cidade é desconhecida – o 
que é bastante comum –, é difícil estimar a demanda de água e, por sua vez, avaliar se o 
abastecimento de água é adequado ou se o setor de saúde pode lidar com a situação. Sem 
dados, é extremamente difícil projetar programas adaptados à dimensão exata.

As deficiências também surgem do fato de que a resposta, em geral, é baseada em 
suposições não verificadas, especialmente sobre a crença de que as pessoas deslocadas 
que moram nas comunidades de acolhimento estão em melhor situação do que 
aquelas que se encontram nos campos, de que é difícil identificá-las e atingi-las, e de 
que enfrentam os mesmos problemas que a população pobre de ambientes urbanos, 
portanto, não requerem apoio específico, e que a resposta aos seus problemas tem a ver 
com o desenvolvimento. Isto reflete os desafios da coleta regular de dados confiáveis, 
mas também as fraquezas na análise e no uso de dados existentes.

37 Para conhecer o debate sobre os sistemas urbanos, ver Campbell, 2016, e CICV, 2015.

1.  RESPONDER AO DESLOCAMENTO EM 
CIDADES: ABORDAGENS ATUAIS

São três as características que distinguem a resposta típica ao deslocamento urbano em 
países afetados por conflitos armados: o foco nos campos, quando existem campos; a 
lacuna na resposta de emergência, bem como a falta de continuidade e de uma perspectiva 
de longo prazo, mesmo em situações de deslocamento prolongado; e a dependência 
excessiva de respostas gerais em vez de individualizadas. Pelo contrário, nas cidades 
afetadas pela violência, onde geralmente não existem campos, as respostas gerais não 
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são comuns. Apenas uma pequena proporção das pessoas deslocadas recebe assistência 
de emergência, o ponto de entrada é o indivíduo ou a família. Isto pode estar vinculado 
à natureza relativamente individual do fenômeno, em oposição ao deslocamento em 
massa, e às dificuldades dos atores humanitários para interagir com as comunidades 
afetadas em tais situações.

RESPOSTA ORIENTADA PARA OS CAMPOS
Em uma crise de deslocamento, uma proporção significativa das pessoas deslocadas 
tende a se estabelecer fora dos campos formais e informais38. Mas em todos os locais 
estudados neste relatório, a resposta humanitária se centrou nos campos, com a exceção 
óbvia de San Pedro Sula. Baidoa, onde as condições relativamente seguras permitiram 
a presença de um grande número de organizações humanitárias, foi o exemplo mais 
extremo desta situação. As pessoas deslocadas fora dos campos informais, ou mesmo 
aquelas que moravam em pequenos grupos informais dentro da cidade, simplesmente 
foram esquecidas. Uma quinta parte da assistência humanitária foi destinada à 
comunidade de acolhimento, quando uma parte dela poderia ter sido reservada para 
alguns dos deslocados que moravam fora dos campos. Como em todos os outros locais, 
os atores humanitários descreveram as pessoas que moravam fora dos campos como 
mais privilegiadas do que aquelas nos campos, já que podiam contar com o apoio dos 
seus anfitriões ou pagar o aluguel; mas não foram oferecidos argumentos sólidos para 
fundamentar esta afirmação. Eles também destacaram a dificuldade de identificar as 
pessoas dispersas na cidade, bem como o número esmagador e crescente de campos 
facilmente identificáveis que as organizações humanitárias já não podiam monitorar, e 
muito menos apoiar adequadamente. Isto aconteceu em todos os campos: a pesar do foco 
humanitário nesses locais, a assistência fornecida nunca foi suficiente nem consistente, 
em parte porque a coordenação da resposta muitas vezes falhou, o que levou a lacunas 
e sobreposições.

A situação era semelhante em Maiduguri. Quando a resposta humanitária foi finalmente 
ampliada, mais de dois anos depois da emergência39, ela se centrou nos campos formais, 
de acordo com o pedido das autoridades e, até certo ponto, nos campos informais, 
mesmo quando a maioria das pessoas deslocadas tinha se estabelecido nas comunidades 
de acolhimento – mais de 60% em janeiro 201740. No entanto, também foram feitos 
grandes esforços para melhorar a capacidade dos serviços públicos sobrecarregados 
nas áreas da cidade mais afetadas pelo deslocamento. Mas o acesso a alimentos ou à 
assistência em dinheiro para as pessoas que moravam dispersas na cidade foi a exceção. 
Também no Iraque, os atores humanitários se centraram nos campos, localizados mais 
frequentemente em áreas periurbanas ou rurais. Em Al-Intisar, no leste de Mossul, 
o acesso humanitário foi seriamente dificultado devido à insegurança reinante. As 
comunidades de acolhimento que foram profundamente afetadas pelo conflito sofreram 
o impacto de apoiar as populações deslocadas. Parte da infraestrutura crítica da cidade 
estava sendo recuperada pelas autoridades, e as organizações humanitárias e de 
desenvolvimento, mas as pessoas ainda careciam de água limpa, alimentos e habitação 
adequada.

38 Vários autores afirmam que a maioria das pessoas deslocadas em cidades moram fora dos 
campos (por ex., Beyani 2011:7; Banco Mundial, 2017: 8; Lyytinen, 2009:9), mas as evidência 
empírica é escassa (Jacobsen e outros, 2014:21; Lyytinen, 2009:9).

39 O CICV começou a trabalhar em Maiduguri em 2012. Até o início de 2017, outros poucos atores 
humanitários estavam presentes, em parte devido à falta de fundos, mas também por causa 
da falta de reconhecimento político da dimensão da crise. Para o final desse ano, a marca 
humanitária era significativa, com mais de 35 organizações humanitárias presentes. Para 
conhecer as reflexões sobre a lacuna na emergência na resposta à crise no nordeste da Nigéria, 
ver Edwards, 2017.

40 OIM, janeiro de 2017.
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Ao destinar sua assistência quase exclusivamente aos campos, 
as organizações humanitárias parecem estar forçando as pessoas 

deslocadas com meios limitados a se mudar para os campos 
em vez se estabelecer com a comunidade de acolhimento.

Em todos os locais, as pessoas estavam cientes de que tinham mais probabilidades de 
receber assistência nos campos, mas a maioria resistia a se mudar para tais ambientes, 
enquanto outros, como em Baidoa, salientaram que não podiam entrar porque 
pertenciam a um clã errado. Ao destinar sua assistência quase exclusivamente aos 
campos, as organizações humanitárias parecem estar forçando as pessoas deslocadas 
com meios limitados a se mudar para os campos em vez se estabelecer com a comunidade 
de acolhimento. Este foco nos campos não é apenas inconsistente com as necessidades e 
desejos das pessoas. Mas também é surpreendente, devido a que os atores humanitários 
concordaram durante muito tempo que, em geral, é preferível que as pessoas deslocadas 
morem fora dos campos, que os campos devem ser o último recurso e somente uma 
solução temporária, e que um número significativo de pessoas deslocadas se estabelece 
nas comunidades41.

Este foco que parece ser contrário à intuição poderia surgir da crença comum de que 
as pessoas deslocadas que se estabelecem fora dos campos são menos vulneráveis que 
as que se encontram neles. Além disso, em áreas inseguras, o ambiente mais ou menos 
controlado dos campos pode fornecer uma sensação de segurança aos atores humanitários 
e permitir economias de escala, além de uma resposta humanitária relativamente 
simples e padronizada: é possível registrar as populações – embora o registro não seja 
sistemático – e avaliar apropriadamente os requerimentos de alimentos, água, habitação 
e serviços. Em alguns casos, especialmente quando as pessoas deslocadas são percebidas 
como uma potencial ameaça para a segurança, os governos podem obrigar os atores 
humanitários a se centrarem nos campos, onde resulta mais fácil exercer o controle. 

A LACUNA NA EMERGÊNCIA E A LACUNA NA CONTINUIDADE
A resposta humanitária ao deslocamento urbano parece imperfeita de duas formas 
contraditórias: por um lado, a resposta de emergência normalmente é tardia e incompleta; 
por outro lado, o foco na emergência frequentemente dificulta a continuidade e a visão de 
longo prazo, que são elementos cruciais para dar uma resposta eficaz em crises crônicas 
ou prolongadas, e em deslocamentos duradouros42.

Em Baidoa, alguns programas foram executados apenas de forma temporária ou 
intermitente devido às restrições de financiamento, embora as necessidades não 
tenham sido abordadas de maneira duradoura. Por exemplo, existe uma crise crônica 
de abastecimento de água na cidade, que afeta tanto as pessoas deslocadas quanto os 
residentes permanentes. Para abordar as necessidades urgentes, foram utilizados 
caminhões para transportar água para alguns dos campos informais, por períodos 
de tempo limitados, sujeitos aos fundos disponíveis. O transporte em caminhões 
foi interrompido, mas a escassez de água ainda não foi resolvida. Esta não foi nem a 
primeira nem a última crise de abastecimento de água em Baidoa. No entanto, nenhuma 
solução sustentável foi projetada. De fato, a lógica da resposta parece ter consistido em 
injetar uma quantidade relativamente grande de dinheiro nos assentamentos, para que 
as pessoas deslocadas possam sobreviver, mas sem tratar de garantir, de forma genuína, 
uma cobertura adequada e consistente de suas necessidades urgentes. Portanto, 
quando o CICV realizou uma avaliação rápida relacionada com a nutrição em dois dos 
assentamentos de Baidoa, em setembro de 2017, a situação foi considerada crítica em um 

41 Ver ACNUR, 2009.
42 A expressão “lacuna na emergência” (emergency gap) é tomada das autoras de Castellarnau e 

Stoianova, 2018.
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deles e grave no outro. Em geral, parecia ser muito pouca a assistência destinada a evitar 
que as pessoas se tornassem completamente indigentes e, muito menos, a que possam 
recuperar a autonomia e reconstruir suas vidas ao facilitar o acesso a oportunidades de 
subsistência. Isto pode estar relacionado, em parte, com o tamanho muitas vezes enorme 
da população deslocada que requer apoio. Porém, não prestar assistência às pessoas 
antes de chegarem à pior situação possível não somente causa sofrimento, mas também 
é ineficaz, já que eles precisarão mais tempo para a sua recuperação. Com uma ajuda 
rápida para acessar oportunidades de emprego, para garantir uma habitação adequada 
e para abordar potenciais obstáculos jurídicos para sua integração na comunidade de 
acolhimento, algumas pessoas deslocadas poderiam normalizar sua situação e avançar 
no caminho de uma solução. Isto acontece especialmente com aqueles que possuem 
habilidades adaptadas a contextos urbanos.

