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Uma análise das políticas públicas para refugiados no país 

 

RESUMO 

 
A temática concernente aos refugiados no mundo se encontra em voga. 
Oriundos de desastres naturais e guerras civis, milhares de pessoas buscam 
abrigo e refúgio em outros países para preservar sua vida e garantirem suas 
necessidades básicas. A despeito dos diversos instrumentos legais 
internacionais que objetivam salvaguardar os direitos humanos destas 
pessoas, tais como tratados, convenções, regimes internacionais, há diversos 
desafios a serem enfrentados por governos em momentos tão difíceis. O caso 
brasileiro não é diferente, o país hoje recebe diversas pessoas de várias etnias 
em busca de refúgio. No intuito de assegurar tratamento digno e garantir os 
direitos dos refugiados, uma análise profunda da situação jurídica destes e das 
ações tomadas pelo governo, em formas de políticas públicas, se fazem 
necessárias para democratizar o debate e assegurar uma boa solução para 
problemas vindouros. 
Palavras-Chave: Refugiados; Direitos Humanos; Tratados. 
 
ABSTRACT 

 
The theme concerning to refugees in world is a current issue. Coming from 
natural disasters and civil wars, thousands of people seek refugee and asylum 
in other countries in order to preserve its lives and guarantee its basic needs. 
Despite all legal international instruments which seek to safeguard the human 
rights of those people, such as treaties, conventions, international regimes, 
there are plenty of challenges to be faced by governments in such a difficult 
moments. The Brazilian case is no different, the country nowadays is receiving 
several people from many ethnicities in seek of a safe haven. In order to assure 
a worthy treatment and the human rights of the refugees, a profound analyses 
of the legal situation and the public actions taken by the government in form of 
public policy are necessary to democratize the debate and to assure a fine 
solution to upcoming problems. 
Key-Words: Refugees; Human Rights; Treaties. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Signatário da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos 

Refugiados de 1951 e do Protocolo adicional ao Estatuto de 1967, o Brasil é 

tido como um país acolhedor no que tange a salvaguarda a estrangeiros. Pelo 

menos no que tange a norma legal o país é considerado por organismos 
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internacionais como pioneiro no que concerne a leis que resguardam os 

direitos humanos1 de pessoas em situação de refúgio ou apátridas. 

Tendo promulgado uma lei específica sobre o assunto em 1997, que 

contempla o regime internacional2 e os mais importantes acordos regionais 

sobre o tema (ACNUR, 2014), assim como tendo sido criador de um organismo 

específico instituído dentro do Ministério da Justiça, o CONARE – Comitê 

Nacional para os Refugiados3, hoje o país se encontra em posição de destaque 

na lide do problema que se acentua no ano de 2015, graças a diversas crises 

no Sistema Internacional4. 

Segundo dados do Comitê Nacional para Refugiados (ACNUR, 2012), 

vinculado ao Ministério da Justiça, já em 2012, o país possuía mais de quatro 

mil refugiados de 79 nacionalidades diferentes, principalmente do Haiti, país 

devastado por uma guerra civil e catástrofe natural. Por meio da análise de 

notícias, através da revisão da literatura e também do mapeamento de políticas 

públicas, este trabalho se propõe a discutir a questão concernente aos direitos 

humanos dos refugiados e analisar o trato da sociedade quanto ao imigrante e 

entender os casos de xenofobia que contrapõe a imagem de acolhedor do país. 

No intuito de assegurar tratamento digno e humano aos que buscam refúgio no 

país, se faz necessário debater políticas públicas e medir o preparo do poder 

público na lide de tais questões. 

 

1. TRATADOS E CONVENÇÕES SOBRE DIREITOS HUMANOS DOS 

REFUGIADOS 

 

A Convenção de Viena sobre o direito dos tratados é o instrumento 

legal que rege e dispõe sobre os dispositivos e acordos firmados 

                                                           
1 Direitos Humanos, de acordo com o Handbook of International Relations, é: um conjunto de 
princípios e ideias sobre o tratamento a que todos os seres humanos têm direito simplesmente 
por serem humanos (CARLSNAES et al., 2002, p. 682). 
2 Segundo Stephen Krasner (2012, p. 93): Os regimes internacionais são definidos como 
princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisões de determinada área das 
relações internacionais em torno dos quais convergem as expectativas dos atores. 
3 O Conare foi instituído pelo Artigo Décimo Primeiro da Lei 9.474 de 22 de julho de 1997 
(BRASIL, Lei, 1997). 
4 Sistema Internacional “é uma maneira de representar as relações entre diversos atores para 
além das fronteiras nacionais visando, ao mesmo tempo, à situação e ao resultado dessas 
relações em um dado momento. Neste sentido, as características desse conjunto evolutivo 
dependem de uma série de perguntas recorrentes na história dos estudos internacionais” 
(DEVIN, 2009, p. 19). 
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internacionalmente entre Chefes de Estado (REZEK, 2010). A mesma entrou 

