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Simpósio: 27- DIREITOS HUMANOS DA MINORIAS NO CONTEXTO MUNDIAL 
 
RESUMO: A formação da humanidade se deu através de conflitos, que ora motivados pela 
expansão territorial, questões religiosas ou em decorrência de ideologias politicas conflitantes 
que obrigaram aos vitimados a se deslocarem em busca de refúgio a fim de salvaguardar seu 
bem mais precioso, a vida. E estes conflitos continuam latentes na sociedade transformando a 
realidade de milhares que se deslocam com fim de se desvencilhar das violações de direitos. 
Desta forma, ainda é necessário falar a respeito do instituto de refúgio uma vez que o mundo 
enfrenta uma das maiores crises humanitárias migratórias quando desde o término da Segunda 
Guerra Mundial e apesar do  instituto de refúgio já foi muito estudado e utilizado no passado, 
ainda é pouco compreendido, existindo sempre uma dificuldade em integrar o refugiado em 
meio a sociedade. Delimita-se como refugiado a pessoa proveniente de uma migração forçada 
a fim de fugir de conflitos e perseguições que mitigam Direitos Fundamentais. Lembrando que 
suas condições são complexas e na maioria das vezes lhe causam desconforto, porque deslocar-
se de sua terra natal consiste em deixar para trás toda uma vida, incluindo amigos e familiares, 
a profissão, ritos culturais e a língua mãe, o que causa um abalo emocional ao refugiado que 
dispõe de proteção internacional especial prevista no artigo 25 da Convenção Relativa ao 
Estatuto dos Refugiados da Organização das Nações Unidas que prevê a necessidade de apoio 
administrativo que deve ser prestado pelo Estado que recebe o refugiado. E é por estes motivos 
que se deve promover a integração social do refugiado, diminuindo a problemática social e 
emocional por eles vivida. Nesse sentido, o propósito deste trabalho foi apontar a necessidade 
da integração social dos refugiados, mediante revisão bibliográfica, análise a Tratados 
Internacionais, artigos científicos e o estudo da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados 
da Organização das Nações Unidas. É concluído que apenas receber e proteger legalmente os 
refugiados não resolverá a real problemática a respeito do refugio, uma vez que, é necessário a 
promoção da integração social do refugiado através de políticas públicas com o apoio de 
universidades, da sociedade civil, de ONGs e do setor privado. Desta forma será possível a 
efetiva integração do refugiado na sociedade lembrando que, os direitos do refugiado já estão 
disponibilizados na Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados da Organização das Nações 
Unidas. Uma vez que é dever dos Estados Democráticos de Direitos integrarem aqueles que 
tanto lutam pela preservação de seus direitos, enfrentando adversidades sub-humanas para 
fugirem de uma agressão total aos Direitos Humanos em seus países de origem, deixando para 
traz tudo àquilo que sempre conheceram e amaram, sofrendo choques culturais nos países que 
os abrigam, esperando para que um dia possam novamente deleitar em sua terra natal em paz 
juntamente com aqueles que amam, porém enquanto não podem retornar aos braços da terra 
mãe esperam que os nacionais dos países que os recebem o reconhecimento de sua condição, o 
apoio, o respeito para que possam ter condições dignas para viverem. 
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