Do mesmo modo, na Nigéria, quatro anos depois de um deslocamento em grande 
escala, uma parte importante da resposta se manteve focada na mera sobrevivência 
das pessoas, embora estivessem sendo implementados projetos em pequena 
escala e de longo prazo para que as pessoas pudessem garantir a posse, criar redes 
comunitárias mais fortes para atingir as populações necessitadas ou para que as 
pessoas pudessem restabelecer um meio de subsistência. No bairro de Al-Intisar, no 
leste de Mossul, não houve resposta de emergência, o que poderia ter evitado que 
alguns pais enviem seus filhos a trabalhar ou a mendigar nas ruas. Em San Pedro 
Sula, devido à dificuldade para interagir com as comunidades afetadas pela violência.  

Equilibrar as intervenções de curto e de longo prazo
É essencial responder adequadamente às necessidades de emergência. Porem, as 
considerações de longo prazo também precisam ser parte da resposta humanitária, 
porque as crises muitas vezes são prolongadas e é provável que um número de pessoas 
deslocadas se estabeleçam em cidades a longo prazo, embora tenham dificuldades 
para satisfazer suas necessidades básicas e enfrentem problemas de proteção43. Por 
exemplo, em 2017, quando foram entrevistados sobre sua intenção de voltar, quase a 
metade das pessoas deslocadas em Baidoa afirmou que planejava ficar nesse local44. 
Em Maiduguri e em Mossul, era pouco provável que as pessoas vindas de aldeias que 
tinham sido destruídas totalmente voltassem a suas casas. Isto também acontecia 
com as pessoas que tinham encontrado um meio de subsistência na cidade. Alguns 
iraquianos não planejavam voltar a suas áreas de origem por temor a represálias. Para 
aqueles que tinham se mudado dentro de Mossul, parecia lógico ficar no novo bairro 
se tinham conseguido restabelecer suas vidas nesse local. Voltar a casa era apenas 
uma possibilidade muito remota para as pessoas deslocadas em San Pedro Sula, para 
quem a integração local, ou a relocalização dentro da mesma cidade ou em outro local, 
frequentemente era a única opção. Nesses casos, a função de acolhimento dos municípios 
se torna permanente e as pessoas deslocadas necessitam apoio para encontrar formas de 
ganhar a vida, de garantir um local estável onde viver e de ter acesso a serviços urbanos 
para se integrarem e recuperarem sua autonomia. A vontade política – e os esquemas de 
financiamento adaptados à programação de longo prazo45 – para apoiar essa integração 
local e permitir que as cidades absorvam a crescente população é essencial.

É essencial responder adequadamente às necessidades 
de emergência. Porem, as considerações de longo prazo também 

precisam ser parte da resposta humanitária.

43 Ver Crawford e outros, 2015.
44 OIM, 2017b.
45 CICV, 2016.



50 PESSOAS DESLOCADAS EM CIDADES 

Destacar a visão de longo prazo que deve dar forma à resposta não consiste em dizer que 
as organizações humanitárias precisam se tornar atores do desenvolvimento, mas salienta 
que as pessoas não têm que depender da assistência de emergência durante um período 
de tempo prolongado. Elas devem receber ajuda para reconstruir suas vidas e avançar no 
caminho de uma solução logo que possível, já que sua existência não pode ser colocada em 
espera por meses e anos – embora a própria resposta de emergência possa perdurar durante 
um período de tempo prolongado quando continuam acontecendo novos deslocamentos. 
Para as organizações humanitárias, conseguir um equilíbrio entre as necessidades de curto e 
de longo prazo, e abordá-las de maneira simultânea e não sequencial é ainda um importante 
desafio, em parte, devido às formas de trabalhar profundamente enraizadas, mas também 
devido à arquitetura de financiamento. Quando as emergências são repetidas em um país, a 
pressão relacionada ao tempo e os recursos muitas vezes supõe que a tensão entre essas duas 
dimensões da resposta é resolvida simplesmente adiando as intervenções de longo prazo.

Abordagem promissora: garantir posse e habitação para as pessoas deslocadas
Em Maiduguri, onde os despejos são um problema crônico, o Conselho Norueguês para 
os Refugiados (NRC) convenceu os proprietários de terras a concordar formalmente em 
deixar as pessoas deslocadas usarem suas terras durante um ano. Em troca, o Conselho 
ofereceu perfurar poços de água para serem utilizados pelos proprietários e pelas pessoas 
deslocadas, para fornecer reservatórios, ou demarcar áreas de pastagem ou cultivo. Depois 
de um ano, cerca de 70% dos proprietários renovaram o acordo para o ano seguinte. As 
pessoas deslocadas receberam materiais de construção desmontáveis. Nos bairros do 
centro, onde era pouco provável garantir um terreno livre, o Conselho se centrou em 
recuperar casas e concluir edifícios inacabados. Em troca, os proprietários concordaram 
permitir às famílias deslocadas morarem nos edifícios de forma gratuita durante um 
ano, e depois desse período poderiam começar a cobrar o aluguel. Para se preparar para 
esta eventualidade, o Conselho também ajudou as pessoas a recuperarem seus meios de 
subsistência através de subvenções para o início de atividades e para o treinamento.

Em outros locais, como na Colômbia, os assentamentos informais estabelecidos sem 
autorização às margens das cidades pelas pessoas deslocadas foram legalizados graças 
aos esforços conjuntos das autoridades municipais e nacionais, com o apoio do ACNUR. 
A legalização não aborda apenas os problemas de insegurança da posse, mas também 
permite o estabelecimento de serviços públicos nos assentamentos.

Durante muito tempo, foi reconhecido que as necessidades geradas pelo deslocamento 
claramente vão além das capacidades das organizações humanitárias46. Em locais como 
Mossul e Maiduguri, os esforços para sarar feridas coletivas, emendar o tecido social, 
e promover a reconciliação e a coesão social, bem como reconstruir a infraestrutura e 
a economia são muito necessários para fornecer uma base sólida para a reconstrução 
social, política e física. Em San Pedro Sula, é necessário fortalecer o controle estatal, a 
segurança e os serviços urbanos nos bairros afetados pela violência, além da confiança na 
polícia e no poder judiciário. A adoção de enquadramentos legislativos e regulamentares, 
políticas e estratégias sobre o deslocamento interno consistentes com os princípios 
reitores é igualmente urgente47. Tais medidas – bem como o desenvolvimento econômico 
e as iniciativas de redução da pobreza – são necessárias não apenas para resolver o 
deslocamento, mas também para evitar o surgimento ou a perpetuação das condições 
que causam o deslocamento em primeiro lugar.

46 Ver, por exemplo, Crisp e outros, 2012:13; Metcalfe e outros, 2012:41; Williams, 2011:5. 
47 Beyani, 2016:19-22.
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As organizações humanitárias devem representar 
um papel não apenas para atender as necessidades urgentes, 

mas também para apoiar os sistemas essenciais 
para a sobrevivência das pessoas e para ajudá-las 

a recuperarem sua autonomia.

É necessário contar com conhecimentos especializados no desenvolvimento que vão da 
urbanização aos serviços públicos, a habitação, a coesão social ou a governança, para 
abordar de maneira sustentável e holística o deslocamento interno urbano48. Ao mesmo 
tempo, as organizações humanitárias devem representar um papel não apenas para 
atender as necessidades urgentes, mas também para apoiar os sistemas essenciais para a 
sobrevivência das pessoas e para ajudá-las a recuperarem sua autonomia49. Tais respostas 
podem ser projetadas e implementadas somente em parceria com as autoridades 
municipais, a sociedade civil, os provedores de serviço locais, as associações profissionais 
e os representantes de comunidades deslocadas e residentes, em coordenação com 
organizações de desenvolvimento50. Mas as diferenças nos enquadramentos conceituais 
e as abordagens operacionais ainda dificultam a cooperação eficaz entre as organizações 
humanitárias e de desenvolvimento. Por exemplo, em um dos locais estudados, o CICV 
recuperou uma estação de bombeamento de água com base no pressuposto de que um 
ator de desenvolvimento restabeleceria a estação de tratamento de água. Meses depois 
da recuperação da estação de bombeamento, a estação de tratamento ainda não estava 
funcionando e a água que saia das torneiras não era potável.

