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J US C IVILE,  J US G ENTIUM: INTRODUÇÃO À SÉRIE 
 
 

O significado de conceitos jurídicos é substancialmente alterado pelo efeito daqueles 
que pensam e agem em diferentes estratos de tempo. Essa é uma constatação que beira a 
obviedade. Mas há por trás dela uma lógica essencial para compreender o mundo que foi, que 
é e que ainda será. Talvez o mais fascinante das mudanças conceituais seja que elas quase 
sempre (ou sempre) abrem espaço para mudanças significativas nas estruturas sociais, aí se 
incluindo diversos conjuntos normativos, horizontes interpretativos e instituições jurídicas. 

Para muitos, direito civil e direito internacional possuem significados, hoje, estabili-
zados. Assim, falar de direitos e obrigações na esfera privada de modo a abranger temas como 
as pessoas, os bens, as relações jurídicas, a família ou a sucessão implica inserir-se em um 
discurso próprio do direito civil. Por outro lado, a fala sobre relações jurídicas que extrapo-
lam as fronteiras do Estado-nação e que são reguladas por normas criadas de comum acordo 
tanto por entes estatais como por alguns outros por eles reconhecidos (como organizações 
internacionais) constitui o discurso do direito internacional. 

Entretanto, a estabilização dos significados dos conceitos de direito civil e direito in-
ternacional é, a partir de um olhar crítico, meramente aparente. A fronteira que separa o 
direito civil do direito empresarial é extremamente tênue, assim como há aspectos funda-
mentais sobre a família ou os direitos da personalidade que se confundem com o objeto de 
estudo de constitucionalistas ou administrativistas. De maneira similar, há muitos que põem 
em xeque a identidade do direito internacional ao identificar normas aplicáveis entre Estados 
que são criadas por atores tipicamente privados ou ao expor a difícil e artificial separação 
entre a esfera internacional e interna de aplicação do direito. 

A instabilidade desses significados sofre, como não poderia deixar de ser, a ação 
inescapável do tempo, tanto do lado do direito civil como do lado do direito internacional. 

Em sua obra mais famosa, De Jure Belli ac Pacis, Hugo Grocius – que certamente 
manejava, com maestria, as linguagens do que hoje se conhece como direito civil e direito 
internacional – definia o primeiro (jus civile) como “aquele que emana do poder civil. O po-
der civil é o que está à frente do Estado. O Estado é uma união perfeita de homens livre asso-
ciados para gozar da proteção das leis e para sua utilidade comum”.1 Tal definição dá ao di-
reito civil um sentido que se aproximaria hoje do que conhecemos de direito interno, ou seja, 
o direito que emana do Estado e que aos seus limites (pessoais e territoriais) estaria contido. 
Tal sentido largo dado ao termo direito civil gerou, inclusive, especialmente por parte de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 GROTIUS, Hugo. O Direito da Guerra e da Paz. Vol. 1. Trad. Ciro Mioranza. Ijuí: Editora Unijuí, 2004, p. 
88. 
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internacionalistas, uma grande incompreensão sobre como entendia Grocius o papel das 
analogias privadas no direito internacional.2 

Do lado do direito internacional, a história de seu conceito, em diversas instâncias, 
mostra não ao centralidade do Estado, mas de outras terminologias como povos e nações. 
Basta tomar como exemplo as palavras que designam o direito internacional público em di-
versas línguas ocidentais, como inglês (International Law), francês (Droit International), 
espanhol (Derecho Internacional), italiano (Diritto Internazionale), português (Direito In-
ternacional) ou alemão (Völkerrecht). Tanto que Jörg Fisch chega a afirmar, tomando a histó-
ria do conceito de direito internacional em conta, que “a terminologia do direito internacio-
nal é dominada pela ideia de pessoas e atores. Eles formam pessoas e nações, não instituições 
e organizações”.3 

