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Simpósio: 33 - DIREITOS HUMANOS, TRANSNORMATIVIDADE E PAZ 
 
RESUMO: A presente pesquisa pretende contextualizar o fenômeno migratório e, mais 
especificamente, as condições reais de resistência existente na figura subversiva dos refugiados 
que desafiam o panorama da contemporaneidade. A análise da nova ordem mundial, repleta de 
fronteiras (bio)políticas que separam os indivíduos e delimitam os espaços de convivência 
social, traz à tona uma série de paradoxos que modificam os sistemas de referência e passam a 
exigir respostas às inúmeras complexidades do entorno. Embora os deslocamentos humanos 
tenham sido constantes no decurso histórico-social, as transformações das últimas décadas, 
sobretudo no contexto pós Segunda Guerra Mundial, intensificaram os fluxos migratórios e o 
número de refugiados no cenário geopolítico global, tornando anacrônica a perspectiva 
moderna de delimitação das fronteiras territoriais westfalianas que dividiram o mundo em 
Estados soberanos. O significativo avanço contingencial de pessoas que deixam para trás a vida 
constituída em determinados lugares tem contestado as categorias políticas tradicionais estatais, 
que tornaram a realidade das relações humanas muito mais complexas e institucionalizaram a 
diversidade do estrangeiro refugiado como uma ameaça que deve ser combatida. Nesse sentido, 
ressalta-se que a condição de pertença à comunidade de um Estado-nação passou a deixar à 
margem, justamente, os seres humanos que mais necessitam de proteção em âmbito 
internacional. Paradoxalmente, na medida em que o mundo se encontra cada vez mais 
interconectado em virtude da aproximação espaço-temporal oriunda do fenômeno da 
globalização, a vida humana passa a ser mundializada e dividida por um conjunto de fronteiras 
que integram o avanço da biopolítica. Em um contexto progressivamente mais volátil, onde os 
Estados são demasiadamente pequenos para lidar, sozinhos, com os inúmeros desafios que 
surgem no mundo interdependente e transnormativo, evidencia-se a problemática fundamental 
dessa pesquisa, que reside na construção de uma sociedade cosmopolita com ênfase na 
internacionalização dos direitos humanos e de uma cultura de paz frente à intensificação dos 
deslocamentos forçados e do número de refugiados na atualidade, expulsos de suas pátrias e 
atrelados às armadilhas das fronteiras territoriais. Assim, através da utilização do método 
fenomenológico hermenêutico – no qual os sujeitos estão inseridos na realidade social onde 
ocorre o fenômeno em estudo – e da técnica de pesquisa bibliográfica, objetiva-se analisar como 
estas alternativas permitem uma mudança paradigmática na compreensão dos refugiados, os 
quais muitas vezes são encarados como “sujeitos de risco” no cenário global marcado pelo 
medo do estranho, o que tem orientado a construção de políticas estatais austeras, excludentes 
e violadoras de direitos fundamentais. Em uma posição de parasitismo social que demonstra a 
verdadeira nudez da vida do homo sacer, os refugiados veem ignoradas a sua dimensão humana 
e a sua existência no mundo. Portanto, as tensões estabelecidas no campo da proteção 



internacional dos direitos humanos evidenciam o cosmopolitismo e o direito a ter direitos como 
condições de possibilidades para a construção de respostas ao fenômeno do refúgio, que desafia 
a ordem nacional do modelo soberanista e territorial em defesa de uma hospitalidade pacífica, 
considerando a essência humana presente na heterogeneidade cultural dos cidadãos do cosmos. 
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