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RESUMO

O presente trabalho é fruto de pesquisa desenvolvida no âmbito de iniciação científica, cujo processo ainda está em andamento. O objeto 
pesquisado trata das migrações por refúgio, sendo este um dos principais temas mundiais hodiernos, que se consubstancializa na chegada em 
massa de refugiados em países por todo o mundo, sendo a principal razão de desafios globais e dilemas no âmbito social. A pesquisa objetiva 
mostrar as dificuldades enfrentadas pelos refugiados, no Brasil, desde o processo de solicitação de refúgio até a atual situação dessa massa 
populacional abraçada pela nova lei de migração recentemente aprovada no Congresso Nacional, passando pelas problemáticas enfrentadas, 
motivações, preconceitos, violação de direitos e a progressão trazida por essa nova legislação, sempre buscando amparo no Direito, seja ele na 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas legislações que abarcam os casos, ou através do Direito Comparado, na legislação 
de outros países. Assim, a importância do trabalho se dá tanto na apresentação do tema para a sociedade, que muitas vezes é burlado pela mídia, 
e no estudo mais aprofundado de casos, suas causas e consequências, e na maneira que não somente a sociedade, mas órgãos como o Poder 
Judiciário se comporta diante a situações nesse âmbito. Como objetivos, a pesquisa pretende buscar uma maior informação de quem são e o que 
passam em todas as etapas do refúgio ( fuga, chegada, solicitação, espera, aceitação e pós aceitação) bem como as nuances trazidas pelos 
processos de refugiados, bem como identificar casos atuais e os problemas diariamente enfrentados com governo e sociedade e buscar uma 
comparação entre o antigo Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815 de 1980), marcada pela ditadura militar, e a nova Lei de Migração, recentemente 
discutida na política nacional. Para isso, utilizou-se estudo de diversos artigos e textos já publicados, bem como livros, como as ideias trazidas em 
"Estranhos a nossa porta, livro de Bauman, recentemente publicado no Brasil. Conjuntamente, metodologicamente, lançou-se mão de dados 
coletados junto a órgãos como CONARE e ACNUR para agregar força aos resultados obtidos, para por fim realizarmos análise em âmbito global e 
focando em casos brasileiros e suas respectivas leis e jurisprudências. Por fim, pretendemos com todo esse processo de estudo e apresentação a 
difusão do saber do que se trata o estado de refúgio e suas entre linhas, de forma a propagar um maior conhecimento social dos casos, motivos e 
consequências e levar a efeito a quebra de estigmas sociais geradores de preconceitos, como a xenofobia e a "mixofilia" (que traz consigo o medo 
pelo diferente), originadores da marginalização social de grupos, como o estudado. As conclusões parciais são no sentido de haver proteção aos 
refugiados no âmbito normativo, mas dificuldades no trato midiático, informacional e social daqueles que recebem refugiados em suas 
comunidades; bem como certa dificuldade dos refugiados em acessarem direitos básicos, apesar das normativas previstas.
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