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RESUMOS: A globalização enquanto fenômeno econômico e político-cultural, 
marcada na economia pelo estabelecimento de mercados transnacionais 
baseados no livre comércio e na política pela difusão do discurso dos direitos 
humanos para muito além dos contextos geográficos e temporais em que surgiu, 
pareceu por algum tempo representar a concretização do “fim da história” 
imaginado por Francis Fukuyama. Porém, se a queda do muro de Berlin e a 
subsequente “vitória” da democracia liberal ocidental – centrada na ideia de que 
o liberalismo político e econômico seria a única ideologia capaz de criar um 
mundo unido e “des-ideologizado” – marcaram o “fim da história”, hoje assistimos 
ao retorno de velhas e ao surgimento de novas ideologias que ameaçam colocar 
a história de volta em pauta. A persistência de guerras e conflitos políticos, 
étnicos e religiosos e a recorrência de desastres ambientais e humanitários, 
ainda que inicialmente localizados em uma região, têm o potencial de surtir 
efeitos globais, seja em razão da integração dos mercados, seja em razão dos 
intensos fluxos migratórios transnacionais, que colocam em dúvida a verdadeira 
adesão das ditas “democracias ocidentais” ao liberalismo político e seu discurso 
dos direitos humanos. Paradoxalmente, ao facilitar e até mesmo incentivar o 
abandono de locais de crise por pessoas que se lançam à “aldeia global” em 
busca de condições de vida digna, a globalização parece conter em si o gérmen 
para o enfraquecimento, senão a anulação, de ao menos um de seus pilares – o 
pilar político. O presente trabalho tem por tema a análise do enquadramento 
jurídico da questão dos fluxos migratórios transnacionais nesse contexto de 
franco estremecimento do discurso dos direitos humanos. Especificamente, o 
objetivo da pesquisa é avaliar se o tratamento dado pelo direito internacional às 
pessoas em situação de refúgio (ou àquelas cuja situação é tão precária que 
sequer conseguem adquirir o status de refugiado) tem sido capaz de lhes garantir 
minimamente a preservação de seus direitos humanos fundamentais, 
independentemente de uma proteção conferida pelas ordens jurídicas nacionais. 
Como resultado parcial, trabalha-se com a ideia de que a globalização, embora 
promova o apagamento cada vez maior das fronteiras nacionais em termos 
econômicos, ainda não engendrou um substituto ao modelo do Estado-nação no 
campo jurídico-político, o que pode ter consequências desastrosas para os 
migrantes transnacionais – pois, de um lado, o direito internacional não lhes 
fornece proteção efetiva e, de outro, as ordens jurídicas nacionais sofrem com o 
recrudescimento de ideologias nacionalistas, protecionistas e contrárias ao 
discurso dos direitos humanos. A relevância do tema está na premência do 



problema humanitário gerado pelos fluxos migratórios e nos entraves sociais, 
políticos, econômicos, jurídicos e até mesmo físicos que dificultam o encontro de 
uma solução e fazem o “fim da história” parecer uma utopia ainda muito distante. 
A metodologia é a revisão bibliográfica e a pesquisa legislativa, tanto em direito 
nacional (principalmente o brasileiro) quanto em direito internacional 
(especificamente tratados de direito internacional dos direitos humanos). 
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