em vigor somente em 1980 quando houve a adesão mínima de trinta e cinco 

Estados-partes, enquanto que no Brasil o tratado somente foi promulgado por 

Decreto Presidencial em 2009, com reserva aos artigos 25 e 66, após 17 anos 

no Congresso Nacional (BRASIL, Decreto, 2009). 

Segundo a Convenção constitui-se um tratado “todo acordo formal 

concluído entre pessoas jurídicas de direito internacional público, e destinado a 

produzir efeitos jurídicos” (REZEK, 2010). O Brasil, como membro fundador das 

Nações Unidas é signatário de vários dispositivos jurídicos que visam 

resguardar os direitos humanos no país. 

Signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 19485 e 

da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mais conhecido como 

Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969, o país se 

enquadra no mais completo e abrangente mecanismo de direitos humanos no 

âmbito regional e internacional (REZEK, 2010). O Pacto de São José da Costa 

Rica entrou em vigor em 1978, e até 2005, vinte e cinco nações americanas 

eram signatárias. No Brasil o tratado foi promulgado por Decreto Presidencial 

de nº 678, em 6 de novembro de 1992, por Itamar Franco (BRASIL, Decreto, 

1992). 

O país ratificou somente em maio de 2002 a Convenção das Nações 

Unidas de 1954 sobre o Estatuto dos Apátridas e, em outubro de 2007, iniciou 

seu processo de adesão à Convenção da ONU de 1961 para Redução dos 

Casos de Apatridia (ACNUR, 2014b). 

A Legislação Brasileira possui uma particularidade quanto a Tratados 

Internacionais que tangem sobre direitos humanos. Ao contrário de outros tipos 

de tratados, os que concernem sobre direitos humanos possuem no arcabouço 

jurídico brasileiro, prioridade. Uma emenda à Constituição em 2004 estabelece 

que “os tratados sobre direitos humanos que o Congresso aprove com o rito da 

emenda à carta [...] integrarão em seguida a ordem jurídica no nível das 

normas da própria Constituição (REZEK, 2010), ou seja, qualquer tratado que 

                                                           
5 A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela resolução 217 A (III) da 
Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.  Contudo a mesma não 
constitui-se como um tratado, logo não há obrigação jurídica em adotá-la, apenas recomenda-
se (REZEK, 2010; ONU, Declaração, 1948). 
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seja sobre direitos humanos aprovado como emenda constitucional terá o 

mesmo valor na Constituição Brasileira de 1988. 

No que concerne aos direitos humanos dos refugiados, o país também 

adota postura progressiva. De acordo com as normas do direitos internacional, 

nenhum país é obrigado a admitir estrangeiro em seu território, sendo a 

admissão discricionária (REZEK, 2010), excetuando-se pessoas em caso de 

refúgio. No intuito de compreender-se a postura brasileira quanto ao refúgio, 

faz-se necessário primeiramente definir o termo com base nos acordos e 

tratados internacionais, assim como regimes dos quais o Brasil faz parte. 

 

1.1. CONVENÇÃO RELATIVA AO ESTATUTO DOS REFUGIADOS DE 1951 

E PROTOCOLO ADICIONAL DE 1967 

 

O chamado Estatuto dos Refugiados foi votado em 28 de julho de 1951 

pela Conferência das Nações Unidas de Plenipotenciários sobre o Estatuto dos 

Refugiados e Apátrida. A mesma foi convocada pela Resolução n. 429 (V) da 

Assembléia Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro do ano anterior. 

Porém o Estatuto só entrou em vigor em 22 de abril de 1954, quando atingiu-se 

o número de mínimo de Estados Signatários (ACNUR, 1951, 2011). 

O estatuto só foi promulgado no Brasil em forma de Lei, de número 

9.474 em julho de 1997, aproximadamente quarenta anos após sua entrada em 

vigor no sistema das Nações Unidas (BRASIL, Lei, 1997). O mesmo dispõe 

sobre as definições e situação jurídica dos refugiados nos países contratantes 

e que estão imputados pelo direito internacional público. 