48 Crisp e outros, 2012:13; Earle, 2016:215; Kälin, 2017; Pantuliano e outros, 2012:S15.
49 CICV, 2015.
50 Crisp e outros, 2012:4; Earle, 2016:215.
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Abordagem promissora: ajudar as pessoas a recuperarem sua autonomia
Em Maiduguri, em 2017, o CICV implementou um projeto de seis meses com o objetivo 
de ajudar cerca de 1.530 famílias deslocadas e não deslocadas extremamente vulneráveis 
a recuperarem sua autonomia financeira. Os chefes de família – mulheres, em 94% 
dos casos – receberam uma subvenção única em dinheiro para meios de subsistência, 
além de transferências mensais em dinheiro para abordar as necessidades imediatas 
da família, o que permitiu que elas pudessem se concentrar totalmente na criação de 
pequenos negócios. De acordo com o monitoramento posterior à distribuição, quase 
85% da subvenção em dinheiro para meios de subsistência foi utilizado para estabelecer 
ou expandir uma atividade geradora de renda. Quase todas as famílias disseram que sua 
situação financeira era melhor e que a assistência mensal em dinheiro tinha sido uma 
ajuda para acessar serviços e bens aos quais antes não tinham acesso.

Em San Pedro Sula, o CICV está analisando a possibilidade de adaptar às realidades 
locais dois programas desenvolvidos em cidades colombianas, para ajudar as pessoas 
deslocadas e outros residentes vulneráveis a ganharem a vida. Um dos programas 
facilita o acesso das pessoas ao emprego formal através de parcerias com empresas 
privadas e semiprivadas. As empresas concordam em contratar candidatos dentre 
os identificados previamente pelo CICV. Em troca, o CICV garante a sua aquisição 
das “habilidades interpessoais” (por exemplo, como interagir com um superior 
ou a importância de respeitar os horários de trabalho) e das habilidades técnicas 
necessárias, oferece pagar uma parte dos salários durante seis meses, e se certifica 
de que sejam registrados no sistema nacional de segurança social e que recebam um 
certificado de trabalho ao concluir seu contrato51. Este programa salienta o valor de 
trabalhar no setor privado e dentro de um mercado de trabalho formal estabelecido 
tanto para aumentar as oportunidades de emprego das pessoas deslocadas quanto para 
ajudá-las a se integrarem ao seu novo ambiente. Isto é crucial, particularmente para as 
pessoas provenientes de áreas rurais que, devido à ausência de habilidades adaptadas, 
documentação oficial ou vínculos sociais, de outra forma não conseguem emprego52. 

O outro programa, também implementado com a Cruz Vermelha Colombiana em 
coordenação com o Serviço Nacional de Aprendizagem, outorga bolsas e formação 
profissional a pessoas deslocadas para o estabelecimento de microempresas. Uma vez 
estabelecidos seus negócios, os destinatários são incentivados a terceirizar parte do 
trabalho a pessoas altamente vulneráveis que necessitam trabalhar desde sua casa por 
motivos de proteção ou de saúde, identificadas pelo CICV. Os dois programas ajudaram 
com sucesso as famílias (com um aumento da renda de 88%, em 2016), mas seu impacto 
é muito modesto em comparação com a escala de necessidades. No entanto, eles podem 
ser utilizados para mobilizar as autoridades e outros atores, e para explorar outras 
formas de apoiar a integração socioeconômica das pessoas deslocadas. Tais abordagens 
também demonstram como os atores humanitários podem integrar considerações de 
longo prazo em suas respostas, e utilizar parcerias para complementar os esforços dos 
atores de desenvolvimento e garantir uma resposta mais sustentável.

51 52

51 CICV, 2014.
52 O CICV estima que um terço dos beneficiários mantém seus empregos passados seis meses e
outro terço procura novas oportunidades.
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UMA DEPENDÊNCIA EXCESSIVA DE PROGRAMAS GERAIS
Em Maiduguri, tal como em Mossul, a resposta fora dos campos, na maioria das vezes, se 
centrou nos bairros afetados, com o objetivo de melhorar os serviços urbanos para cobrir 
as necessidades das pessoas deslocadas e dos residentes. Estes esforços foram traduzidos 
na recuperação e expansão dos sistemas municipais de abastecimento de água, em 
centros de saúde e escolas, e ajudaram a garantir o acesso aos serviços a comunidades 
inteiras. Certamente, isto aliviou a pressão sobre as comunidades de acolhimento, 
ajudou as pessoas a satisfazerem algumas das suas necessidades básicas, e conseguiu 
contribuir para diminuir as tensões entre as comunidades de acolhimento e as pessoas 
deslocadas. Esta abordagem reflete em grande medida a ideia de que em ambientes 
urbanos é necessário adotar intervenções de maior escala, orientadas à infraestrutura 
e aos serviços urbanos interdependentes, em vez de pensar apenas em indivíduos ou 
famílias53.

A falta de alvos individuais fora dos campos frequentemente estava relacionada 
com a enorme escala de necessidades, e com a dificuldade de identificar as pessoas 
deslocadas em ambientes urbanos lotados e, muito menos, de reconhecer aquelas que 
são mais vulneráveis e, portanto, têm mais probabilidades de requerer apoio individual. 
Também prevalecia a suposição de que as pessoas deslocadas que moram dispersas nas 
comunidades de acolhimento experimentaram as mesmas dificuldades que seus vizinhos 
não deslocados e, portanto, não requeriam apoio específico. Mas isto não leva em conta 
as barreiras específicas que podem obstaculizar o acesso das pessoas deslocadas aos 
serviços disponíveis, como a falta de documentação oficial. Também ignora algumas 
das suas necessidades urgentes, e os deixa cair na pobreza extrema e em situações 
potencialmente perigosas. Em outras palavras, depender somente de programas gerais 
não fornece um apoio adequado à maioria das pessoas e famílias mais vulneráveis 
deslocadas dentro das comunidades ao deixar que se defendam sozinhas. 

Depender somente de programas gerais não fornece 
um apoio adequado à maioria das pessoas e famílias 
mais vulneráveis deslocadas dentro das comunidades 

ao deixar que se defendam sozinhas.

Ali, em Baidoa, cuja família estava em constante risco de despejo e cuja esposa já não 
conseguia produzir leite o suficiente para amamentar seu bebê, e Faiza, em Maiduguri, 
quem, devido à ausência de apoio, enviava seus filhos a mendigar no mercado são dois 
exemplos vívidos do que acontece quando não existe uma rede de segurança. Mais uma 
vez, San Pedro Sula foi a exceção. A resposta lá também era limitada, mas ao contrário 
do que acontecia em outros locais, se concentrou principalmente nos indivíduos e 
não nas comunidades. As poucas pessoas deslocadas que recebiam assistência, em 
geral, eram identificadas fora do âmbito da comunidade, quando se aproximavam dos 
atores humanitários para procurar proteção fora do país, ou quando passavam pelos 
centros de migrantes retornados, depois de terem sido deportados dos EUA ou México. 
As organizações locais implementaram alguns projetos baseados na comunidade 
com o objetivo de abordar as causas profundas da violência ou suas consequências, 
especialmente para os jovens, mas sem se concentrar no deslocamento.

As respostas direcionadas a comunidades inteiras, bem como aos sistemas urbanos, 
são essenciais. Mas precisam ser combinadas com abordagens que garantam que as 
necessidades específicas das pessoas deslocadas sejam abordadas através de intervenções 
nos níveis normativo e político, bem como por meio de medidas individualizadas que 
abordem vulnerabilidades específicas e apoiem a recuperação das pessoas54. Os agentes 

53 Earle, 2016:223.
54 Earle, 2016:223; Aliança Global para Crises Urbanas, 2016a:7.
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humanitários podem se envolver com as autoridades locais e centrais para que elas 
reconheçam a realidade e os desafios do deslocamento urbano, para que não esqueçam 
a sua responsabilidade de proteger e assistir as pessoas deslocadas internamente, 
e para apoiar o desenvolvimento de uma resposta institucional. Isto inclui a adoção e 
implementação de leis e políticas que respeitem as obrigações do Estado e os direitos 
de todos os deslocados internos nos termos do direito internacional. Também pode ser 
necessário manter um diálogo contínuo com as autoridades que, às vezes, manifestam 
relutância em realizar intervenções individualizadas, já que temem que isso facilite o 
assentamento permanente das pessoas deslocadas nas cidades. Os agentes humanitários 
também podem apoiar as organizações locais da sociedade civil, mobilizar outros atores, 
e implementar programas para proteger e ajudar as pessoas de forma coordenada, em 
lugar das autoridades, até que comecem a operar ou complementem seus esforços.55

Abordagem promissora: melhorar a resiliência operacional dos serviços urbanos 
No Iraque, como em alguns outros países, o CICV se centra na manutenção, na 
recuperação e, quando necessário, na expansão dos sistemas de abastecimento de água 
para cobrir as necessidades das pessoas deslocadas e dos residentes permanentes. 
Embora um número significativo de pessoas deslocadas possa decidir voltar às suas 
casas em algum momento, essa expansão da infraestrutura não será desperdiçada: 
na medida em que as cidades continuem crescendo, será cada vez mais necessária 
uma maior quantidade de água para uso doméstico, mesmo que as pessoas a usem 
de maneira responsável. Dessa forma, o CICV não se concentra especificamente nas 
pessoas deslocadas, mas nos bairros onde a água é mais necessária, embora a falta de 
estatísticas confiáveis sobre o tamanho da população sempre torne difícil avaliar com 
precisão as necessidades.

