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Resumo: A problemática da pesquisa versa sobre os obstáculos enfrentados pelos (i) 

migrantes diariamente em relação ao preconceito e o direito fundamental e social da 

educação, no Rio Grande do Sul – RS, com análise da nova Lei da Migração, nº 13.445/2017, 

que traçou contornos diversos para (i) migrantes no Brasil, revogando o Estatuto do 

Estrangeiro. Pois, a migração é uma característica inerente a humanidade, são mais de 190 

milhões de pessoas transitado pelo mundo. Os motivos são os mais diversos, como questões 

religiosas, políticas, perseguições de guerras e também questões ambientais. Em 1950, foi 

aprovado o Estatuto do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados), 

órgão criado para que os refugiados recebessem proteção e auxilio. Registre-se que o grande 

marco é a Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados, e que fixou textualmente 

que refugiados, são as pessoas que se encontram fora do seu país, por causa de fundado temor 

de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação 

em grupos sociais, e que não possa (ou não queira) voltar para casa. Também fora adotado o 

Protocolo de 1967, que procurou remover as reservas geográficas e temporais. Dessa forma, 

pretende-se mostrar que “(i) migrar” é um direito de todos e que o imigrante deve e pode 

exigir seus direitos e que o país (recebedor) deve assumir uma posição firme, para atender 

essas pessoas, seguindo os ditames da Constituição Federal Brasileira de 1988. Como marco 

teórico, John Rawls e Ronald Dworkin, sobre a igualdade e Jurgen Habermas, sobre a 

inclusão do Outro. No que se refere a metodologia, o método de trabalho é o dedutivo, a 

pesquisa sob o ponto de vista de sua natureza é aplicada, do ponto de vista de sua forma de 

abordagem é qualitativa, do ponto de vista dos seus objetivos, a pesquisa é exploratório-

explicativa e, do ponto de vista de seus procedimentos técnicos, é bibliográfica e documental. 

Os resultados parciais da pesquisa são a verificação da Nova Lei da Migração, figura como 

um Marco Regulatório da Proteção e Defesa dos Direitos Humanos e Fundamentais. Também 

a verificação de que organismos de proteção, estão fazendo seu papel, a exemplo da Rede 

Caritas, (CNBB); do Grupo de Assessoria a Imigrantes e a Refugiados (GAIRE-UFRGS); Do 

Serviço de Assessoria em Direitos Humanos para Imigrantes e Refugiados (SADHIR) Escola 

de Direito da PUCRS/SAJUG. 

 

Palavras-chave: (i) migração; migrantes/deslocados/refugiados; preconceito; direito à 

educação; lei da migração nº 13.445/2017. 
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Cabe inicialmente referir que esse trabalho, aponta discussões iniciais sobre o tema da 

migração, e da imigração, que volta ao cenário nacional, em razão da quantidade de haitianos, 

senegaleses, venezuelanos, que procuram o país em busca de acolhimento. Esse trabalho 

conta com a participação de 2 alunas da graduação em direito do Projeto Pega da PUCRS da 

Escola de Direito intitulado: “ (I) Migração e os obstáculos enfrentados pelos (i) migrantes em 

relação ao preconceito e o direito fundamental e social da educação, no Rio Grande do Sul – 

RS, com análise da nova Lei da Migração, nº 13.445/2017, projeto esse, aprovado também no 

SIPESQ da PUCRS, enquanto professora horista. 

Essa nova Lei, traçou contornos diversos para (I) Migrantes no Brasil, pois, a 5 anos, 

eram os haitianos que vinham ao Brasil, fugindo do terremoto que assolou a cidade, portanto 

um “refugiado ambiental ou do clima”, e que não encontra amparo na legislação brasileira, 

por inexistir a categoria de refugiado ambiental, e atualmente, os venezuelanos que pedem 

abrigo, buscando “melhores condições de vida”, que fogem de seu país por questões políticas. 

A nova lei, revogou o Estatuto do Estrangeiro, lei nº 6.815 de 1980, já deveras 

ultrapassada, que definia, até então, a situação jurídica do estrangeiro no Brasil.  

Para tanto, se faz a análise, primeiro de três possíveis marcos teóricos, ou seja, a 

igualdade em John Rawls e Ronald Dworkin, e a inclusão do “outro” de Jurgen Habermas.  