A série que ora se inicia, Jus Civile, Jus Gentium, fruto da pareceria do Instituto Bra-
siliense de Direito Civil e do Grupo de Pesquisa Crítica e Direito Internacional, pretende 
justamente apresentar aos leitores estudos que mostrem um inconformismo com as frontei-
ras supostamente assentes tanto do direito civil (jus civile) como do direito internacional (jus 
gentium). Com isso, pretende-se pôr em marcha ainda mais acelerada a instabilidade do sig-
nificado dessas disciplinas jurídicas. O uso das expressões em latim pretende dar um signifi-
cado profundamente histórico a tais instabilidades de significados. O processo de tradução 
de qualquer termo já implica uma mudança conceitual; ao mesmo tempo, a reiteração do uso 
de termos em uma língua que moldou de maneira definitiva o modo como pensamos o direito 
no Ocidente remete o leitor ao passado a fim de que possa ter ele ou ela a plena consciência 
de que a contingência, em termos históricos, faz manter um estrato de tempo do passado no 
presente assim como o conduz para o futuro. 

Que os livros desta série nos levem a acreditar que, se os seres humanos possuem 
destino, ele pode ser moldado de maneira incessante, porque o direito civil e o direito inter-
nacional são e devem continuar a ser um projeto aberto constante, uma maneira de lidar e 
intervir em um planeta que, como talvez um dia disse Galileu Galilei, é redondo “e pur si 
muove”. 
 
 

George Rodrigo Bandeira Galindo 
Frederico Henrique Viegas de Lima 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Ver LAUTERPACHT, Hersch. Private Law Sources and Analogies of International Law (with Special Refe-
rence to Arbitration). London: Archon Books, 1970, p. 12-15.  
3 FISCH, Jörg. Peoples and Nations. In: FASSBENDER, Bardo and PETERS, Anne (ed.). The Oxford Hand-
book of the History of International Law. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 28. 
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INTRODUÇÃO: ENTRE ESPAÇOS E SERES HUMANOS 
 
 

O direito internacional é uma disciplina geográfica. Poucas são as disciplinas jurídi-
cas em que o espaço retém um papel tão importante. Ele define o começo e o fim do Estado, 
a quantidade e a qualidade de seus recursos naturais e, como não poderia deixar de ser, os 
direitos daqueles que nele estão inseridos ou dele estão apartados. 

Migrações, deslocamentos e direitos humanos é uma tentativa de relembrar juristas 
em geral, não apenas internacionalistas, que o que fazemos do espaço gera consequências 
definitivas para os seres humanos localizados em partes as mais diversas do mundo; também 
é uma tentativa de explorar possibilidades para o tratamento dos seres humanos em um pla-
neta terra tão meticulosamente dividido (em sentido concreto e figurado) do ponto de vista 
espacial. 

O livro constitui material indispensável para um curso de extensão a ser ministrado, 
por membros do Grupo de Pesquisa Crítica e Direito Internacional, no âmbito da Faculdade 
de Direito da Universidade de Brasília. Ele não é, porém, um simples apanhado de materiais 
didáticos. Trata-se, em verdade, de uma busca por diálogo que ultrapassa os limites da sala de 
aula; que permite ver a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão em movimento. 
Da reflexão para a preparação das aulas, os autores se interrogaram sobre seus temas esco-
lhidos. Tais interrogações precisaram ser submetidas ao escrutínio meticuloso que demanda 
a pesquisa. Por sua vez, esse conhecimento será amplamente apresentado e discutido com a 
comunidade acadêmica e não acadêmica para que possa gerar efeitos concretos na sociedade. 