O artigo 1º, inciso A, da convenção do Estatuto dos Refugiados define 

refugiado como qualquer pessoa que 

 
1) Que foi considerada refugiada nos termos dos Ajustes de 12 
de maio de 1926 e de 30 de junho de 1928, ou das 
Convenções de 28 de outubro de 1933 e de 10 de fevereiro de 
1938 e do Protocolo de 14 de setembro de 1939, ou ainda da 
Constituição da Organização Internacional dos Refugiados; 
2) Que, em conseqüência dos acontecimentos ocorridos antes 
de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos 
de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões 
políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que 
não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da 
proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se 
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encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em 
conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao 
referido temor, não quer voltar a ele (ACNUR, Convenção, 
1951, p. 2). 

 

Contudo tal definição se limitava aos refugiados europeus durante e 

pós as duas Grandes Guerras Mundiais. O Protocolo Adicional ao Estatuto do 

Refugiado de 1967 veio para corrigir este erro e ampliou a terminologia de 

refugiado para qualquer pessoa no globo6 (OEA, 1967). 

Dispõe-se que, no intuito de analisar as políticas públicas pertinentes 

ao assunto no Brasil, faz-se necessário primeiramente o conhecimento de 

dados empíricos e estatísticos sobre o problema que assola o globo 

atualmente. Logo após a apresentação dos dados, far-se-á uma análise das 

ações governamentais, na forma de políticas públicas, assim como a reação da 

sociedade brasileira, quanto ao fluxo de refugiados crescente para o país. 

 

2. DADOS SOBRE O REFÚGIO NO BRASIL E NO MUNDO 

 

Os principais dados e séries estatísticas presentes neste esboço 

acadêmico foram obtidos a partir de números liberados por órgãos 

governamentais, tais como o Ministério da Justiça e Polícia Federal, e 

principalmente por meio de análises estatísticas do Acnur Brasil e relatórios 

anuais do mesmo. 

Criado em 1951, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR), tem como função oferecer proteção internacional aos 

que se encontram na condição de refugiados – definidos pelos Estatuto de 

1951 –, além de ter como missão buscar soluções permanentes e duradouras 

para os refugiados e apátridas, facilitando a absorção destes por países 

signatários da ONU (SILVA & MACHADO, 2012). 

O Alto Comissariado da ONU para Refugiados conta com três unidades 

no Brasil desde 1977 (SILVA & MACHADO, 2012) e presta assistência 

humanitária para refugiados e apóia ONGs em boa parte do território nacional, 

                                                           
6 Antes da adesão ao protocolo adicional de 1967 ao Estatuto dos Refugiados de 1951, o Brasil concedia 
asilo a refugiados não europeus, uma forma de garantir a entrada de pessoas em situação de refúgio, 
que no entanto não eram contempladas pelo Estatuto da ONU, uma prática adotada em diversos países 
latino-americanos (ANDRADE & MARCOLINI, 2002). 
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vide São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas e Distrito 

Federal.  

De acordo com um relatório anual publicado pelo Alto Comissariado 

das Nações Unidas sobre o refúgio (ACNUR, 2014a), o ano de 2014 terminou 

com as cifras de aproximadamente 59 milhões de pessoas em todo mundo 

forçadas a se mudarem de país por diversas razões, e destes 13,9 milhões se 

encontram na condição de refugiados. Nota-se que a maioria da corrente 

migratória se dá no sentido sul, pois 80% dos refugiados em todo mundo se 

encontram no sul e países em desenvolvimento (MOREIRA, 2010) 

Até outubro de 2014 o país possuía 7.289 refugiados reconhecidos7 

legalmente, dos quais 25% eram mulheres e também eram reassentados8 

(ACNUR, 2014b). Os principais países de origem são Síria, Colômbia, Angola e 

República Democrática do Congo, notando-se aqui grande prevalência de 

pessoas oriundas da África e Oriente Médio. Contudo tal perfil tem mudado ao 

longo dos anos, principalmente após a portaria publicada pelo Ministério da 

Justiça em outubro de 2012 que concede o status de residência permanente a 

pessoas vindas da Angola e da Libéria. 