Além de garantir que as pessoas tenham acesso confiável à água potável, os programas 
de abastecimento de água do CICV aproveitam as capacidades locais, contribuem para 
mantê-las e, se necessário, as desenvolvem, trabalhando em estreita colaboração 
com os fornecedores de serviços locais, e treinando os operadores de serviços para o 
funcionamento e a manutenção da infraestrutura. Em outras palavras, a abordagem 
do serviço urbano do CICV inclui o pessoal, a infraestrutura e os insumos necessários 
para garantir um acesso sustentável aos serviços em tempos de crise. Devido à natureza 
interconectada dos serviços urbanos, os programas do CICV também se tornaram 
mais holísticos para cobrir não apenas o abastecimento de água, mas também a coleta 
e tratamento de esgoto, o fornecimento de energia e a gestão de resíduos sólidos, 
enquanto incluem outros serviços associados como hospitais ou padarias públicas. O 
apoio a longo prazo prestado aos fornecedores de serviços municipais ajuda a reduzir, 
e até mesmo a estabilizar, a taxa de declínio do serviço. Tal abordagem, combinada 
com as atividades orientadas às necessidades específicas de assistência e proteção das 
pessoas, responde às necessidades imediatas da população e trabalha para garantir as 
melhorias em matéria de desenvolvimento, para enfrentar os retrocessos causados 
pelos conflitos e deslocamentos prolongados.55

55 Para mais informações, ver CICV, 2015.
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2.  UM APELO PARA QUESTIONAR 
SUPOSIÇÕES

56 Brookings-LSE, 2013:7; para orientações sobre a caracterização de populações urbanas, 
ver Jacobsen e outros, 2014; para obter informações sobre uma ferramenta de avaliação das 
vulnerabilidades multissetoriais urbanas, ver Mohiddin e outros, 2017.

57 Mohiddin e outros, 2017.
58 Jacobsen et al. 2014 and Mohiddin et al. 2017.

As características da resposta ao deslocamento urbano resultam especialmente de uma 
série de suposições não verificadas – e de formas rotineiras de operar – que orientam 
o desenvolvimento dos programas. São favorecidas as respostas orientadas para todo 
um bairro, sem respostas individuais ou familiares, em parte devido à suposição de que 
as pessoas deslocadas em ambientes urbanos enfrentam os mesmos problemas que a 
população pobre de ambientes urbanos, mas são mais difíceis de identificar. A resposta 
orientada para os campos também pode estar relacionada com a suposição de que é difícil 
identificar as pessoas deslocadas nas áreas urbanas e com a suposição de que as pessoas 
fora dos campos estão em melhor situação do que as pessoas que moram nos campos. 
Esta última suposição também explica tanto as limitações na resposta de emergência 
quanto na sua falta de continuidade.

A escassez de dados precisos sobre as pessoas deslocadas fora dos campos, e o uso 
limitado das metodologias de caracterização urbana e de avaliação de necessidades 
multissetoriais tornam extremamente difícil, e até impossível, avaliar a validade destas 
suposições em diferentes situações de deslocamento56. As informações disponíveis, no 
entanto, deixam claro que essas suposições não são universalmente verdadeiras e que 
devem ser avaliadas de forma sistemática perante as realidades locais.

1ª SUPOSIÇÃO: RESULTA DIFÍCIL ENCONTRAR AS PESSOAS 
DESLOCADAS INTERNAMENTE EM AMBIENTES URBANOS
Com frequência, é salientado que as pessoas deslocadas que moram fora dos campos 
nas cidades são mais difíceis de identificar que aquelas nos campos formais e informais. 
Pode ser difícil distingui-las dos trabalhadores migrantes e dos residentes permanentes. 
Alguns podem desejar permanecer invisíveis por motivos de segurança ou para evitar 
a discriminação. Outros podem estar em constante circulação, devido à insegurança 
continua ou à falta de um local estável onde viver. O acesso às áreas de assentamento 
pode estar limitado por causa da insegurança ou pelas autoridades, e as pessoas que 
moram nas comunidades de acolhimento podem estar dispersas em áreas extensas.

Embora seja verdadeiro que as pessoas deslocadas em ambientes urbanos possam ser 
menos visíveis que suas contrapartes em áreas rurais ou campos, não é impossível 
localizá-las e, ao mesmo tempo, conseguir um equilíbrio entre destacar as pessoas 
que precisam de apoio e respeitar os deslocados que necessitam passar despercebidos 
para estar protegidos57. Em Mossul, em Baidoa e em Maiduguri, os informantes locais 
– por exemplo, os líderes tradicionais, comunitários ou de bairros, incluindo os 
próprios deslocados, as autoridades locais, as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vermelho – poderiam identificar os bairros que acolhem populações 
deslocadas, localizar as pessoas deslocadas e atuar como intermediários de confiança. 
O Joint IDP Profiling Service apoiou a caracterização das populações em cidades 
afetadas, incluindo Arbil no Iraque e Mogadiscio na Somália, e publicou orientações para 
caracterizar situações de deslocamento urbano onde os atores locais representam um 
papel chave. A Iniciativa para Cidades mais Fortes (Stronger Cities Initiative) também 
desenvolveu uma orientação operacional sobre a identificação, mapeamento e avaliação 
de vulnerabilidade em contextos de deslocamento urbano58. A identificação das pessoas 



56 PESSOAS DESLOCADAS EM CIDADES 

deslocadas requer um envolvimento contínuo com as comunidades ao longo do tempo, 
mas é possível – embora em San Pedro Sula, como em outras cidades afetadas pela 
violência em Honduras, tenha resultado mais difícil devido à insegurança reinante e às 
graves preocupações de proteção que enfrentam algumas pessoas.

A identificação das pessoas deslocadas requer 
um envolvimento contínuo com as comunidades 

ao longo do tempo, mas é possível.

Enquanto as pessoas deslocadas sejam consideradas invisíveis e não sejam coletados 
dados suficientes sobre suas características demográficas, necessidades básicas, 
problemas de proteção e estratégias de sobrevivência, sua situação não poderá ser 
monitorada, entendida nem abordada eficazmente. Elas também recebem pouca atenção 
dos doadores devido à pouca visibilidade e continuam a ser consideradas como menos 
merecedoras de atenção do que as pessoas nos campos.

O verdadeiro desafio, especialmente em cidades de países afetados por conflitos armados, 
se encontra na identificação das pessoas que necessitam proteção, ou assistência para 
abordar um problema específico ou para evitar cair na pobreza extrema. Como explicou de 
forma simples um especialista em segurança econômica do CICV em Maiduguri: “Todos 
têm necessidades. O problema é identificar as pessoas com as maiores necessidades”. Isto 
implica repensar as metodologias de envolvimento e, até certo ponto, reverter as dinâmicas 
de interação: as organizações humanitárias tendem a se aproximar pessoalmente das 
populações afetadas. Quando as populações se encontram dispersas em ambientes 
urbanos, as organizações humanitárias poderiam encontrar maneiras de permitir que as 
populações venham até elas para apresentar suas necessidades e problemas, por exemplo, 
com a criação de centros comunitários onde as pessoas possam procurar aconselhamento, 
compartilhar problemas, receber assistência ou se reunir. Isto implica identificar e eliminar 
os potenciais obstáculos para o acesso das pessoas, mas também promover claramente 
que serviços são oferecidos e para quem, mesmo através de meios digitais.
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Abordagem promissora: interagir com as comunidades e organizações de base
Em todos os locais visitados foi salientada a importância de um envolvimento contínuo 
com as comunidades locais e as organizações de base para obter uma maior compreensão 
da dinâmica social e a confiança das comunidades, tal como a necessidade de repensar as 
metodologias de envolvimento para permitir que as populações afetadas tenham acesso 
às organizações humanitárias para procurar assistência e proteção. Em Maiduguri, o 
Comitê Internacional de Resgate (IRC) criou mais de 25 grupos de ação de proteção 
para que atuem como uma interface com os residentes dos bairros selecionados. Estes 
grupos, conformados por sete membros da comunidade e pessoas deslocadas escolhidas 
pela comunidade, contribuem para monitorar a implementação de atividades e informar 
problemas de proteção. Também ajudam o IRC a entender os mecanismos de defesa das 
pessoas e transmitem os pontos de vista da comunidade para o desenvolvimento de 
planos de ação. Há mais de dois anos, o IRC vem desenvolvendo a capacidade dos grupos 
através do treinamento e da orientação. Finalmente, eles estabeleceram centros com 
pessoal dos grupos de ação de proteção onde as pessoas da comunidade podiam obter 
informações sobre os serviços existentes, solicitar assistência e apresentar queixas. 
Também foram criados escritórios móveis que oferecem os mesmos serviços para as 
pessoas que não podem ir até os centros por diferentes motivos.

Em San Pedro Sula, como em outros municípios de Honduras que enfrentam violência 
generalizada, a igreja, a Cruz Vermelha Hondurenha e outras organizações da sociedade 
civil local com uma presença estabelecida e confiável dentro das comunidades afetadas 
servem como pontos de entrada. As organizações internacionais, incluindo o CICV, 
confiam nelas para obter acesso direto a bairros violentos, e para que enviem casos de 
pessoas altamente vulneráveis que são ameaçadas por quadrilhas e necessitam ajuda 
para se mudar para outro local. Como as respostas aos deslocamentos ainda estão 
sendo desenvolvidas, as organizações locais de difusão são parceiros cruciais para a 
implementação de projetos que, enquanto abordam o impacto da violência em alguns 
dos bairros afetados, também podem servir para atingir as pessoas deslocadas que 
precisam de apoio e que moram dentro da mesma comunidade.