Ainda que o ensino e a pesquisa em direito internacional sejam dimensões bem co-
nhecidas – embora muito ainda precise ser feito nesse campo – pouco se tem falado e muito 
menos se tem feito no plano da extensão no âmbito da disciplina. Talvez isso se deva à ima-
gem que muitos internacionalistas fizeram questão de cultivar por séculos de que o direito 
internacional é produto do intercâmbio diplomático, de indivíduos que lidam com um co-
nhecimento (ou uma arte) muito apartado do “ser humano comum”. No entanto, é comezi-
nho que, ainda que o direito internacional possa assim ser identificado (o que é, em si mes-
mo, bastante contestável), os reflexos das normas jurídicas internacionais são virtualmente 
sentidos de maneira diária por qualquer homem ou mulher da terra: dos impostos sobre bens 
de consumo à impossibilidade de livremente cruzar-se fronteias, passando pela permissão de 
emissão de um maior ou menor número de gases poluentes na atmosfera. Fazer o direito 
internacional alcançar e dialogar também com a comunidade não acadêmica é ajudar a desve-
lar (e quiçá alterar) estruturas tantas vezes injustas que afetam profundamente nossas vidas. 

São oito os estudos presentes no livro. Todos eles foram discutidos no âmbito do 
Grupo de Pesquisa Crítica e Direito Internacional antes de sua forma final ora apresentada. 
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Dentro do microcosmo de um grupo de pesquisa, pôde-se perceber quão relevantes são to-
dos os oito estudos para a pesquisa no campo das migrações e dos deslocamentos em sua 
relação com os direitos humanos. Ainda que restritos a campos específicos, seu impacto po-
de ser, em última análise, sentido em diversos temas fundamentais para o direito internacio-
nal contemporâneo. 

O primeiro capítulo, da pena deste autor e de Guilherme Del Negro, lida com a ques-
tão do tráfico de escravos de maneira a estabelecer uma ponte necessária entre passado e 
presente. Temáticas bastante atuais como o tráfico de pessoas são abordadas levando em 
conta as suas continuidades com o tráfico de escravos – uma prática quase tão antiga quanto 
o direito internacional em sentido moderno. 

Natália Araújo trata do importante tema dos migrantes indocumentados. Sua abor-
dagem vai além da análise dogmática – que encontra limite na falta de determinação por parte 
dos Estados de dar uma solução a contento para tal problemática. O capítulo visa a alcançar 
os fundamentos da questão no discurso jurídico internacional, um discurso que, ao mesmo 
tempo, inclui e exclui seres humanos que se encontram em tal situação de vulnerabilidade. 

O princípio da não-devolução tem sido identificado como ponto central do direito in-
ternacional dos refugiados. A sua prática, no entanto, mostra sérias ambiguidades no que 
concerne à amplitude de sua proteção. Thaís Alcoforado de Moraes investiga o tema no âm-
bito do sistema interamericano de direitos humanos e pertinentemente aponta insuficiências 
que podem nele ser encontradas. 

O Brasil passa por um momento ímpar em que diversos setores da sociedade e do 
Governo reconhecem a necessidade de uma mudança na política migratória do país, inclusive 
clamando por uma profunda revisão da legislação aplicável ao tema. O capítulo de Bárbara 
Pincowsca e João Guilherme Xavier da Silva analisa com profundidade diversas questões 
surgidas em torno dessa necessidade de revisão da política migratória nacional. 

Há uma crescente preocupação de que fatores ambientais serão, nos próximos anos – 
como já começam a ser – bastante significativos para pensar a questão das migrações e dos 
deslocamentos no mundo. Dois capítulos tratam do assunto. 

O primeiro deles, de autoria de Luís Paulo Bogliolo, enfrenta de maneira original, 
sob uma perspectiva pós-colonialista, o problema de saber o que fazer com populações intei-
ras de Estados que correm o risco de desaparecer em virtude de fatores como a elevação do 
nível dos oceanos. A abordagem do autor chega ao nível mesmo da crítica à forma como o 
direito internacional tem encarado o espaço e, ao fazê-lo, como pode assim promover exclu-
sões. 