Na sequencia o conceito de (i)migrante segundo ACNUR (Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados) e o CONARE (Comitê Nacional de Refugiados do Brasil) 

e suas funções, o conceito de direito a educação e o conceito de preconceito. Ao final, alguns 

aspectos da nova Lei da migração nº 13.445/2017.   

  

Marco teórico 

 

Optou-se por três marcos teóricos: A igualdade em John Rawls e Ronald Dworkin, e a 

inclusão do “Outro” de Jurgen Habermas.  

Por um lado, Dworkin (2001) inicia o estudo do Direito sob uma visão interpretativa, 

ou seja, as proposições jurídicas não decorrem de fatos e sim das interpretações do fato, dando 

o melhor sentido para aquilo que se apresenta na pratica social. O autor salienta a importância 

de um “direito individual”, para que então possa existir um direito coletivo. Os direitos só 

seriam públicos uma vez que fosse reconhecida em cada indivíduo a dignidade de possuir 

direitos e que cada pessoa possa usufruir de tais direitos; só então seria possível mencionar 

um direito coletivo. 

O autor também salienta [o que ao nosso entendimento se faz muito importante para a 

pesquisa], que ao se tratar da discriminação inversa, muita informação faz falta. O fato de 



 

 

destinar um número x de vagas na educação para pessoas que compõe os grupos mais 

necessitados da população não contribui para aumentar os pré-julgamentos e sim, trata-se de 

buscar uma solução para os estigmas que essas pessoas carregam. É uma forma de incluir e 

trazer para o centro todos aqueles que outrora foram e ainda hoje são marginalizados. É 

preciso, portanto, criar uma consciência social a fim de construir uma sociedade em que o 

direito de um não será mais suprido pelo direito de outro, por isso toda a política que traz 

ações afirmativas deve ser passageira. 

Para Dworkin, o Direito funciona como princípio e é necessário analisar caso a caso 

para obter uma solução adequada, uma vez que o autor trata do Direito como integridade. 

Além disso, é possível ressaltar que ao se tratar do Direito enquanto princípio, este só se dará 

quando o operador do direito chegar a uma solução analisando o caso concreto, fazendo com 

que ambas as partes do conflito recebam um tratamento de igual para igual. “Uma questão de 

princípio” Refere: “Qualquer comunidade política será melhor, se seus tribunais não tomarem 

nenhuma atitude que não as especificadas em regras publicadas previamente, e, também, se 

suas instituições jurídicas fizerem cumprir quaisquer direitos que os cidadãos individuais 

tenham.” (DWORKIN, 2001, p, 8). 

Por outro lado, HABERMAS (2002), salienta em seu trabalho que a ideia de inclusão 

é permeada por questões tanto de ordem teórica como prática. Além de todo o desafio que é 

para os países encontrarem meios de solução - e se não for possível, meios de amenizar 

problemas - diante da globalização que se vive. É preciso ressaltar a importância de 

movimentos que buscam o reconhecimento de todos os indivíduos em um mundo de 

diferenças. Além disso, faz-se importante a percepção do indivíduo no espaço, seja ele 

público ou privado. Busca-se sempre justiça no dia-a-dia à medida que se toma conhecimento 

e compreensão da complexidade das relações humanas. 

Habermas (2002) também ressalta o caráter universalista existente em algumas formas 

de governo, tal caráter tende a manifestar modelos multiculturais que contrastam entre si. O 

autor afirma a necessidade da existência de um mesmo nível de respeito por parte de todos, e 

por consequência disso a manifestação de uma responsabilidade solidária entre todos. 

Ademais, o autor traz à tona a importância de haver uma inclusão de forma que contemple de 

modo sensível às diferenças, o que ele afirma ser um “universalismo para todos” constituído 

pelo fim da discriminação bem como com a inclusão de todos aqueles marginalizados. 

O autor faz alusão em seu trabalho da importância de olhar para os direitos humanos 

de maneira a compreender o fenômeno, uma vez que se faz necessário analisar o 

multiculturalismo em que a sociedade global se encontra nos dias atuais. Da mesma forma, 



 

 

que ele sustenta a política de reconhecimento se tratando de garantir igualdade uma igualdade 

de diretos aos cidadãos da mesma forma que procura coexistir com as diferenças culturais.  