2ª SUPOSIÇÃO: AS PESSOAS DESLOCADAS INTERNAMENTE EM 
AMBIENTES URBANOS QUE MORAM FORA DOS CAMPOS ESTÃO EM 
MELHOR SITUAÇÃO DO QUE AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NOS 
CAMPOS
Quando foi feita a pergunta aos atores humanitários sobre a pouca atenção dada às pessoas 
que se encontram fora dos campos, com frequência afirmaram que as pessoas deslocadas 
que moram nas comunidades de acolhimento estão em melhor situação do que aquelas 
nos campos, porque recebem apoio de familiares ou amigos, ou podem alugar um local 
onde viver e têm melhores oportunidades de subsistência. É verdade que as comunidades de 
acolhimento muitas vezes assistem as pessoas deslocadas, mas também acontece que essas 
comunidades costumam ser pobres, ter recursos limitados para compartilhar e ser afetadas 
pelo conflito armado ou a violência circundante. No nordeste da Nigéria, por exemplo, há 
muitos anos que experimentam insegurança alimentar e pobreza59. Os habitantes de Mossul 
podem ter estado bem financeiramente antes do conflito armado, mas depois de anos de 
enfrentamentos que destruíram suas casas e a economia, seus recursos desapareceram. 
As pessoas que possuem familiares em uma cidade têm mais probabilidades de receber 
assistência direta e consistente, pelo menos durante algum tempo. Aqueles que não 
têm vínculos familiares, às vezes devem encontrar a maneira de sobreviver sozinhos ou 

59 Edwards, 2017.
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recebem apoio de forma eventual. Em Maiduguri, em Baidoa e em Mossul, as pessoas 
da comunidade de acolhimento destacaram sua obrigação de ajudar os deslocados – e 
receberam generosamente os recém-chegados – mas também salientaram que se sentiam 
esgotados, porque a assistência temporária se tornou um apoio de longo prazo.

As pessoas deslocadas fora dos campos não estão em uma situação muito melhor do que as 
pessoas nos campos. Ali, em Baidoa, no início pode ter estado em melhor situação do que 
outras pessoas deslocadas, já que tinha deixado sua aldeia com um pequeno capital. Mas 
depois de alguns meses em Baidoa, sem uma renda regular e sem apoio comunitário nem 
humanitário, sua família empobreceu e temia o despejo. Faiza, em Maiduguri, conseguiu 
lidar com a situação até que nasceu seu novo bebê e teve que enviar seus filhos a mendigar no 
mercado. Elas são pessoas que não moravam em campos. Mas sua vulnerabilidade era óbvia.

As pessoas deslocadas fora dos campos não estão em uma 
situação muito melhor do que as pessoas nos campos.

As pessoas que moram fora dos campos podem estar melhor em alguns aspectos da vida 
e pior em outros. Isto varia de uma pessoa para a outra, de um local para o outro e ao 
longo do tempo, já que a situação das pessoas não é estática, e varia conforme surgem o 
estresse e as oportunidades. As pessoas deslocadas nas cidades podem estar mais perto 
das oportunidades de subsistência, podem ter um maior acesso aos serviços urbanos 
e desfrutar de maior liberdade de circulação que as pessoas nos campos. Mas também 
enfrentam dificuldades únicas. Podem morar perto dos serviços públicos, mas, sem uma 
renda estável, é possível que não possam pagar os serviços, os alimentos ou a habitação. 
Também podem carecer da documentação necessária para acessar os serviços. Em 
Maiduguri, por exemplo, o Comitê Internacional de Resgate estimou que cerca de 80% de 
todas as pessoas deslocadas não tinha documentação oficial, o que dificultava seu acesso 
a hospitais, escolas e propriedades, e podiam ser detidos nos postos de controle. Algumas 
pessoas provenientes de áreas rurais não tinham documentos de identificação antes e, 
de repente, os precisavam num ambiente urbano. As pessoas deslocadas em cidades 
também têm menos probabilidades de ter acesso a assistência, com base na suposição 
de que são autossuficientes60. Com frequência, eles suportam a constante ameaça de 
despejo, devido à sua incapacidade para pagar o aluguel ou porque são ocupantes ilegais. 
Eles podem correr riscos de deslocamento secundário devido à insegurança, aos perigos e 
à proteção policial limitada61. Em geral, estão expostos a mais discriminação e exploração 
que nos campos62.

Abordagem promissora: apoiar o acesso aos programas governamentais
Nas cidades iraquianas, em parceria com as organizações não governamentais locais, 
o CICV ajudou famílias lideradas por mulheres – a metade delas, famílias deslocadas 
– a se registrarem para receber subsídios sociais do Estado, para abordarem assim os 
obstáculos que, às vezes, não permitem que as famílias vulneráveis tenham acesso ao 
apoio estatal existente. O CICV cobriu as despesas relacionadas com o registro, bem como 
as necessidades básicas das famílias durante o período de registro. As organizações locais 
ajudaram as mulheres a obterem a documentação oficial requerida. Paralelamente, o CICV 
dialogou com as autoridades pertinentes sobre a necessidade de facilitar o procedimento 
de registro das mulheres.

60 Crisp e Refstie, 2011:6; Lyytinen, 2009:26; Cruz Vermelha Nigeriana, 2015:3.
61 Alcayna e Al-Murani, 2016:17; Duijsens 2010:15; Satterthwaite, 2009:299.
62 ONU-Habitat, 2010:156.
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3ª SUPOSIÇÃO: AS PESSOAS DESLOCADAS INTERNAMENTE TÊM OS 
MESMOS PROBLEMAS QUE A POPULAÇÃO POBRE DE AMBIENTES 
URBANOS
Pode ser difícil distinguir as necessidades e os problemas das pessoas deslocadas em 
ambientes urbanos a respeito de outras populações afetadas ou da população pobre de 
ambientes urbanos. No bairro de Al-Intisar, no leste de Mossul, por exemplo, quase todas 
as pessoas tinham sido deslocadas em algum momento durante a operação militar, e 
experimentaram privações e esgotaram seus recursos. Muitas das famílias que acolhiam 
pessoas deslocadas já tinham sido deslocadas ou intimamente afetadas pela operação 
militar, e enfrentavam dificuldades semelhantes às dos deslocados. Em outros locais, 
como Cabul, Nairóbi e Abidjan, muitas das pessoas pobres experimentavam condições 
de vida e desafios semelhantes, tivessem sido deslocadas ou não63. As dificuldades 
compartilhadas podem explicar em parte por que, quando as pessoas deslocadas recebem 
apoio além do oferecido por seus anfitriões, eles são considerados parte da população 
pobre de ambientes urbanos. Isto aborda algumas das necessidades e pode contribuir 
para aliviar as tensões.

No entanto, as pessoas deslocadas podem ter dificuldades que não são resolvidas 
através de programas gerais. Por exemplo, as pessoas deslocadas e seus vizinhos não 
deslocados em Abidjan, em Bogotá, em Cartum ou em Santa Marta experimentavam 
as mesmas tensões devido à pobreza e à má prestação de serviços essenciais, mas as 
pessoas deslocadas eram mais pobres, estavam mais traumatizadas, experimentavam 
mais insegurança e possuíam menos bens64. Em Mogadíscio, enfrentavam mais riscos 
e incidências de despejos forçados do que seus vizinhos, já que frequentemente não 
tinham garantia de posse65.

Numerosos fatores podem colocar as pessoas deslocadas em desvantagem em 
comparação com a população pobre de ambientes urbanos: além de ter experimentado 
o estresse de fugir e, em alguns casos, de estar separados de membros da sua família ou 
até de perdê-los, frequentemente perdem seus bens e redes sociais, devem encontrar 
novos locais onde viver e fontes de renda, e obter acesso aos serviços, o que pode ser 
dificultado devido à falta de documentação oficial. As pessoas provenientes de áreas 
rurais geralmente têm uma educação mais básica e carecem de habilidades relevantes 
para a subsistência urbana66. Em vários estudos foi revelado que as pessoas deslocadas 
têm mais probabilidades de estar desempregadas e, quando trabalham, é mais frequente 
que seja no setor informal67. Alguns enfrentam discriminação e abuso por ser deslocados 
ou podem continuar sendo ameaçados por aqueles que os obrigaram a fugir em primeiro 
lugar68. Estes elementos questionam a ideia de que, pelo simples fato de morar em 
comunidades de acolhimento, as pessoas deslocadas se integraram socialmente, e não 
requerem proteção e assistência específicas.

Isto não significa que as intervenções humanitárias devam estar concentradas de 
maneira estrita ou preferencial nas pessoas deslocadas, mas que a especificidade de sua 
situação deve ser entendida e considerada ao projetar programas. As pessoas deslocadas 
também devem ser vistas como um grupo heterogêneo, com diferentes gêneros, idades e 
capacidades: podem se estabelecer na mesma área urbana, mas as mulheres, os homens, 
as crianças, as pessoas idosas e as pessoas com deficiências têm diferentes necessidades 
e estratégias de defesa, e podem enfrentar preocupações de proteção específicas. 
Suas necessidades e vulnerabilidades também mudarão ao longo do tempo. Algumas 

63 Jacobsen, 2011 ; Metcalfe e outros, 2011 e 2012.
64 Albuja e Ceballos, 2010:10; Davies e Jacobsen, 2010:13; Lopez e outros, 2011:58.
65 Governo da Somália e outros, 2016:4.
66 Aysa-Lastra, 2011:299; de Geoffroy, 2009:517.
67 Carrillo, 2009:538; Jacobsen e outros, 2014:7; ACNUR e OEA, 2016:4.
68 Davies e Jacobsen, 2010:14.
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pessoas permanecem em situações extremamente difíceis, outros podem estar melhor. 
As habilidades e os contatos locais parecem ser a chave para escapar da miséria e do 
isolamento69. 

Numerosos fatores podem colocar as pessoas deslocadas 
em desvantagem em comparação com a população pobre 

de ambientes urbanos.

