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Simpósio: POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITO E PROTEÇÃO SOCIAL 

 

RESUMO: O presente projeto tem por objetivo analisar as limitações e imposições dentro dos 

Estados, que engessam e restringem a ONU e a ACNUR no que concerne a agirem em prol dos 

refugiados, ao quais não são amparados pelas políticas públicas como se deve, versando sobre 

os conflitos civis que eclodiram simultaneamente em países da África e Ásia, dilacerando o 

tecido social dos países e violações aos direitos humanos, com ênfase nas políticas de 

acolhimento do Brasil. O estudo busca tracejar o papel travado entre o Estado e indivíduo 

considerando as discussões jurídicas e a relação aos direitos humanos que vem sendo 

aprimorada internacionalmente, desconstruindo as fronteiras entre os Estados pela busca da 

universalização dos direitos humanos signatários como fundamentais, estes assegurados a todo 

cidadão, não alterando a soberania dentro do Estado, nem limitando seus poderes. O projeto irá 

explanar sobre a vertente de políticas de acolhimento brasileiras presentes na lei específica para 

refugiados, Lei 9.474/97, que amplia a proteção concedida pelos diplomas internacionais 

universais patrocinados pela ACNUR e o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE). Neste 

viés de estudo será analisada a política de acolhimento brasileira, onde São Paulo ao lado do 

Rio de Janeiro se tornaram os núcleos mais antigos de atendimento aos refugiados no Brasil. O 

projeto procura elucidar os conflitos aos quais os refugiados são afligidos com relação a 

distinção cultural que são introduzidos, aprofundando o estudo na questão do relativismo 

cultural e a imposição cultural enfrentada na atualidade, assim como a visão universalista que 

decorre dos direitos humanos em sentido da dignidade da pessoa humana na qualidade de valor 

intrínseco à condição humana, proporcionando o mínimo ético irredutível. O procedimento 

metodológico permitirá que se parta de dados gerais para argumentos particulares com a 

finalidade de se chegar a conclusões formais e análises que se comprovem o auxílio e estudo a 

respeito do tema sugerido.  Durante a formulação será adotado o método de procedimento 

monográfico, uma vez que a pesquisa visa realizar um estudo aprofundado sobre o tema que 

abrange os refugiados e o Estado. Elenca-se ainda que o estudo aspira o entendimento sobre a 

Constituição que tem como fundamento o pluralismo político, o qual dentre outras 

características não alude a preferência política e ideológica de uma única sociedade. Assim o 

presente projeto tem por busca o resultado de possíveis interferências sem drásticas alterações, 

almejando a integralização da interculturalização como forma de amenizar o problema exposto, 

alcançando um catálogo de valores que tenha a concordância dos participantes, destacando 

assim, na problemática, a prática da xenofobia e o repúdio ao qual os refugiados muitas vezes 

são expostos. 
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