Por fim, Rawls (2000) traz em sua obra uma ideia de contrato social em que as pessoas 

inicialmente deliberariam os princípios que embasariam o justo na sociedade, tais pessoas 

seriam cobertas por um véu de ignorância, ou seja, sem nenhum conhecimento de qual viria a 

ser a sua real posição na sociedade, portanto, tenderiam deliberar o que fosse, de verdade, o 

mais justo para todos; de tal forma que ninguém saia muito prejudicado. O autor procura, ao 

longo de seu pensamento, construir um conceito de justo a partir da razão e da vontade dos 

indivíduos. 

Para o autor, a ideia de equidade deveria ser anterior à criação das instituições. A 

justiça, segundo o autor tem como objetivo resolver a lide pela distribuição de bens sociais 

entre as pessoas. Para que tal conflito seja solucionado, é preciso desenvolver princípios de 

justiça que sejam aplicados na base da sociedade e aceitos por todos de forma equitativa. A 

justiça como equidade é característica de uma sociedade bem ordenada, uma em que os 

indivíduos aceitam os mesmos princípios relativos à justiça; além disso, uma sociedade em 

que as instituições conseguem satisfazer tais princípios, traz a “teoria da justiça".5 

 

Metodologia 

 

Desde que o homem começou a tomar consciência do mundo exterior e a interrogar-se 

a respeito dos fatos da natureza, foi movido por um impulso de querer saber. Esse desejo de 

conhecimento levava, necessariamente, à vontade de saber fazer, isto é, de descobrir os 

caminhos que pudessem conduzi-lo ao seu objetivo. Surgiu assim a necessidade do método. O 

método é o caminho que se percorre na busca do conhecimento. Para efeitos didáticos, 

dividem-se os métodos em dois grandes grupos: métodos de abordagem e métodos de 

procedimentos. Os primeiros são constituídos de procedimentos gerais que norteiam o 

desenvolvimento das etapas fundamentais de uma pesquisa científica, permitindo, por isso, 

seu emprego em várias ciências.  

Nessa pesquisa, adotar-se-á o método de abordagem dedutivo, analítico e crítico. E do 

ponto de vista dos procedimentos técnicos trata-se de uma pesquisa de documentação indireta, 

especificamente bibliográfica elaborada a partir da literatura já publicada sobre a temática. 

 

                                                           
5 Refere: “[...]o objeto primário da justiça é a estrutura básica da sociedade, ou, mais exatamente, a maneira pela 

qual as instituições sociais mais importantes distribuem direitos e deveres fundamentais e determinam a divisão 

de vantagens provenientes da cooperação social. Por instituições mais importantes quero dizer a constituição 

política e os principais acordos econômicos e sociais.” (RAWLS, 2000, p. 8). 



 

 

Resultados Parciais: 

 

1 Definições/conceitos: (i) migrante, direito a educação e preconceito 

O primeiro conceito que se faz útil a pesquisa, é de migrante e imigrante, além de 

outros conceitos, diferenciadores, Veja-se: 

A Lei da migração nº 13.445/2017, no art. 1º parágrafo 1º, incisos II, III, IV, V e VI, 

também chamada Nova Lei de Migração, traz importantes (re) definições das pessoas que 

migram, que se deslocam, e seus respectivos derivados.  

Sendo que, imigrante é aquele nacional ou de outro país, ou, ainda, apátrida que 

trabalha, reside ou se estabelece temporariamente ou definitivamente no Brasil. Já emigrante 

é o brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior. Ainda, residente 

fronteiriço é o nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência habitual 

em município fronteiriço de país vizinho. Por fim, visitante é o nacional de outro país ou 

apátrida que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem a pretensão de se estabelecer 

em território nacional, e apátrida é a pessoa que não seja considerada como nacional por 

nenhum Estado. 