Uma resposta adequada que considere tanto a experiência particular das pessoas 
deslocadas em ambientes urbanos quanto o impacto dos conflitos armados e da 
violência, e do deslocamento relacionado em outros segmentos da população é baseada 
nos esforços complementares e coordenados das organizações humanitárias e de 
desenvolvimento para apoiar as autoridades, e outros atores centrais e municipais. 
As organizações de desenvolvimento podem estar em uma melhor posição do que as 
humanitárias para colaborar com as autoridades públicas em questões estruturais 
mais amplas de redução do desemprego e da pobreza, mas, em geral, elas não estão em 
posição de abordar vulnerabilidades específicas individuais e familiares. As organizações 
humanitárias também podem ter capacidades bem desenvolvidas em áreas que ficam 
fora do alcance das organizações de desenvolvimento, devido à insegurança continua ou 
devido à ausência de um governo efetivo.

Em geral, uma resposta eficaz ao deslocamento urbano somente pode ser baseada em 
evidências e análises sensíveis ao contexto, e não em suposições não verificadas Isto 
exige melhores dados e análises para fundamentar as intervenções humanitárias e para 
um melhor uso dos dados existentes.
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Abordagem promissora: facilitar o diálogo entre autoridades de diferentes níveis 
Em Honduras, para melhorar a coordenação entre áreas do governo de diferentes 
níveis, em resposta ao deslocamento interno, o ACNUR e o Conselho Norueguês para 
os Refugiados apoiaram uma reunião entre a Comissão Interinstitucional para a 
Proteção das Pessoas Deslocadas pela Violência e as autoridades municipais de San 
Pedro Sula, o que levou à adoção de um plano de ação em conjunto para estabelecer um 
sistema de referência que permita apoiar as pessoas deslocadas. Em outros municípios 
foram realizadas reuniões semelhantes. Tais iniciativas podem ajudar a manter um 
diálogo construtivo entre áreas do governo de diferentes níveis, para garantir que 
sejam reconhecidas as responsabilidades compartilhadas e sejam previstas medidas 
concretas para avançar no tratamento do deslocamento. A coordenação de múltiplos 
níveis pode ser um desafio, mas também é essencial para desenvolver uma resposta 
adequada ao deslocamento e para garantir que as autoridades municipais não se 
sintam sobrecarregadas pela dimensão das necessidades. A coordenação implica o 
compartilhamento oportuno das informações necessárias para desenvolver uma 
perspectiva comum, a inclusão efetiva das autoridades municipais nos processos de 
planejamento e tomada de decisão relacionados com a criação de enquadramentos 
legislativos e regulamentares, políticas e estratégias, bem como a alocação adequada 
de recursos70.

69 Agadjanian, 1998:284, 289; Metcalfe e outros, 2012:24; Cruz Vermelha Nigeriana, 2015:10.
70 Comissão Interinstitucional para a Proteção das Pessoas Deslocadas pela Violência, 2017e sem 

data.
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SAN PEDRO 
SULA
HONDURAS
O fotógrafo hondurenho Delmer Membreño se reuniu com três famílias deslocadas 
em San Pedro Sula pela violência de quadrilhas. Algumas tinham sido extorquidas 
pela quadrilha líder, enquanto outras tinham sido ameaçadas diretamente devido às 
atividades dos seus familiares. Todas tentaram sair de Honduras, e ir para o México ou 
os Estados Unidos, mas não conseguiram atravessar a fronteira ou foram repatriadas.
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Maria, de cinco anos, sua mãe e sua irmã se deslocaram após o pai ter sido morto por se 
recusar a pagar o “imposto de guerra”. A família se mudou do centro de San Pedro Sula 
para seus arredores em busca de segurança. “Não há transporte, não há trabalho”, diz a 
mãe de Maria. “Mas agora sentimos paz e dormimos melhor, sem medo”.
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A extorsão está desenfreada em San Pedro Sula, mesmo no transporte público. Quem 
não cumpre as exigências pode colocar a sua vida em risco.

Dentro do abrigo familiar de Maria.
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A mãe de Maria prepara a comida para a família-na maioria das vezes, arroz e feijão. 
Prepara sopa de frango apenas em ocasiões especiais.
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Antes de ir para a escola, Rosa acaricia um dos cachorros adotados por sua mãe para 
proteger a família depois de terem sido forçados a fugir pela quadrilha que controlava 
a área onde moravam.
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Às vezes, Maria e sua irmã reclamam que gostariam de viver como as outras crianças: 
livres e seguras.
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Uma mulher deslocada visita una casa construída para ela depois de ter sido forçada a 
fugir da sua antiga casa por se recusar a vender drogas para a quadrilha que controlava 
a área.
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Como o deslocamento é cada vez mais urbano, nos últimos anos foram feitos grandes 
esforços para desenvolver uma resposta humanitária adequada ao deslocamento em 
ambientes urbanos. Isto se traduz em uma maior compreensão dos sistemas urbanos 
complexos, e no reconhecimento da importância de melhorar o acesso aos serviços urbanos 
para as comunidades afetadas e de interagir com as autoridades municipais e os atores locais.

Mesmo assim, neste estudo foi salientado que a resposta ao deslocamento urbano causado 
pelo conflito armado ou a violência ainda necessita melhorias significativas para atender as 
necessidades urgentes das pessoas e para ajudá-las a preservarem seu sentido de dignidade, 
a recuperarem sua autonomia e a planejarem para o futuro. É essencial analisar ainda mais 
a experiência dessas pessoas em relação ao deslocamento para desenvolver respostas com 
base em dados confiáveis e análises sensíveis ao contexto, e não em suposições.

As pessoas fogem para cidades esperando encontrar segurança, mas também acesso 
aos serviços, meios de subsistência, vínculos sociais, apoio de familiares e amigos, 
e, eventualmente, assistência humanitária. Ao chegar às cidades, a maioria recebe 
apoio limitado e tem dificuldades para satisfazer suas necessidades básicas. Muitos 
dizem que com uma assistência relativamente pequena, eles poderiam retomar uma 
atividade geradora de renda e já não necessitariam mais apoio, embora seus esforços 
por normalizar a sua situação com frequência sejam obstaculizados pela insegurança, as 
ameaças diretas, e o ambiente social, jurídico e político.

A experiência das pessoas está determinada por seu local de deslocamento e por 
sua situação durante o deslocamento, mas também é profundamente influenciada 
por sua história e as características individuais, seu lugar de origem e os padrões de 
deslocamento. Portanto, a situação das pessoas pode variar radicalmente dentro das 
cidades – entre pessoas, mas também de maneira individual, ao longo do tempo. Para as 
famílias e comunidades de acolhimento que frequentemente demonstram uma grande 
solidariedade ao receber pessoas deslocadas, o deslocamento se torna uma carga quando 
é prolongado, e o apoio do governo ou das organizações humanitárias é mínimo ou nulo. 
Isto pode criar tensões e evoluir para problemas de proteção para as pessoas deslocadas.

Para melhorar a resposta, é essencial ter uma compreensão holística sobre como abordar 
as necessidades individuais ou da família no curto e no longo prazo, além de atender 
as necessidades da comunidade e apoiar os sistemas urbanos, e sobre como unir estas 
dimensões cruciais da resposta. As pessoas deslocadas, as comunidades de acolhimento e as 
autoridades locais são claramente o núcleo dessa reflexão, e devem participar plenamente 
na tomada de decisões e nas atividades que as afetam de forma direta. Desenvolver uma 
visão de longo prazo não significa que as organizações humanitárias devam implementar 
programas durante décadas, mas que a mobilização de outros atores e programas, que mais 
tarde podem ser derivados a outros atores, incluindo as autoridades, a sociedade civil e as 
organizações de desenvolvimento, deve ter como objetivo a resiliência das pessoas e dos 
sistemas. Essa visão de longo prazo também deve fundamentar os esforços contínuos para 
encorajar, persuadir e apoiar as autoridades a assumirem suas obrigações mais plenamente, 
em especial com o objetivo de envolvê-los em soluções duráveis o mais cedo possível.

A Aliança Global para Crises Urbanas já salientou a importância de reconhecer a dimensão 
e a complexidade das crises urbanas, de trabalhar com os sistemas que dão forma às 
cidades e de gerenciar o deslocamento urbano. Sobre a base dessas recomendações 
tão relevantes, apelamos a cada uma das organizações humanitárias – incluindo o 
CICV e outras partes constituintes do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho – e a todos os demais atores envolvidos na resposta humanitária 
a se concentrarem em melhorar quatro áreas fundamentais da resposta: colocar as 
pessoas no centro, focar na dignidade e resiliência, elaborar respostas com base em 
dados confiáveis e explorar oportunidades criadas pelo deslocamento urbano. 
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1. As pessoas no centro
As organizações humanitárias realizaram grandes esforços para melhorar seu 
envolvimento com as populações afetadas nos últimos anos. No entanto, a maioria 
das pessoas deslocadas com as quais conversamos não tinham se reunido com 
organizações humanitárias ou governamentais. Eles não tinham sido consultados 
sobre o que precisavam para atender suas necessidades e recuperar sua autonomia. Eles 
não sabiam onde procurar ajuda ou proteção, nem quais eram os critérios para receber 
apoio. Parece óbvio dizer que as pessoas afetadas – suas prioridades, preocupações, 
capacidade e aspirações – devam estar no centro da atenção humanitária, mas a 
prática às vezes se afasta dessa ideia, em parte porque é considerado que pedir a 
opinião das pessoas leva tempo e que pode criar expectativas que não podem ser 
atendidas. Além disso, em cidades afetadas por conflitos armados ou violência, isto 
pode ser percebido como uma tentativa insegura e esmagadora, e até impossível71.