A lei de número 9.474/97 mais conhecida como lei de refúgio, 

promulgada em julho de 1997 é tida como uma lei progressista e inovadora 

tanto no Brasil quanto no continente americano9. O CONARE – Comitê 

Nacional para os Refugiados10 é prova desta inovação e preocupação com o 

problema que hoje assola vários países no globo. O órgão é de natureza 

interministerial, pois conjuga os esforços de vários ministérios e organismos 

                                                           
7 É notório ressaltar que o número verdadeiro ultrapassa as estatísticas, pois nem todos os 
refugiados se registram ou procuram órgãos governamentais brasileiros e entram ilegalmente 
no país, principalmente oriundos da América do Sul e Haiti. 
8 O reassentamento constitui no processo de recebimento de refugiados que já se 
encontravam em situação de refúgio em um país, porém ainda não estavam seguros de 
violações dos direitos humanos. 
9 A Declaração e Plano de Ação do México para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na 
América Latina celebrada em 2004 pelos países sul-americanos contou com a participação brasileira e 
demonstra a preocupação dos países do continente com a questão dos refugiados, que hoje desponta 
como uma das principais questões concernentes a consolidação dos direitos humanos (ACNUR, 2004). A 
Declaração vem a acrescentar o mecanismo já estabelecido em 1984 pela Declaração de Cartagena 
(ACNUR, 1984). 
10 O CONARE é composto por membros do Ministério da Justiça, Ministério das Relações 
Exteriores, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Policia Federal 
e representantes da Sociedade Civil. 
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governamentais responsáveis pela entrada de estrangeiros no país, 

especialmente o Ministério da Justiça (ACNUR, 2014b). 

Além da criação de um órgão responsável pela inserção dos refugiados 

no país, a lei garante aos mesmo documentos de identificação e de trabalho, 

além de direitos civis e de livre mobilidade pelo território brasileiro (ACNUR, 

2014b). 

Como afirmado anteriormente, apesar de o número de reconhecidos 

legalmente ser expressivo, este não representa a totalidade das pessoas que 

entram no país em busca de refúgio, principalmente pela ausência do número 

de haitianos nessa série estatística. Segundo dados do ACNUR (2014b), os 

pedidos de haitianos são encaminhados ao Conselho Nacional de Imigração 

que tem emitido visto de residência ao invés de visto de refugiado. Com base 

nos dados cedidos pela Polícia Federal, até 2014 havia mais de 39.000 

haitianos no Brasil (ACNUR, 2014b), somando-se aos 7.289 refugiados citados 

anteriormente, totalizando um total de aproximadamente 50.000 pessoas que 

saíram de seus países e buscaram no Brasil um refúgio. 

 Há uma particularidade no caso brasileiro, pois o governo vem adotando 

uma postura muito mais receptiva e humanitária que países mais próximos e 

fronteiriços dos países onde iniciam-se tais fluxos migratórios intensos. A 

exemplo da Síria, em face da catástrofe ocasionada por sua guerra civil e 

extenso número de refugiados no mundo, impulsionou o governo brasileiro a 

publicar uma Resolução Normativa por meio do CONARE de número 17 

(ACNUR, sem data) que dispõe sobre a entrada de sírios no país, facilitando a 

entrada de sírios no Brasil ao emitir um visto de turista válido por 90 dias e que 

resguarda estas pessoas da lentidão da concessão de vistos de refugiados 

ocasionado pela lotação do sistema. 

 Houve também de 2010 para cá redução do número de pedidos de 

refúgio por parte de colombianos, devido a um acordo de origem regional, 

conhecido como o Acordo de Residência do Mercosul, que facilita a residência 

de colombianos no país por até dois anos (ACNUR, 2014b). 
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2.1. PRESENÇA DO ACNUR NO BRASIL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

IMPLEMENTADAS ATÉ 2014 

 

Segundo afirmação supracitada, encontram-se operando no território 

nacional unidades do ACNUR desde 1977, e a lei de 22 de julho de 1997 

aprovada no mandato de Fernando Henrique Cardoso é considerada como 

uma das mais completas da América do Sul 11(VERWEY et al., 2000). O país é 

visto na comunidade internacional como um dos mais avançados na acolhida a 

refugiados, sua posição de destaque é notória, vide a convocação do Brasil por 

parte do ECOSOC – Conselho Econômico e Social das Nações Unidas para 

participar do Comitê Consultivo do ACNUR em 1951 (SILVA & MACHADO, 

2000). 

