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RESUMO
Esta pesquisa tem por objeto de estudo a aplicabilidade do conceito da Dignidade da Pessoa Humana, sob o ponto de
vista kantiano, sobre três aspectos principais para a solução do problema da Crise dos Refugiados, a moral (ou aspecto
filosófico), o Direito Internacional (inclusos os tratados, convenções, acordos ou costumes de qualquer tipo) e o Direito
Constitucional (norma positiva interna dos Estados). Sendo utilizado para o estudo o método dedutivo de tratamento dos
dados, obtidos através de pesquisa bibliográfica e documental, além da internet, como meio de acesso a informação.
Com isso,  pretende-se  demonstrar  a  importância  do  conceito  de  dignidade humana como princípio,  e  sua  imensa
similaridade nos diversos campos de sua aplicação, possibilitando um maior esclarecimento sobre a dificuldade teórica e
jurídica gerada na crise global dos refugiados.
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1 INTRODUÇÃO

A partir do início do séc. XXI, a discussão jurídica e filosófica acerca do Instituto do refúgio
voltou a ter grande importância no meio acadêmico e político na sociedade internacional. Embora
tenha sito escopo de discussão no período pós Segunda Guerra Mundial, sua previsão inicial de
solução breve do conflito não pôde ser confirmada no tempo esperado. Já que a proliferação de
conflitos  étnicos  e  as  violações  de  direitos  humanos qualificam,  hodiernamente,  cada vez mais
pessoas como refugiadas (JUBILUT, 2007).

 Por conseguinte, nota-se que, apesar de seu caráter humanitário e universal, a utilização dos
Direitos Humanos em sua acolhida por outros Estados, ao invés de basear-se exclusivamente nos
paradigmas  de  Direito  Internacional,  acaba  também  influenciada  por  aspectos  políticos  e
econômicos, que se verificam como um contínuo impasse acerca desse tema (JUBILUT, 2007).

Destarte, como conflito de dimensões globais, a soberania estatal não se faz satisfatória à
resolução do conflito, exigindo para tanto, uma concepção universalista de direitos, que transpasse
os  limites  territoriais  e  estabeleça  princípios  éticos  mínimos  irredutíveis  de  proteção  a  pessoa
(PIOVESAN, 2006). Dessa forma, segundo Flávia Piovesan (2006, p. 18), a Dignidade da Pessoa
Humana  se  mostra  como  um  “verdadeiro  superprincípio  a  orientar  o  constitucionalismo
contemporâneo, nas esferas local, regional e global, dotando-lhes especial racionalidade, unidade e
sentido”. 

Outrossim, a concepção da dignidade da pessoa humana, é tida como o valor último que
atribui  coerência  aos  direitos  humanos  e  conceito  fundamental  da  lei  internacional  de  direitos
humanos (DONNELLY, 2013). 

Analisando  o  plano  prático  a  partir  do  ponto  de  vista  teorético,  é  possível  distinguir  a
dignidade da pessoa humana, na obra de Immanuel Kant, como a mais satisfatória à resolução do
problema, por sua coerência, racionalidade e influência, não obstante a outros autores que tratam do
tema,  porém partindo daquele  que serviu  de  maior  alicerce  a  outros  autores  e  à  formação da
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DONNELLY, 2013). 
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Além disso, o objeto do presente estudo é o de, através dos conceitos supracitados, analisar
a sua aplicação e os seus atuais desafios de ordem internacional sobre a crise dos refugiados.
Escolhido,  para tanto,  a  interrelação entre os aspectos mais conflitantes em meio a doutrina:  a
conciliação entre norma positiva (heterônoma) e moral (autônoma) e a conjunção dos pressupostos
filosóficos à norma Internacional e dessa à norma Constitucional, ou seja: o homem, o mundo e as
nações.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O método  a  ser  utilizado  na presente  pesquisa  é  o  teórico  bibliográfico  que  consiste  na
pesquisa  de  obras  doutrinárias,  revistas  jurídicas,  artigos  científicos,  dentre  outras  fontes  de
pesquisa ligadas ao tema. Bem como, a utilização da Internet, como meio auxiliar para acesso a
endereços eletrônicos de órgãos oficiais, na busca de legislação e jurisprudência.

Servirá como base estrutural de estudo, os conformes da retificação do Protocolo de 1967
Relativo ao Estatuto dos Refugiados (Artigo 1, §2), que definem como “refugiado” qualquer pessoa
que:

Temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões
políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse
temor,  não quer valer-se da proteção desse país,  ou que,  se não tem nacionalidade e se
encontra  fora  do  país  no  qual  tinha  sua  residência  habitual  em  consequência  de  tais
acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele.

