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RESUMO

Os imigrantes, na maioria das vezes, entram em outro país por livre iniciativa e/ou desejo, já os refugiados, no entanto, são pessoas que se encontram fora do seu país por

motivos de força maior, ou seja, por temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou violação generalizada de direitos humanos . O Brasil

sempre conviveu com imigrantes, estes fazem parte de sua constituição histórica. Recentemente, um grande número de haitianos veio para o Brasil, em busca de emprego e

melhores condições de vida. Nos últimos três anos, o País recebeu mais de 30 mil haitianos. Desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo tem enfrentado a pior crise de

refugiados, segundo organizações como a Anistia Internacional e a Comissão Europeia. E, desde o início da crise na Síria, apesar da grande distância, o Brasil vem concedendo

refúgio a um grande número de sírios, mais do que a própria Europa. Em face desse atual movimento migratório no Brasil, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei que

institui uma nova Lei de Migração. A proposta da nova Lei de Migração brasileira, que já representa grande avanço na proteção de direitos humanos em relação ao Estatuto do

Estrangeiro. Ela prevê expressamente princípios e garantias, em consonância com as diretrizes de proteção internacional de direitos humanos. Mediante esse cenário o presente

projeto buscou o estudo dos direitos e garantias fundamentais dos refugiados no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro por meio da análise da legislação aplicável, da

existência de políticas públicas para inclusão dos refugiados no âmbito da educação, trabalho e saúde. A presente pesquisa encontra-se em andamento e está sendo

desenvolvida por meio do método de pesquisa bibliográfico e documental, com ênfase nos Direitos Humanos. Quanto à abordagem, o presente estudo é de caráter qualitativo e

quantitativo, pois entendemos de antemão que haverá dados a serem mensurados e, também, análises de caráter subjetivo. 
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