O escritório do ACNUR, aberto em 1977 no Rio de Janeiro, mudou-se 

para Brasília em 1989, um ano após a promulgação da Constituição Federal, 

aproximando mais ainda o órgão dos organismos governamentais ligados aos 

direitos humanos no país (VERWEY et al., 2000). Por razões financeiras12 e 

falta de recursos, o organismo encerra suas atividades no Brasil em 1998, 

alegando que a lei promulgada e implantada um ano antes garantia a proteção 

aos direitos humanos dos refugiados e logo o país não sofreria com a ausência 

do órgão, reaberto em 2004 (SILVA & MACHADO, 2000). 

A Lei dos Refugiados estatuída em 1977, como resultado do Plano 

Nacional de Direitos Humanos, iniciado em 1996 e que cria a Secretaria de 

Direitos Humanos, vinculada ao Ministério da Justiça (MOREIRA, 2010) é 

considerada a lei mais abrangente da América do Sul, quiçá do continente 

americano no que tange ao regime internacional de proteção aos direitos 

humanos da região (ANDRADE & MARCOLINI, 2002). 

O país é o primeiro da América do Sul a ter legislação sobre o tema 

(MOREIRA, 2010) e destaca-se por ser um dos primeiros países a estender o 

direito do refúgio as cônjuges, estabelecendo assim um marco legal para o 

                                                           
11 Antes da adesão ao protocolo adicional de 1967 ao Estatuto dos Refugiados de 1951, o Brasil concedia 
asilo a refugiados não europeus, uma forma de garantir a entrada de pessoas em situação de refúgio, 
que, no entanto não eram contempladas pelo Estatuto da ONU, uma prática adotada em diversos países 
latino-americanos (ANDRADE & MARCOLINI, 2002). 
12 Apesar de ser a maior agência do sistema ONU, somente 2% do orçamento do ACNUR é obtido 
anualmente das Nações Unidas, logo o restante dos 98% de recursos financeiros da agência devem ser 
obtidos por meio de doações voluntárias (ROCHA & MOREIRA, 2010). 
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direito internacional (VERWEY et al., 2000). O país também alcançou 

importantes avanços na questão da proteção social dos refugiados ao 

estabelecer a emissão de carteira de identidade, garantir residência legal e 

carteira de trabalho, assim como documento de viagem que permite a livre 

circulação dos mesmos dentro de todo o território nacional (VERWEY et al., 

2000). 

O conceito e definição do termo refugiado na lei brasileira é tido como 

mais geral e abrangente que inclusive o próprio tratado da ONU, ao afirmar que 

“um indivíduo deve ser reconhecido como refugiado se devido a grave e 

generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de 

nacionalidade e buscar refúgio em outro país” (ANDRADE & MARCOLINI, 

2002, p. 171). 

A criação do CONARE também representa um importante marco legal 

na questão concernente aos direitos dos refugiados. O órgão conjuga membros 

de diversos ministérios e organizações sociais, tais como: Ministério da Justiça; 

Ministério do Trabalho; Ministério das Relações Exteriores; Ministério da 

Saúde; Ministério da Educação; Ministério do Desporto e Lazer; Polícia 

Federal; Cáritas Arquidiocesanas do Rio de Janeiro e São Paulo (VERWEY et 

al., 2000). 

As Cáritas Arquidiocesanas representam importante papel na 

implantação de políticas públicas para refugiados no país. Como organizações 

filantrópicas e de fim social, as mesmas ficam responsáveis pelo pagamento de 

um salário mínimo para as pessoas que são reconhecidas legalmente na 

condição de refugiados e residem nos centros de São Paulo e Rio de Janeiro 

(ANDRADE & MARCOLINI, 2002). 

O processo de integração social e econômica dos refugiados envolve a 

integração de vários programas que em conjunto agem pela total inserção dos 

mesmos na sociedade brasileira. Eles possuem direito inclusive a beneficiar-se 

dos programas sociais públicos e privados do país (ANDRADE & MARCOLINI, 

2002), assim como, por meio da Cáritas, acesso a diversas instituições como 

SESC, SENAC e SENAI, que atuam no treinamento e capacitação para o 

mercado de trabalho brasileiro, assim como ensino da língua portuguesa e 

aulas de direito e deveres para com a sociedade brasileira (MOREIRA, 2010). 
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Considerando as colocações supracitadas, vale tomar nota de recentes 

acontecimentos que podem afetar a legislação sobre refugiados e a crise 

econômica e talvez institucional que se agrava no último ano, alterando a 

percepção social de imigrantes no país. É fato salutar que em momentos de 

crise econômica, há tendências para arrefecimento de nacionalismo e 

xenofobia, embora em casos isolados. 

