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O ACNUR foi instalado em 1951 com a intenção de atuar por apenas três anos 
com o objetivo de refugiar pessoas, entretanto os conflitos perduram até os 
dias atuais, estando milhões de pessoas sob o seu mandado de modo que 
atuam concomitante com o apoio da comunidade civil e disponibilizando 
também aos refugiados atendidos cursos de capacitação profissional, auxílio 
jurídico, regularização de documentação, utilizando-se ao auxílio de 
advogados, da polícia federal, entre outros, para trabalharem prontamente com 
os refugiados. Ao chegarem ao Brasil é de competência do ACNUR juntamente 
ao CONARE analisarem o pedido de refúgio e a condição do mesmo, pois são 
pessoas que precisam de instrumentos necessários para recomeçar, 
garantindo-lhes o mínimo de dignidade humana. De forma que no artigo 6º da 
Constituição Federal dispõe que são direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção a maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
consequentemente os refugiados estão sob a sua tutela. A indagação feita por 
muitos é: na condição de um país miscigenado, pois sua origem está 
embasada neste contexto, ao terem leis protetivas e prevendo o refúgio para 
todos aqueles que estão passando por perseguições e o brasileiro sendo 
considerado ardoroso; cordial; afetivo, ao se depararem com essa realidade os 
mesmos praticam a intolerância contra seres humanos que estão buscando 
uma oportunidade de sobreviver. O termo refugiado vai muito além do status, é 
preciso fazer uma análise econômica e jurídica da expressão, é necessário 
inserir no mercado de trabalho aqueles que querem trabalhar e 
consequentemente envolve as documentações necessárias para a 
oportunidade, pois sem os mesmos não é possível o ingresso. Não menos 
importante, a geração social, para terem acesso à saúde; educação e afins. O 
presente estudo tem por objeto geral compreender o trabalho realizado para a 
proteção e integração dos refugiados no país com a cooperação da sociedade 
brasileira; seus objetivos específicos são: Definir quem são os refugiados, 
diferenciando-se dos demais casos de migrações; Apontar as mulheres que 
recebem o refúgio e o seu empoderamento; Descrever a origem da ACNUR, 
sua finalidade e objetivos. Relatar sobre as dificuldades enfrentadas pelo 
refúgio; Reconhecer o status de refugiado; Demonstrar a proteção do país 
acolhedor; Demonstrar os direitos e deveres dos refugiados aplicando tratados 
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e leis que os abrangem. O referencial teórico a ser utilizado será o 
neoconstitucionalismo; o método científico será utilizado o hipotético-dedutivo; 
o método auxiliar que provavelmente utilizar-se-á é o estatístico. As técnicas de 
pesquisa serão utilizadas por meio documental; bibliográfica e survey. Ao final 
do trabalho, espera-se o esclarecimento de quem são os refugiados e a 
demonstração de razões para acolhê-los, bem como a intervenção comunitária 
e jurídica para a minoria.  
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