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PreFácIo

Hoje, mais do que nunca, convivemos diariamente com dados extremos 
e alarmantes sobre fenômenos locais com impactos globais – e, também o 
contrário, globais com impactos locais e individuais – que, tirando valiosas 
exceções, passam despercebidos pela maior parte da teoria jurídica. Atrela-
dos a epistemologias e a métodos dogmáticos, de certo modo, incapazes de 
adequar o estudo do direito à sociedade contemporânea, nós, operadores do 
direito, ficamos, na maior parte das vezes, reféns de velhas fórmulas desgasta-
das pelo tempo e pelo uso, para a resolução de questões que enfrentamos no 
nosso dia-a-dia profissional e acadêmico.

Na contramão desta ultrapassada tendência, Eduardo Paredes se propõe 
em Deslocados Internos: O Direito Internacional na Pós-Modernidade e a Construção 
dos Direitos Humanos dos Deslocados Internos a romper com o antigo, propondo 
o novo: enfrentando um tema delicado, como o é a questão dos deslocados 
internos, o autor, com a maestria que lhe é peculiar, sugere a releitura das 
categorias clássicas do direito internacional, propondo, no contexto da pós-
-modernidade, uma nova abordagem a este ramo do direito.

Discussões terminológicas à parte, fato é que a sociedade contemporâ-
nea tem como características principais a complexidade, a conectividade e 
a “imediatidade” (esta última que implica, diretamente, a ressignificação da 
relação tempo-espaço). Neste contexto, os problemas sociais, que, até pouco 
tempo, eram encarados como problemas nacionais – determinando soluções 
as quais, de modo inafastável, eram pensadas por meio de categorias atreladas 
ao Estado-nação – tornam-se problemas globais: na conjuntura da sociedade 
mundial, a questão nacional perde importância de outrora, pois as fronteiras 
artificiais destas comunidades imaginadas não são mais suficientes para servir 
de filtro às consequências indesejadas das ações humanas.

O crepúsculo do nacionalismo metodológico causou uma reviravolta 
nas teorias das ciências sociais que muitos classificaram como uma quebra 
de paradigmas. Fomos forçados a repensar e a ressignificar os conceitos da, 
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assim chamada, “primeira modernidade”, considerando a nova configuração 
e estruturação da sociedade mundial. Junto ao nacional e ao internacional, 
convive-se, hoje, com o local-global (ou “glocal”) e o transnacional; as normas 
jurídicas, que eram eminentemente estatais ou internacionais, passam a tam-
bém ser transnacionais – com surgimento fluido e fragmentado em sistemas 
e instituições difundidas no globo, sem pertencimento definido; os sistemas de 
governança, que antes eram monopólio de organismos estatais, são, em parte, 
transferidos a mecanismos de governança global; a unidade identitária do Esta-
do – artificialmente construída e sustentada – é substituída por novas formas de 
identidade, que passam a conviver, de maneira plural, em Estados multicultu-
rais; e o universalismo iluminista é repensado e confrontado com novas formas 
de universalismo, como o de confluência; dentre outros desdobramentos. 

Um exemplo emblemático que ilustra bem esse redesenho do mundo é o 
caso dos deslocados internos, tema deste livro. Como bem aponta a presente 
obra “[e]m 2015, o ACNUR divulgou novos números em seu relatório anual, que 
mostra que o número de pessoas deslocadas aumentou para, aproximadamente, sessen-
ta e cinco milhões de pessoas, ou seja, a cada um minuto, vinte e quatro pessoas são 
deslocadas no mundo por conflitos internos ou catástrofes ambientais”.

Pelas características do fenômeno – questões humanitárias que, apesar 
de não trespassarem os domínios internos dos Estados-nação, têm impactos 
sociais, políticos, jurídicos e econômicos transcendentes – a solução para as 
pessoas nesta situação de extrema vulnerabilidade exige instrumentos que se-
jam adequados à atualidade da questão. A utilização das velhas categorias do 
direito nacional e do direito internacional (inclusive o dos direitos humanos) 
precisa ser repensada para problemas como o dos deslocados internos. 

Com isto em mente, Eduardo Paredes, numa reflexão teórica e analítica, 
ora com pretensões propositivas, ora descrevendo a atual situação em que se en-
contra o enfrentamento do problema, organizou suas ideias em quatro partes: 
que vão desde a formação de um direito internacional pós-moderno, passando 
pelo confronto entre a teoria clássica do Estado-nação e as novas formas de go-
vernança global, bem como a construção dos direitos humanos dos deslocados 
internos no contexto do direito internacional dos direitos humanos, para, por 
fim, apresentar o cenário atual dos direitos humanos dos deslocados internos 
junto aos sistemas globais e regionais de direitos humanos.

A conclusão do autor, sintetizando as reflexões empreendidas, adverte 
que os direitos humanos dos deslocados internos atualmente se constroem 
sob um novo direito internacional, o da pós-modernidade. Um direito in-
ternacional edificado em “uma comunidade internacional institucionalizada por 
meio do consenso, da pluralidade de agentes e de diversos mecanismos de governan-
ça global”. São estes os mecanismos que, para Eduardo Paredes, “substituem 
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os elementos do direito internacional clássico, como a sociedade internacional e o 
positivismo-voluntarista”.  Afinal, problemas contemporâneos exigem respostas 
adequadas e atuais.

Portanto, aliando seus estudos interdisciplinares em sociologia, antropo-
logia e direito ao seu ofício de Defensor Público Federal – com vasta experiên-
cia de atuação em matéria de defesa de minorias –, Eduardo Paredes oferece 
ao público uma obra que, pelo tema tratado e a bibliografia utilizada, nasce 
original, inovadora e, em certa medida, provocativa.

Uma leitura que, apesar de jurídica, ganha terreno em outras áreas das 
ciências humanas, podendo ser aproveitada por quem tiver interesse no tema: 
seja acadêmico, profissional do direito, ou mesmo qualquer pessoa que esteja 
interessada em fomentar seu espectro de conhecimento para entender a pro-
blemática relacionada ao tema dos deslocados internos e do direito interna-
cional dos direitos humanos.

É com estas reflexões que parabenizo imensamente o autor pelo exce-
lente material desenvolvido, finalizando minha pequena contribuição para 
a obra com a certeza de que a coroação do esforço empreendido neste belo 
e importante trabalho virá representada pelo seu sucesso junto ao público.

Uma boa leitura a todos e todas.
Brasília/DF, 07 de janeiro de 2018.
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