O segundo artigo, de Larissa Coutinho, trata de um tema que instituições como o 
ACNUR ainda não conseguem dar uma resposta satisfatória: o tema dos migrantes ambien-
tais. Ao fazer um apanhado sobre a questão na contemporaneidade, a autora traça os desafios 
que precisam necessariamente ser enfrentados a fim de que o tema seja abordado de maneira 
responsável de modo a contribuir para uma maior efetividade dos direitos humanos. 
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Muitos cientistas afirmam que a maior batalha que o ser humano travará no futuro se-
rá contra vírus e bactérias que porão em risco nossa própria sobrevivência enquanto espécie. 
Muitos internacionalistas, no entanto, ainda não se aperceberam da importância (e mesmo 
premência) do tema. Patrícia Barros trata da questão, sob a perspectiva de seu impacto no 
problema do deslocamento humano por diferentes fronteiras, com um senso crítico aguçado. 

Por fim, Ana Carolina de Campos Ribeiro e Luisa Hedler Ferreira analisam o delica-
do tema das crianças migrantes. Sua principal contribuição é a de trazer de maneira original 
para o debate do direito internacional as teorias sobre a infância que muito pouco têm infor-
mado o discurso dos internacionalistas. O estudo de caso sobre o Brasil e os Estados Unidos 
também acrescenta elementos em um nível mais empírico para o debate. 

Que todos esses estudos possam estimular nos alunos do curso de extensão e nos lei-
tores em geral o espírito que dá nome ao nosso grupo de pesquisa. É esse espírito de que 
tanto necessitamos para alcançar a mais plena liberdade do ser humano. 

Gostaria de agradecer aos membros do grupo que estiveram à frente da organização 
do curso de extensão desde a sua concepção, nomeadamente, Amanda Caldas Rufino, Daniel 
Guedes Ferreira Prates, Luciana Fernandes Coelho e Guilherme Del Negro. Sem eles, essa 
empreitada teria sido muito mais penosa. Seu espírito colaborativo e desprendido nos faz ter 
certeza de que este é apenas o primeiro exemplo de uma série de excelentes cursos de exten-
são e livros que ainda virão. 

 
 

George Rodrigo Bandeira Galindo 
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LIÇÕES MODERNAS (E ALGUMAS NÃO TANTO) DO TRÁFICO 
ATLÂNTICO DE ESCRAVOS 

 
 

George Rodrigo Bandeira Galindo 
Guilherme Del Negro 

 
1. Introdução 
 

Quando se fala em tráfico de pessoas, nenhuma experiência pretérita é mais marcan-
te e mais repetida do que o tráfico de escravos africanos para o Novo Mundo, entre os séculos 
XVI e XIX. Ainda na primeira metade do século XV, os portugueses já haviam introduzido 
com sucesso o trabalho extensivo de mão de obra escrava nas fazendas do Arquipélago da 
Madeira, sendo seguidos, cerca de quarenta anos depois, pelos espanhóis, que adotariam a 
mesma estratégia produtiva em fazendas nas Ilhas Canárias. Não obstante as iniciativas de 
extensão da rede de entrepostos comerciais e de fortificações portuguesas na costa africana, 
o comércio de escravos nessa época ainda era incipiente, dado o pequeno alcance territorial 
de suas possessões. A descoberta do Novo Mundo viria a alterar por completo esse cenário: 
com a pretensão de se ocupar essas grandes áreas, a demanda por mão de obra levaria à ex-
plosão dos fluxos comerciais de escravos (LOVEJOY, 2008).  

O tráfico de escravos logo se tornou um negócio extremamente rentável, o que levou 
a disputas entre potências pelo domínio do tráfico atlântico. Os espanhóis, embora grandes 
importadores de escravos, tiveram pouca ingerência nos rumos do comércio mundial, que 
alternou três grandes períodos (LOVEJOY, 2008). À liderança inicial portuguesa seguiu-se, 
no século XVII, o declínio luso e a ascensão dos holandeses, que enfrentavam crescente 
competição por parte dos franceses e dos ingleses; estes, por sua vez, consolidariam o apo-
geu britânico no século XIX, já em razão do domínio naval da grande potência marítima, a 
qual se voltaria posteriormente para eliminar o comércio mundial de escravos. 