Ajudar as pessoas a virem até nós – Devido a que pode ser difícil atingir as pessoas 
dispersas em ambientes urbanos, as organizações humanitárias devem encontrar 
formas de obter um acesso bidirecional para permitir que as pessoas também 
se aproximem para compartilhar suas opiniões, expressar suas necessidades e 
preocupações sobre sua proteção, procurar apoio e ter acesso a assistência. O fato 
de promover a proximidade permite fornecer espaços seguros para reuniões, mas 
também garantir que as pessoas recebam informações claras sobre os serviços 
disponíveis e os critérios para acessá-los. 

Dedicar tempo – Construir um envolvimento significativo com as pessoas deslocadas 
e as comunidades de acolhimento para trabalhar juntos com o objetivo de melhorar 
sua proteção e encontrar soluções leva tempo. Isto requer desenvolver redes 
comunitárias, ganhar a confiança das pessoas, escutar o que elas têm para dizer e 
fornecer comentários. O treinamento do pessoal para implementar abordagens e 
metodologias baseadas na comunidade pode ser instrumental nesse sentido. Os 
atores humanitários devem poder dedicar tempo e recursos, o que implica mudar a 
arquitetura humanitária atual para aliviar a pressão de ter que apresentar sempre 
resultados rápidos. Os doadores também devem contribuir para promover essa 
mudança.

Avaliar apropriadamente o desempenho humanitário – A capacidade de colocar 
as populações afetadas no centro, incluí-las no planejamento, no projeto, na 
implementação, no monitoramento e na avaliação das intervenções, e assumir a 
responsabilidade por elas deve ser considerado como um indicador fundamental 
de uma resposta bem-sucedida. Deve fazer parte dos critérios utilizados pelas 
organizações humanitárias para avaliar seu desempenho, e para ser avaliadas pelas 
populações afetadas e os doadores. 

2. Foco na dignidade e na resiliência
É essencial garantir que as pessoas sobrevivam. Mas a ação humanitária também 
tem o compromisso de ajudar as pessoas a viverem dignamente. Isto vai além da 
sobrevivência física e está relacionado com o sentido de autonomia das pessoas, 
sua capacidade para tomar decisões, sua sensação de ser respeitados e valorizados 
pelos outros. As pessoas deslocadas transmitiram repetidamente sua sensação de 
ter perdido sua dignidade, seu lugar no mundo. Ajudar as pessoas a preservarem ou 
recuperarem seu sentido de dignidade deve estar no centro da resposta humanitária.

71 Para mais informações sobre a interação com as comunidades afetadas por conflitos armados, 
ver Jiménez-Damary, 2017, e CICV e HHI, 2018.
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Permanecer ao lado das pessoas o tempo que for necessário – Focar na dignidade 
implica apoiar as pessoas antes de que se tornem completamente indigentes e 
até que possam retomar uma vida digna. Os atores humanitários também devem 
poder antecipar situações que, se não forem abordadas hoje, resultarão em graves 
riscos para a segurança e o bem-estar das pessoas. Isto requer abordar o apoio de 
emergência e o desenvolvimento de resiliência de maneira simultânea desde o 
início do deslocamento, e não como etapas sequenciais de uma resposta. Integrar 
considerações de longo prazo na resposta humanitária – não apenas através da 
implementação direta, mas também por meio do envolvimento das autoridades para 
que assumam suas responsabilidades e a mobilização de outros atores relevantes – 
também pode ajudar a evitar retrocessos no desenvolvimento, tendo em vista futuras 
intervenções de desenvolvimento. 

Reconhecer que um capital e uma renda são essenciais para a recuperação das pessoas 
– Os bens e uma renda estável não podem resolver todos os problemas que as pessoas 
têm relacionados com o deslocamento. No entanto, é essencial que as pessoas possam 
satisfazer suas necessidades básicas, garantir uma habitação adequada e, de forma 
mais geral, normalizar sua situação e restabelecer uma vida digna. Frequentemente, 
é considerado que os programas de subsistência são dispendiosos e levam muito 
tempo – é verdade que desenvolver a resiliência das pessoas implica investimentos 
de curto prazo significantes, mas, no longo prazo, tais investimentos ajudam as 
pessoas a recuperarem sua autonomia e diminuem a possibilidade de que tenham 
que depender indefinidamente do apoio do governo ou de organizações humanitárias. 
Um capital e uma renda podem não abordar a insegurança, a discriminação ou a falta 
de documentos oficiais, mas tornam as pessoas menos vulneráveis à exploração e ao 
abuso, e podem evitar que recorram a estratégias de defesa prejudiciais.

Considerar todo o espectro de soluções duradouras – A possibilidade de que as 
pessoas deslocadas expressem suas opiniões e façam escolhas sobre seu próprio futuro 
está intimamente ligada às soluções duradouras. Não se pode assumir que todas as 
pessoas desejam ou podem voltar às suas antigas casas. Portanto, é essencial ajudá-
las a se estabelecerem onde for mais conveniente para elas desde o início. Isto requer 
medidas proativas de governança municipal que incluam as pessoas deslocadas no 
planejamento urbano e no desenvolvimento das cidades. Apoiar o acesso das pessoas 
deslocadas a meios de subsistência, serviços essenciais e habitação adequada onde se 
encontram atualmente, bem como defender uma abordagem abrangente e voluntária 
das soluções duradouras com as autoridades são passos essenciais para promover 
todas as soluções, incluindo a integração local – muitas vezes a opção preferida pelos 
deslocados em cidades, mas nem sempre bem acolhida pelas autoridades. Mesmo que 
voltar às suas casas continue sendo o objetivo final dos deslocados, esta abordagem 
permite normalizar sua situação, os prepara para reconstruir suas comunidades, 
se surgir a oportunidade de voltar, e ajuda a reduzir o risco de retornos prematuros 
causados pelas condições insuportáveis no local de deslocamento.

3. Elaborar respostas com base em dados e análises confiáveis, e não 
em generalizações ou suposições
Conforme salientado repetidamente neste documento, uma resposta eficaz deve ser 
elaborada com base em dados confiáveis, e não em suposições não verificadas. O fato 
de não analisar as suposições no contexto leva a fraquezas significativas na resposta. 
E elas têm consequências na vida real. 
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Revelar o panorama completo – Para garantir que as respostas urbanas estejam 
baseadas nas necessidades existentes, precisamos dados desagregados para 
compreender melhor as experiências diárias das pessoas em relação ao deslocamento, 
de acordo com seu gênero, idade, capacidade e origem. Tanto a localização (urbana ou 
periurbana, em campos formais ou informais, ou em uma comunidade de acolhimento) 
quanto o tipo de acomodação (individual, em grupo, alugado, acolhido, etc.) são 
importantes, já que são uma análise longitudinal de como a situação das pessoas 
muda ao longo do tempo. A situação das famílias e das comunidades de acolhimento 
também deve ser analisada para captar o impacto do deslocamento causado nelas. 
Neste caso, é muito útil a caracterização das situações de deslocamento urbano, a 
qual oferece uma metodologia que se adapta a populações dispersas e menos visíveis, 
e permite uma análise comparativa entre diferentes grupos de população que residem 
em áreas semelhantes – e devem ser alocados recursos humanos e financeiros a ela.

Trabalhar em diferentes dimensões – Devemos entender as necessidades e 
vulnerabilidades específicas das pessoas deslocadas nas cidades e o impacto que seus 
deslocamentos tiveram em suas comunidades e cidades de acolhimento, e abordá-
las por meio da participação em diferentes níveis – cidade, comunidade, família, 
individual –, através de intervenções estruturais e respostas adaptadas. Ao apoiar 
todos os afetados pelo deslocamento, tais respostas também podem contribuir para 
aliviar as tensões entre as pessoas deslocadas e seus anfitriões.

4. Explorar as oportunidades criadas pelo deslocamento urbano
O deslocamento em cidades é principalmente retratado como uma carga para as 
famílias e comunidades de acolhimento, e para as próprias cidades. É verdade que ele 
cria grandes desafios, mas a chegada de pessoas deslocadas a uma cidade também 
pode oferecer oportunidades que vale a pena explorar, e as chegadas em grande escala 
podem, literalmente, criar novas cidades.

Construir conhecimento urbano ao responder a emergências urbanas – Uma 
resposta de emergência ao deslocamento é um desafio, mas também pode ser 
utilizada pelos atores humanitários para obter, de maneira rápida, conhecimentos de 
uma realidade urbana e estabelecer contatos chave com comunidades, organizações 
de base, autoridades e outros atores locais relevantes que estejam familiarizados com 
a cidade e as populações deslocadas, e sejam essenciais para a elaboração de uma 
resposta adequada no curto e no longo prazo.

Ousar fracassar – Para elaborar melhores respostas ao deslocamento urbano, 
devemos explorar novas abordagens. Para inovar e testar as ideias, devemos ousar 
fracassar e aprender da experiência – e os doadores devem estar dispostos a apoiar 
essa exploração essencial. Dessa forma, devemos coletar e compartilhar boas práticas.