Por outro lado, fora vetado o Inciso I do § 1o do art. 1º  

I - migrante: “pessoa que se desloca de país ou região geográfica ao território de outro 

país ou região geográfica, incluindo o imigrante, o emigrante, o residente fronteiriço e o 

apátrida;”  E as razões do veto:  

O dispositivo estabelece conceito demasiadamente amplo de migrante, abrangendo 

inclusive o estrangeiro com residência em país fronteiriço, o que estende a todo e qualquer 

estrangeiro, qualquer que seja sua condição migratória, a igualdade com os nacionais, 

violando a Constituição em seu artigo 5o, que estabelece que aquela igualdade é limitada e 

tem como critério para sua efetividade a residência do estrangeiro no território nacional.) (Lei 

da migração nº 13.445/2017).   

 

Quadro - Diferenciação de termos e amparo legal 

 Definição Legislação/Amparo 

1 

Refugiado 

São refugiados aquelas pessoas que se encontram fora do seu 

país por causa de fundado temor de perseguição por motivos de 

raça, religião, nacionalidade, opinião política ou 

participação em grupos sociais,  

Que se encontre fora de seu país de nacionalidade e não possa 

ou não queira acolher-se à proteção de tal país. Tem amparo 

jurídico internacional. 

 

Mais, obrigadas a deixar seu país devido a conflitos armados, 

violência generalizada e violação massiva dos direitos 

Convenção de 1951 

relativa ao Estatuto 

dos Refugiados (de 

1951) e 

Protocolo de 1967. 

(Amparo - ACNUR) 

 

Lei brasileira n° 

9.474 de 1997. 

(Amparo - 



 

 

humanos.  
Um refugiado não usufrui da proteção do governo do seu país, 

mas tem amparo jurídico internacional. 

CONARE) 

2a 

Deslocados 

externos 

Pessoas deslocadas externamente são forçadas a abandonar suas 

casas, pelas mesmas razões que os refugiados, e atravessaram 

qualquer fronteira internacionalmente reconhecida. Todavia, por 

não possuírem o status de refugiados não têm o mesmo amparo 

jurídico em âmbito internacional. 

Lei do seu país, e lei 

do novo país. 

2b 

Deslocados 

internos 

Pessoas deslocadas internamente são forçadas a abandonar suas 

casas pelas mesmas razões que os refugiados, só que não 

atravessaram qualquer fronteira internacionalmente 

reconhecida. “Os deslocados internos, pessoas deslocadas dentro 

de seu próprio país, muitas vezes são erroneamente chamadas de 

refugiados. Ao contrário dos refugiados, os deslocados internos 

(IPDs em seu acrônimo inglês) não atravessaram uma fronteira 

internacional para encontrar segurança, mas permaneceram em 

seu país natal.” 

Lei do seu país. 

3 

Migrante 

(econômico) 

Migrante econômico deixa o seu país voluntariamente, à 

procura de uma vida melhor. [...] um migrante goza da proteção 

do governo do seu país. “Migrantes, especialmente migrantes 

econômicos, decidem deslocar-se para melhorar as perspectivas 

para si mesmos e para suas famílias”. 

Lei do seu país. 

4 

Imigrante 

(com “I”) 

Que ou quem imigra, ou seja, entra num país estrangeiro para 

nele viver.  

 

Pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside 

e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil;  

Lei do seu país e Lei 

do novo país. 

 

Lei de Migração nº 

13.445/2017 

5 

Emigrante 

(com “E”) 

Quem emigra, ou seja, sai do país.  

 

Brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no 

exterior;  

Lei do seu país e Lei 

do novo país. 

Lei de Migração nº 

13.445/2017 

6 

Asilado, 

Requerente 

de asilo 

 

Quem procura amparo ou proteção, a fim de albergar-se, 

hospedar-se, é todo lugar onde se está a salvo do perigo. “O 

requerente de asilo é alguém que afirma ser um refugiado, mas 

que ainda não teve seu pedido avaliado definitivamente”. 

“Os sistemas nacionais de asilo existem para determinar quais 

requerentes de asilo realmente se qualificam para proteção 

internacional. Aqueles que forem considerados, através dos 

procedimentos apropriados, não serem refugiados e não estarem 

necessitando de nenhuma outra forma de proteção internacional, 

poderão ser enviados de volta aos seus países de origem”. 

Lei do seu país e Lei 

do novo país no qual 

se encontra 

requerendo asilo 

7 

Apátrida 

São pessoas que nascem sem nacionalidade ou têm sua 

nacionalidade retirada pelo Estado, ficando, portanto, sem 

proteção de um Estado nacional. “A apátrida refere-se à 

condição de um indivíduo que não é considerado como um 

nacional por nenhum Estado” 

 

Pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum 

Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção 

sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo 

Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim reconhecida 

pelo Estado brasileiro. 

