ASSOCIAÇÃO DE LOGOTERAPIA VIKTOR EMIL FRANKL
V CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISE EXISTENCIAL LOGOTERAPIA
II ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE
HUMANISMO E EXISTENCIALISMO

REFUGIADAS COLOMBIANAS EM BUSCA DE SENTIDO:
CONTRIBUIÇÕES PRELIMINARES

Álvaro Jardel Conceição Santos de Oliveira
Ciências Sociais - Universidade Federal do Amazonas/UFAM
Orientadora: Profa. MSc. Márcia Maria de Oliveira

CURITIBA, 2010

ASSOCIAÇÃO DE LOGOTERAPIA VIKTOR EMIL FRANKL
V CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISE EXISTENCIAL LOGOTERAPIA
II ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE
HUMANISMO E EXISTENCIALISMO

REFUGIADAS COLOMBIANAS EM BUSCA DE SENTIDO:
CONTRIBUIÇÕES PRELIMINARES

Álvaro Jardel Conceição Santos de Oliveira
Ciências Sociais - Universidade Federal do Amazonas/UFAM
Orientadora: Profa. MSc. Márcia Maria de Oliveira

Aula jovem apresentada ao V Congresso de
Análise Existencial Logoterapia e ao II Encontro
Latino-americano
de
humanismo
e
existencialismo. :

CURITIBA, 2010

Resumo
Um fenômeno social nos fins do século XX e no começo do século XXI é o aumento
dos deslocamentos compulsórios em diversas partes da sociedade globalizada. Desses
deslocamentos, chama atenção aqueles que são provocados pela violência como as
migrações forçadas da Colômbia. Uma peculiaridade desse fenômeno colombiano é a
feminilização do desplazamiento e do refúgio humano. Entretanto, apesar das fissuras
causadas na história de vida dessas mulheres e de suas famílias elas seguem suas
existências resistindo e criando possibilidades de vida em meio ao refúgio e ao
desplazamiento. A antropologia filosófica de Viktor Emil Frankl é uma importante
abordagem que possibilita a compreensão do presente fenômeno.
Palavras-chave: Migração forçada,
Violência, Sociedade, Sentido.
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Resumen

Un fénomeno social a finales del siglo XX y principios del siglo XXI es el aumento de
los desplazamientos obligatorios en diversas partes de la sociedad global. Estos
cambios, llama la atención sobre las causadas por la violencia y las migraciones
forzadas de Colombia. Una peculiaridad de este fenómeno es la feminización del refugio
o de desplazamiento humanos. Sin embargo, a pesar de las grietas causadas en las vidas
de estas mujeres y sus familias, llevan adelante sus vidas resistiendo y creando
oportunidades para la vida en medio del desplazamiento e refugio. La antropología
filosófica de Viktor Emil Frankl es un enfoque importante que fomenta nuestra
comprensión de este fénomeno.
Palavras claves: La migración forzada, Desplazamiento, Refugiadas colombianas,
Violencia, Sociedad, Sentido.