Formar uma equipe – Os desafios relacionados com a resposta aos deslocamentos 
urbanos não podem ser assumidos por uma única organização ou apenas por atores 
humanitários. Eles requerem uma abordagem holística e entre múltiplas partes 
interessadas, que reúna as autoridades municipais e locais, a sociedade civil, as 
pessoas deslocadas e as comunidades de acolhimento, o setor privado, as organizações 
humanitárias e de desenvolvimento, e os doadores. Esta é uma oportunidade para tirar 
proveito das capacidades e dos conhecimentos existentes, com base nos diferentes 
mandatos e responsabilidades envolvidas, e para promover melhores dados, análises 
conjuntas, abordagens de múltiplos doadores e ciclos de financiamento plurianuais.
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MOSSUL
IRAQUE
O fotógrafo iraquiano Hawre Khalid passou longos períodos em Mossul durante os 
últimos anos, e foi testemunha da guerra. Para este projeto, ele fotografou pessoas que 
tinham fugido desde o oeste para o leste de Mossul em busca de segurança. E assim 
o descreve: “Os habitantes de Mossul sofreram muito, muito mais do que eu poderia 
imaginar. A maioria experimentou dor, perdas e tristeza. A vida deles é difícil, mais do 
que qualquer um possa imaginar. Mesmo assim, preferem não ficar nos campos. Eles 
me disseram que, fora dos campos, pelo menos são mais livres, têm mais privacidade e 
possibilidades de conseguir emprego”. 
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Uma mulher passa junto a um carro destruído durante os enfrentamentos em Mossul.
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Safwan Ghafif faz uma pausa do trabalho no mercado de peixe. Ele perdeu a esposa 
e uma das pernas durante a guerra. O mercado de peixe estava na margem oeste de 
Mossul, mas, devido à grande destruição na parte ocidental da cidade, foi trasladado 
para a margem leste.
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Ahmed e Younis, ambos pescadores, moravam na margem oeste do rio Tigre, mas suas 
casas foram destruídas durante o conflito. Eles se mudaram para o leste de Mossul, onde 
continuam pescando. 
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Crianças deslocadas brincam em um carro destruído pelos enfrentamentos.
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A família de Satar fugiu do oeste para o leste de Mossul depois da sua casa ter sido 
destruída. Ele passou mais de um ano sem emprego, até que finalmente encontrou um 
num café, onde ganha cerca de 250 dólares estadunidenses por mês.
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Sana Ibrahim cuida dos seus 22 netos, já que quatro dos seus filhos foram mortos 
durante os enfrentamentos e dois foram sequestrados. Ela fugiu do oeste para o leste 
de Mossul. 

Muhammed Zedan reza na casa de um amigo. Depois da morte do pai durante a guerra, 
levou sua família para o leste de Mossul, onde conseguiu um emprego como garçom.
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Adam é um dos netos de Sana. Seu pai, que estava no exército iraquiano, foi morto 
durante a guerra.

Muhammed Aziz fugiu do oeste para o leste de Mossul depois que a sua casa foi destruída. 
Ele trabalha como alfaiate numa loja e, como não tem onde viver, passa as noites na loja. 
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ANEXO A: METODOLOGIA 
E ORGANIZAÇÕES 
CONSULTADAS
A pesquisa apresentada neste relatório foi realizada mediante uma revisão documental, 
estudos de casos selecionados e entrevistas com informantes-chave. Centrou-se 
na experiência das pessoas deslocadas e das comunidades de acolhimento, e não na 
prevenção das condições que levam ao deslocamento, em áreas onde o CICV responde, ou 
está no processo de avaliação das necessidades ou de desenvolvimento de uma resposta. 
Não se centrou no deslocamento relâmpago, mas no deslocamento de longo prazo.

A pesquisa seguiu duas linhas de pesquisa:
1. Qual é a perspectiva das pessoas deslocadas e das comunidades de acolhimento 

sobre a sua situação? Quais são suas prioridades, que dificuldades enfrentam e que 
mecanismos de defesa adotam?

2. Como são coletadas as perspectivas das pessoas deslocadas internamente e das 
comunidades de acolhimento, e qual é a sua importância na resposta humanitária 
atual?

Os estudos de caso foram selecionados para apresentar diferentes padrões (rural para 
urbano, interurbano e intraurbano) e contextos de deslocamento urbano (cidade afetada 
por conflitos armados, por ex., Mossul e Maiduguri; cidade afetada pela violência 
generalizada, por ex., San Pedro Sula; cidade em uma área relativamente estável de um 
país afetado por um conflito armado, por ex., Baidoa). As visitas aos quatro locais para a 
coleta de dados tiveram uma duração de entre sete e quatorze dias, e foram realizadas 
entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018. Em cada local, exceto em San Pedro Sula, 
foi organizada uma combinação de discussões de grupos focais (homens, mulheres, 
jovens, líderes da comunidade, membros da comunidade de acolhimento), e entrevistas 
individuais com pessoas deslocadas e membros da comunidade de acolhimento para 
recolher dados qualitativos. Em San Pedro Sula, à luz do desejo das pessoas de permanecer 
no anonimato, somente foram feitas entrevistas individuais. Os participantes foram 
identificados através de líderes da comunidade, organizações locais, incluindo a Cruz 
Vermelha Hondurenha em San Pedro Sula, e o CICV. Para a pesquisa, foram consultadas 
155 pessoas deslocadas (57 mulheres, 98 homens) e 28 membros das comunidades de 
acolhimento (17 mulheres, 11 homens). Quando foi possível, as reuniões foram feitas 
no local de deslocamento. Por motivos de segurança, o acesso foi limitado em Baidoa, 
portanto, a maioria das pessoas deslocadas foi entrevistada nas instalações do CICV. As 
pessoas em San Pedro Sula se reuniram fora do entorno da comunidade, para evitar chamar 
a atenção sobre a sua situação. Também foram entrevistadas organizações selecionadas 
que respondem ao deslocamento, e autoridades nacionais e locais (ver a seguir).

A revisão da literatura foi realizada por Nadine Walicki, consultora independente. Seu 
objetivo consistiu em determinar até que ponto a literatura apoiava ou refutava as 
suposições comuns sobre o deslocamento interno urbano. Também foram coletadas 
informações sobre as motivações para fugir internamente para as cidades, entre as cidades 
e dentro das cidades, o impacto e os desafios do deslocamento interno urbano, bem como 
as recomendações e boas práticas para abordar o fenômeno. Dessa forma, a revisão tentou 
distinguir o que era específico do deslocamento urbano e identificar as semelhanças 
no deslocamento interno de um contexto urbano para o outro. A literatura acadêmica 



e cinzenta foi recolhida de revistas acadêmicas, institutos de pesquisa, organizações 
focadas no ambiente urbano e no deslocamento, através do uso de sequências de pesquisa 
estabelecidas e critérios de inclusão e exclusão. Também foram contatados especialistas 
chave para contar com suas recomendações a respeito da literatura pertinente. Também 
foram consideradas as primeiras quatro páginas dos resultados de pesquisa do Google 
e do Google Scholar. O escopo da pesquisa foi limitado aos artigos publicados em inglês 
e espanhol, a partir de 1992. Dos 367 documentos obtidos de acordo com o protocolo de 
pesquisa, foi conservado um conjunto final de 105 documentos focados principalmente 
no deslocamento interno urbano, que abrange de 1998 a 2018 (e, na maioria dos casos, 
não antes de 2013).

O projeto resultou neste relatório de políticas e em um relatório interno focado na 
resposta do CICV.

Autoridades consultadas

Honduras Mossul, Iraque

Escritório para a Proteção de Mulheres e 
Crianças, Prefeitura, San Pedro Sula

Secretaria de Direitos Humanos, Justiça, 
e Governança e Descentralização, 
Tegucigalpa

Ministério de Deslocamentos e Migração

Sheikh of Hay Al-Intisar

Maiduguri, Nigéria Baidoa, Somália

Agencia Nacional de Gestão
de Emergências

Agencia de Gestão de Emergências do 
Estado de Borno

Área de supervisão de Maisandari, 
Maiduguri 

Estado do sudoeste: presidente em 
exercício e ministro da Agricultura, 
ministro do Reassentamento e Assuntos 
da Diáspora, ministro da Gestão 
Humanitária e de Desastres, ministro 
em exercício do Planejamento

Governador da região da Baía
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Organizações e especialistas consultados

Relatores especiais anteriores 
e atuais sobre os direitos 
humanos das pessoas 
deslocadas internamente

Organizações 
internacionais

ONGs

Chaloka Beyani OIM Casa Alianza, Honduras

Cecilia Jimenez-Damary UNDP Comissão de Ação Social
Menonita

Walter Kälin ONU-Habitat Conselho Dinamarquês 
para os Refugiados

ACNUR Comitê Internacional
de Resgate

Movimento internacional
da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho 

OCHA Intersos

CICV PMA Joint IDP Profiling Service FICV 
Conselho Norueguês para os 
Refugiados 

IFRC Conselho Norueguês para os
Refugiados

Cruz Vermelha Hondurenha Doadores Pastoral da Mobilidade Humana 

Cruz Vermelha Nigeriana Suíça Aliança Internacional Save the 
Children 

Crescente Vermelho Somali EUA
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Comitê Internacional da Cruz Vermelha
19, Avenue de la Paix
1202 Genebra, Suíça 
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
© CICV, fevereiro de 2020

MISSÃO
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é uma organização imparcial, neutra e independente, cuja 
missão exclusivamente humanitária é proteger as vidas e a dignidade das vítimas de conflitos armados e 
outras situações de violência no mundo, bem como prestar-lhes assistência. O CICV se esforça também para 
aliviar o sofrimento com a promoção e o fortalecimento do Direito Internacional Humanitário (DIH) e a defesa 
dos princípios humanitários universais. Fundado em 1863, o CICV deu origem às Convenções de Genebra, e ao 
Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Também dirige e coordena as atividades 
internacionais do Movimento durante os conflitos armados e outras situações de violência.

https://www.instagram.com/icrc/
https://shop.icrc.org/
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