Estatuto dos 

Apátridas 1954, e 

Convenção de 1961. 

 

 

 

Lei de Migração nº 

13.445/2017 

8 

Residente 

fronteiriço 

Pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva a sua 

residência habitual em município fronteiriço de país vizinho. Lei de Migração nº 

13.445/2017 

  

Visitante 

Pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para 

estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer 

temporária ou definitivamente no território nacional. 

Lei de Migração nº 

13.445/2017 

Fonte: Elaborado pela autora com base no ACNUR (2018). E, na Nova Lei de Migração nº 13.445/2017. 

 



 

 

O segundo conceito a ser destacado é o direito à educação, a partir do artigo 5º, caput, 

da CF/88, que esculpiu o princípio da isonomia, herança direta do surgimento do Estado de 

Direito, segundo o qual todos os indivíduos são conduzidos mediante as mesmas regras e 

ordenamentos, dentro de uma condição de igualdade. Nesse sentido, não pode ser conferido 

determinado direito para alguma pessoa em detrimento das demais sem que haja uma 

justificativa fática capaz de sustentar essa diferenciação, de forma que as discriminações só 

podem ser suportadas quando visem reduzir as discrepâncias existentes na organização social 

do Estado, e de maneira proporcional. Inobstante, os direitos fundamentais assumem no 

neoconstitucionalismo a função de defesa e de não discriminação, que caso não forem 

alcançadas, podem ser alvo de requerimento no judiciário.  

A ideia de que o direito à educação estaria coberto sob o manto da proteção estatal 

começou a emergir a partir do surgimento do Estado Social, e constitui um dos pilares dos 

direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. A educação está prevista em inúmeros 

instrumentos jurídicos internacionais – Declaração dos Direitos Humanos (1948), e, embora 

possua um alcance universal, depende de políticas públicas que a garanta de forma efetiva 

para toda a população. 

Inobstante, a educação também está inserida no rol de direitos sociais, e a gratuidade 

do ensino é tida como uma garantia constitucional. Considerado um direito de segunda 

dimensão (SARLET, 1998) em razão de ultrapassar a categoria de proteção exclusiva do 

princípio da autonomia e da vontade individual, cabe referir que os recursos destinados à 

educação exigem considerável aporte orçamentário, e, ainda assim, produzem efeitos em um 

longo lapso temporal.  

A educação tem sua competência horizontal, pois tanto a União, como Estados e 

municípios são responsáveis por garanti-la através de atividades e políticas sociais. Nesse 

sentido, os municípios são os responsáveis por proporcionar o ensino infantil e fundamental, 

os Estados por proporcionar o ensino médio e a União por proporcionar o ensino superior. No 

entanto, não há de se falar em responsabilidade exclusiva, mas também a responsabilidade da 

família e da sociedade no que tange a garantia da educação como meio de formar um 

indivíduo para o exercício da cidadania, preconizado no art. 205 da CF/88. 

A CF/88 elenca, em seu art. 206, os princípios básicos da educação, conforme ensina 

AGRA (2018, p. 848-849) e no que tange a realidade prática, é plausível afirmar que o direito 

à educação não é plenamente exercido por todos os cidadãos brasileiros, [quiça pelos 

estrangeiros, os (i) migrantes], ainda que inúmeros avanços tenham sido alcançados 

mediante a promulgação da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 



 

 

Nacional, do Plano Nacional da Educação e do Plano de Desenvolvimento da Educação, 

como aborda Ranieri e Alves6 

O terceiro conceito, diz respeito ao preconceito, sustentado na diferenciação de 

indivíduos em razão de elementos meramente rasos sem qualquer amparo lógico plausível ou 

elemento teleológico voltado para o bem comum configura verdadeira afronta ao princípio da 

igualdade. No entanto, algumas vezes a discriminação de fato acaba sendo um suporte para a 

observância do princípio da isonomia. (AGRA, 2018, p. 221).  