 

2.2. PERCEPÇÕES DA SOCIEDADE E REFORMULAÇÃO DA 

LEGISLAÇÃO 

 

De acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma de pesquisa de 

opinião denominada World Values Survey (Pesquisa Mundial de Valores), no 

período que compreende entre 2010 a 2014, 76 % de entrevistados brasileiros 

de uma amostra de 1486 pessoas, acreditavam que quando a taxa de 

empregos diminui o governo deve dar prioridades para o cidadão nacional 

(World Values Survey, Brasil, 2014). 

Tais dados são relatados em audiência da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional realizada em agosto de 2015, após ataques a 

haitianos em escadaria de Igreja em São Paulo13. Os deputados e relatores 

presentes na audiência pública citaram a crise econômica, racismo e 

intolerância religiosa, como fatores desencadeadores de xenofobia, devido a 

diversas ocorrências da mesma virtude (CÂMARA FEDERAL, Nota, 2015). 

Considerando os eventos atuais e a existência das leis vigentes, 

mesmo que progressistas em alguns aspectos, tramita hoje no Legislativo 

Brasileiro um Projeto de Lei que modifica o Estatuto do Estrangeiro e dispõe 

sobre Migrações, podendo afetar direta e indiretamente o tratamento dado aos 

refugiados no Brasil. O Projeto de Lei de número 2516/2015 (CÂMARA 

FEDERAL, Projeto de Lei, 2015) proposto por um Senador da República, 

institui a Lei da Migração que alteraria o Decreto 2.484/1940 e revogaria as leis 

818/1949 e 6.815/1980 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Nota, 2015). 

É notório a necessidade de mudanças na Legislação, não só no 

tocante a facilitação da entrada de estrangeiros em situação de risco, quanto 

                                                           
13 Notícia Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/seis-imigrantes-haitianos-
sao-baleados-em-sao-paulo-9027.html 



11 
 

sua inserção na sociedade brasileira e garantia de direitos básicos, como 

trabalho, moradia, saúde e respeito. Além disso, se faz necessário também 

punições mais severas quanto a casos de xenofobia e um ensino mais 

diversificado e que proponha mais respeito às diferenças e consciência de que 

o Brasil é intrinsecamente um país feito de migrantes e povos indígenas. 

A despeito de críticas e eventos isolados de xenofobia reportados pela 

imprensa, ao contrário do senso comum, nota-se que a legislação brasileira é 

bem abrangente quanto a proteção dos direitos humanos dos refugiados e 

possui uma postura bastante progressista em comparação aos demais países 

do sistema interamericano de direitos humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ultrapassando a cifra de 50 milhões de pessoas deslocadas e em 

situação de refúgio, diversos relatórios apontam a questão dos refugiados no 

mundo como o problema do século e maior crise humanitária desde as 

Grandes Guerras Mundiais. 

Apesar dos diversos instrumentos legais internacionais, tratados e 

atuação direta da Organização das Nações Unidas em conjunto com 

Organizações Internacionais de Direitos Humanos e Estados Nacionais, o 

problema se encontra longe de uma solução. A Europa vem adotando uma 

postura bastante conservadora e proibitiva quando se trata de milhares 

pessoas cruzando suas fronteiras todos os dias, fugindo de guerras civis, 

desastres naturais e pobreza endêmica. 

Situado geograficamente longe de áreas de grandes fluxos migratórios 

e de regiões belicosas, o Brasil encontra-se em posição excepcional em 

relação aos demais países do sistema ONU. Dotado de uma legislação 

avançada e inovadora, o país institui um marco legal que pode ser copiado por 

diversas nações que atualmente enfrentam crises migratórias. 

A partir da experiência e dos marcos legais estatuídos pela legislação 

do país, pode-se aferir erros e acertos no trato aos direitos humanos dos 

refugiados. Diversos aspectos devem ser considerados na leitura e análise da 

atual situação dos refugiados no Brasil, a despeito do direito positivado, 

reconhece-se a necessidade de políticas públicas não só de amparo e 
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recebimento digno destas pessoas, mas também políticas que integrem e 

insiram os mesmos na sociedade brasileira, não só economicamente, mas 

também cultural e socialmente. 
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