Já como objeto de correlação, serão utilizados os tratados, jurisprudências e fatos históricos
concernentes ao instituto do refúgio e dos Direitos Humanos, como paradigma jurídico de norma
positiva  internacional,  analisados  através  do  princípio  ético  kantiano  da  Dignidade  da  Pessoa
Humana, (proposição prática postulada a partir de um juízo sintético a priori, que estabelece, a partir
de  um  imperativo  categórico,  critérios  universalistas  de  Direito)  como  aspecto  qualitativo  e
hermenêutico da norma jurídica.

O conceito de dignidade definido por Immanuel Kant (2002, p. 59) segue o imperativo prático:
“age de tal  maneira que possas usar a humanidade,  tanto em tua pessoa como na pessoa de
qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio”. Além dos
pressupostos que possibilitaram o alcance dessa máxima pelo autor.

A partir destas premissas, será utilizado o método dedutivo de abordagem, em que se parte
de  teorias  e  proposições  mais  gerais,  de  ampla  aceitação  acadêmica,  para  a  ocorrência  de
fenômenos particulares que sejam necessariamente verdadeiros do ponto de vista lógico-formal.

3 RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO

A dignidade da pessoa humana é, segundo os doutrinadores contemporâneos, considerada
como o maior princípio axiológico e referencial teórico do Direito. No campo da moral, provavelmente
o conceito mais influente de toda a história; no Direito Internacional, princípio máximo da Declaração
Universal  dos Direitos  Humanos;  e  no Direito  interno,  princípio  fundante  das democracias e do
Estado de Direito.

Apesar  de  imensamente  propagada  através  da  humanidade,  sua  eficácia  como  princípio
ainda não foi totalmente alcançada, visto a dificuldade e o crescente problema decorrente do conflito
entre  as  três  áreas  na  solução  de  crises  de  caráter  global.  Demonstrado  pelos  crescentes
movimentos  contrários  à  acolhida  destas  pessoas e  por  decisões políticas  que as  colocam em
segundo plano.
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A título de discussão acerca do tema, nada o evidencia mais do que os números. Segundo o
relatório de “Tendências Globais” da ACNUR (Agencia da ONU para Refugiados),  publicado em
2017, o número total de refugiados, hoje, é de 65,6 milhões de pessoas. Dentre elas, 10,3 milhões
que foram forçadas a se deslocar pela primeira vez e dois terços (6,9 milhões) que se deslocaram
dentro de seus próprios países. “Isso equivale a 1 pessoa se tornando deslocada interna a cada 3
segundos – menos tempo do que se leva para ler essa frase” (ACNUR, 2017a).

Para  se  ter  ideia  do  impacto  desse  imenso  custo  humano,  um  dos  principais  números
divulgados pela agência foi o de que (Figura 1):

Figura 1: Proporção entre o número de refugiados e a população mundial.
Fonte: Estatísticas: ACNUR: Agencia da ONU para Refugiados.

Ainda segundo a ACNUR (2017a):

Em todo o mundo, a maior parte dos refugiados (84%) encontra-se em países de renda média
ou baixa, sendo que um a cada três (4,9 milhões de pessoas) foi acolhido nos países menos
desenvolvidos do mundo. Este enorme desequilíbrio reflete diversos aspectos, inclusive a falta
de consenso internacional quando se trata do acolhimento de refugiados e a proximidade de
muitos países pobres às regiões em conflito.

Portanto,  pretende-se demonstrar  com os resultados finais,  a  importância  do  conceito  de
dignidade  humana  e  suas  imensas  similaridades  nos  diversos  campos  de  sua  aplicação.
Possibilitando um maior esclarecimento sobre a dificuldade teórica e jurídica gerada na crise global
dos refugiados. 

4 CONCLUSÕES PRELIMINARES

Apesar do andamento ainda parcial da pesquisa, já é possível notar alguns reflexos de sua
conclusão. Dentre eles, o grande desafio de se harmonizar a moral e o Direito, e dentro desse, o
Direito Internacional e o Direito Constitucional, ambos unidos pelo superprincípio da Dignidade da
Pessoa Humana.
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Por  este  fator,  a  proteção jurídica ideal  aos refugiados tem sido  subvertida  por  aspectos
locais, como a política e a economia. Importante destacar que não se pretende aqui, de maneira
alguma, desprezar estes fatores. Portanto, de forma a minimizar os impactos nacionais, a solução
mais  adequada  visualizada  é  a  coordenação  global  mais  efetiva  no  tratamento  de  crises  de
proporções mundiais, que carecem de cooperação ostensiva dos Estados devido ao caráter pouco
coercitivo da norma internacional.

Sendo assim, o estudo do tema exige  ampla  multidisciplinaridade,  pela diversa gama de
fatores que influenciam em sua total compreensão. Com foco, em especial, às implicações jurídicas
nele relacionadas.
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