A lei, segundo Mello, “não pode ser fonte de privilégios ou perseguições, mas 

instrumento regulador da vida social que necessita tratar eqüitativamente todos os cidadãos”, 

(2006, p, 10). E ainda adverte para quatro requisitos: 

 

Para que as discriminações sejam condizentes com o princípio da isonomia são 

necessários quatro requisitos: a) que a desequiparação não atinja de modo atual e 

absoluto um só indivíduo; b) que as situações ou pessoas desequiparadas pela regra 

de direito sejam efetivamente distintas entre si, ou seja, possuam características, 

traços, nelas residentes, diferenciados; c) que exista uma simetria entre o fator de 

discriminação e a diferenciação produzida pelo dispositivo jurídico; d) que o 

resultado produzido pela discriminação seja adequável aos interesses constitucionais 

protegidos, adequando-se ao caráter sistêmico do ordenamento jurídico. (2006, p. 

41). 

 

Ainda no que se refere à discussão acerca do preconceito, cabe alertar a sua íntima 

relação com as origens do totalitarismo, sistema de governo que prega a exclusão de qualquer 

prática democrática e de garantia aos direitos fundamentais. Nesse sentido, ensina Arendt 

(1979, p. 366) que os movimentos totalitários, cuja criação depende de uma estrutura 

competitiva e de solidão entre os indivíduos “que eram controladas apenas quando se 

pertencia a uma classe” (1979, p. 366), são plausíveis de se formar quando existem massas 

que desenvolvem certo gosto homogêneo pela organização política.7 

Por fim, a discussão acerca das causas e consequências do preconceito passou a 

ganhar visibilidade a partir da década de 20, sendo alvo de inúmeras teorias. Nesse sentido, 

                                                           
6 A Constituição Federal de 1988 atacou, sobretudo, os problemas históricos da educação nacional resultantes da 

omissão da elite dirigente: universalizou a educação básica, obrigatória e gratuita, inicialmente dos 7 aos 17 anos 

e, após a Emenda Constitucional (EC) nº 59/2009, dos 4 aos 17 anos de idade. Com isso, ampliou a duração da 

escolaridade obrigatória, além de determinar prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, 

no que se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade. Outro passo importante foi a 

redefinição das formas de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na organização dos 

sistemas de ensino, para assegurar a universalização da obrigatoriedade, assim como a elaboração do plano 

nacional de educação, com duração decenal, como instrumento de articulação do sistema nacional de educação 

em regime de colaboração. (2018, p. 2). 
7 Destaca Arendt: “As massas se unem pela consciência de um interesse comum e falta-lhes aquela específica 

articulação de classes que se expressa em objetivos determinados, limitados e atingíveis. O termo passa só se 

aplica quando lidamos com pessoas que, simplesmente devido ao seu número, ou à sua indiferença, ou a uma 

mistura de ambos, não se podem integrar numa organização baseada no interesse comum [...]. Potencialmente, as 

massas existem em qualquer país e constituem a maioria das pessoas neutras e politicamente indiferentes, que 

nunca se filiam a um partido e raramente exercem o poder de voto. (1979, p. 361).” 



 

 

cabe destacar o pensador norte-americano Allport, que explicita que o preconceito seria 

resultado histórico do desenvolvimento e emersão de comportamentos e doutrinas que 

relacionam a heterogeneidade natural humana com humanidade e ruindade. (1979, p. 25). 

 

2 Nova Lei da Migração nº 13.445/2017 enquanto Marco Regulatório da Proteção 

e Defesa dos Direitos Humanos e Fundamentais. O ACNUR e o CONARE 

A Nova Lei da Migração pode ser vista, como um enorme divisor de águas no que 

tange a forma de olhar e de tratar o migrante. Antes da promulgação da Lei nº 13.443/17, a 

questão social e jurídica envolvendo o estrangeiro era colacionada na Lei nº 6.815/1980, 

criada em um contexto histórico extremamente diverso do atual - Estado Democrático de 

Direito. Nesse sentido, pode-se referir que aquela lei possuía inúmeros pontos em dissonância 

com as bases principiológicas da CF/88, que, segundo Fernandes: 

 

Diferentemente de Constituições pretéritas, apresenta um sistema de direitos e 

garantias fundamentais logo no início do texto (dando-lhe ênfase). Nesse sentido, 

após os princípios fundamentais (que, para boa parte da doutrina, apresentam como 

ponto fulcral a dignidade da pessoa humana), teremos o Título II dos direitos e 

garantias fundamentais, prevendo um rol exemplificativo de direitos individuais e 

coletivos, um rol de direitos sociais (incluindo direitos como os dos trabalhadores), 

direitos de nacionalidade, direitos políticos e de  organização em partidos políticos. 

É bom que se diga que esses direitos fundamentais não estão apenas no Título ora 

referido, pois percorrem uma série de normas constitucionais. (2017, p. 283). 

 

Ainda, cabe referir que a lei anterior possuía um viés alicerçado em uma doutrina de 

segurança nacional, em evidente contradição com o que prega a atual legislação em favor da 

proteção dos direitos humanos e da configuração dos migrantes como sujeitos de direito.  

Dessa forma, a Lei que passou a regular a situação do migrante a partir de 2017 se 

mostra extremamente consonante com o que prega a Declaração Universal de Direitos 

Humanos, ao deixar de olhar o migrante como mero atentado à segurança pública, mas como 

um sujeito de direitos.8 

Ainda, cabe referir que a Lei, traz muitos avanços também no que tange os migrantes 

em situação irregular, que não mais poderá ser preso, respondendo por processo de expulsão 

em liberdade e mediante auxílio jurídico do governo brasileiro. Nesse sentido, restou definido 

também que o estrangeiro não será deportado para o país de origem caso hajam motivos que 

coloquem em risco sua integridade pessoal ou risco. (grifou-se). 

                                                           
8 Senão veja-se o seu artigo 2°: “Artigo 2° Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades 

proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, 

de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer 

outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou 

internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob 

tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.” 



 

 

A Agência da ONU para Refugiados foi criada em 14 de dezembro de 1950 com o 

intuito de prestar auxílio, proteção e assistência, bem como reassentar refugiados europeus no 

pós Segunda Guerra. Em 1967 o mandato do ACNUR foi expandido para além do continente 

europeu e dos indivíduos cujas vidas haviam sido afetadas em razão da Segunda Guerra 

Mundial, passando a ser a entidade da ONU responsável pela assistência internacional 

prestada aos refugiados em todo o globo através dois objetivos: protege-los e buscar soluções 

duradouras para que possam reconstruir suas vidas em um ambiente seguro e pacífico, 

assegurando-lhes direitos e bem-estar.  

O ACNUR realiza sua atuação mediante observância ao Estatuto dos Refugiados de 

1951 e o Protocolo de 1967, que pregam pelo caráter humanitário e apartidário da agência. 

Atualmente, o ACNUR atua em 130 países e estima-se que mais de 43,3 milhões de pessoas 

estão sob o seu manto de proteção, sendo estas solicitantes de refúgio, refugiados, apátridas, 

deslocados internos e repatriados. 

No Brasil, a ACNUR não apenas realiza ações visando auxiliar os refugiados, mas 

também origina e possibilita debates e discussões na temática do refúgio, promove 

capacitações sobre acolhimento e integração de refugiados e migrantes e constantemente 

procura integrar o setor privado em prol dos refugiados. 

 Por um lado, os dados sobre o refúgio no mundo, são alarmantes, segundo Relatório 

“Global Trends Forced Displacement In 2017”,9 que traz uma análise. São: 25,4 milhões de 

refugiados; 40,0 milhões de pessoas deslocadas internamente; 19,9 milhões de refugiados sob 

o mandato do ACNUR; 5,4 milhões de refugiados da Palestina sob o mandato da UNRWA; 

3,1 milhões de requerentes de asilo como resultado de perseguição, conflito ou violência 

generalizada; 68,5 Milhões de deslocados em todo o mundo.” O ACNUR contabiliza e 

monitora o número de refugiados, deslocados internos, retornados, solicitantes de refúgio e 

pessoas apátridas. Estes dados são atualizados e analisados em termos de vários critérios, 

como, por exemplo, local, idade e sexo. 

Importante salientar também, segundo Milesi, sobre os migrantes forçados:  

 

Ademais, aumenta de forma expressiva também o número dos assim chamados 

migrantes forçados, que compreendem os refugiados estatutários, os solicitantes de 

asilo, os deslocados ambientais, os deslocados dos projetos de desenvolvimento, 

bem como as vítimas de tráfico humano. [...] Embora os conflitos bélicos continuem 

                                                           
9 “2017 in Review Trends at a Glance 25.4 million refugees 40.0 million internally displaced people1 19.9 

million refugees under UNHCR’s mandate 5.4 million Palestine refugees under UNRWA’s mandate 3.1 million 

asylum-seekers as a result of persecution, conflict, or generalized violence 68.5 MILLION FORCIBLY 

displaced Worldwide” Global Trends FORCED DISPLACEMENT IN 2017. PRODUCED AND PRINTED BY 

UNHCR (25 JUNE 2018). Disponível em: 

http://www.unhcr.org/5b27be547#_ga=2.198048751.1798636077.1537008151-926225054.1537008151 . 

Acesso em 20 ago. 2018. 

http://www.unhcr.org/5b27be547#_ga=2.198048751.1798636077.1537008151-926225054.1537008151


 

 

sendo a primeira causa da busca de refúgio, nos últimos anos cresceu de forma 

expressiva o número de pessoas que se deslocam, interna ou internacionalmente, por 

desastres ambientais ou projetos de desenvolvimento. (Acesso 20 ago. 2018) 

 

Conforme relatório: “The State of Environmental Migration 2010” em 2008 foram 20 

milhões os deslocados ambientais, (DDRI. The State of Environmental Migration 2010, p. 5.  

ou seja, aquelas pessoas impossibilitadas de regressar, temporária ou definitivamente, às 

próprias terras em decorrência de mudanças climáticas (desertificação, desflorestamento etc.), 

desastres naturais (terremotos, inundações, etc.) e outros desastres provocados pela ação 

humana (radioatividade, acidentes industriais). Na realidade, levando em conta que a 

gravidade das consequências dos desastres é proporcional à capacidade dos governos de 

implementar políticas de prevenção e atendimento às vítimas”. 

 

Considerações Finais 

 

A partir do problema da pesquisa, sobre os obstáculos enfrentados pelos (i) migrantes 

diariamente em relação ao preconceito e o direito fundamental e social da educação, no Rio 

Grande do Sul – RS, são muitos, pois [ainda que parciais os resultados] percebe-se que o 

direito a educação não é respeitado, nem incentivado, nem programado. 

E que a migração (imigração) se dá pelos mais diversos motivo, como questões 

religiosas, políticas, perseguições de guerras, e, também, questões ambientais.  

O ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados), órgão criado 

para que os refugiados recebessem proteção e auxilio, tem importante função, pois a partir da 

Convenção de 1951, [relativa ao Estatuto dos Refugiados,] e que fixou textualmente que 

refugiados, são as pessoas que se encontram fora do seu país, por causa de fundado temor de 

perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em 

grupos sociais, e que não possa (ou não queira) voltar para casa. E do Protocolo de 1967, [que 

procurou remover as reservas geográficas e temporais],.Dessa forma, pretende-se mostrar que 

“(i) migrar” é um direito de todos e que o imigrante deve e pode exigir seus direitos e que o 

país (recebedor) deve assumir uma posição firme, para atender essas pessoas, seguindo os 

ditames da Constituição Federal Brasileira de 1988.  

Os marcos teóricos escolhidos, são: John Rawls e Ronald Dworkin, sobre a igualdade, 

por entender que a igualdade entre os seres humanos é pressuposto para uma vida digna, e 

Jurgen Habermas, sobre a “inclusão do Outro”, que representa, que em termos atuais  

ninguém mais está preocupado com o outro, a pessoa que está ao lado.    



 

 

A Nova Lei da Migração, figura como um Marco Regulatório da Proteção e Defesa 

dos Direitos Humanos e Fundamentais. Também a verificação de que organismos de 

proteção, estão fazendo seu papel, a exemplo da Rede Caritas, (CNBB); do Grupo de 

Assessoria a Imigrantes e a Refugiados (GAIRE-UFRGS); Do Serviço de Assessoria em 

Direitos Humanos para Imigrantes e Refugiados (SADHIR) Escola de Direito da 

PUCRS/SAJUG. (essa parte ainda em pesquisa-verificação prática. (que será objeto de 

verificação posterior).  
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