Entre os séculos XVI e XIX, apesar da constante imigração de cidadãos das metrópo-
les para as colônias e da entrada de mão de obra assalariada estrangeira, o maior fluxo migra-
tório para o Novo Mundo foi o tráfico de escravos africanos, totalizando 12 milhões de pes-
soas (DANIELS, 2002:61). Se, de início, mais imigrantes metropolitanos vinham para a 
América, para a consolidação de um embrião administrativo colonial, a partir da década de 
1650, o número de escravos africanos desembarcados passou a superar o de europeus, espe-
cialmente desde a criação de gigantescas plantations nas ilhas caribenhas, por franceses e 
ingleses. No século XVIII, já havia uma enorme desproporção migratória: chegavam às Amé-
ricas de cinco a seis vezes mais africanos do que europeus (BLACKBURN, 2002:24). As-
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sim, do ponto de vista do fluxo de pessoas, não é nenhum absurdo descrever a colonização 
europeia da América como uma história de migrações forçadas. O tráfico de escravos foi o 
principal sustentáculo para a viabilidade do sistema econômico colonial. 

O tráfico negreiro é um traço marcante da história brasileira, e a experiência nacional 
é especialmente significativa por pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, depois de Cu-
ba, fomos o país que por mais tempo assegurou a manutenção de uma grande rede de tráfico 
de escravos africanos. Tão cedo como 1510, uma década depois do primeiro desembarque 
no país, já foram trazidos escravos africanos para fazendas na Bahia. Além disso, a abolição 
do tráfico no Brasil foi tardia, somente se consolidando com a Lei Eusébio de Queirós, de 
18501. Em segundo lugar, entre todas as colônias americanas, foi o Brasil que recebeu a 
grande maioria de escravos africanos, por uma ampla margem de diferença. No total, 45% de 
todo o tráfico atlântico de escravos entre os séculos XVI e XIX teve por destino o Brasil. Para 
que se tenha uma ideia dessa grandeza, as Treze Colônias, cujas plantations ao sul de seu 
território ainda ilustram o estereótipo mais comumente disseminado em livros e filmes sobre 
a escravidão, importaram menos de 1/12 do número de escravos trazidos ao Brasil (COT-
TROL, 2013:54). 

No artigo, realizaremos uma análise de possíveis usos de uma aproximação teórica 
entre a experiência atual e a experiência pretérita. Embora haja várias diferenças entre o trá-
fico e a escravidão coloniais e o tráfico e a escravidão modernos, há certas semelhanças notá-
veis entre esses sistemas que podem contribuir para uma compreensão mais ampla sobre a 
permanência de problemas comuns e sobre a necessidade de soluções para problemas anti-
gos. Especialmente no caso brasileiro, trazer à tona a longa tolerância nacional com a cons-
trução de um sistema de “trato dos viventes” (ALENCASTRO, 2000) permite evidenciar 
nossa inserção em um sistema internacional de comércio de pessoas, como agentes relevan-
tes tanto no polo da oferta quanto no da demanda. Afinal, ainda hoje há no Brasil grande nú-
mero de trabalhadores forçados nas carvoarias e nas lavouras no interior do país e nas regiões 
mineradoras, assim como a exploração sexual de menores em várias partes do país (BALES, 
2012:121-148). Para ilustrar o caso brasileiro, esboçaremos um diálogo com a obra de Sid-
ney Chalhoub, A Força da Escravidão, que estabelece uma narrativa verdadeiramente aterra-
dora sobre como o tráfico negreiro persistiu no Brasil, mesmo com sua proscrição formal por 
normas internas e internacionais.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Dados do IBGE mostram que, apesar de o tráfico ter sido legalmente abolido em 1850, essa prática continuou 
por alguns poucos anos, contudo com um contingente de escravos bastante reduzido. Se, no quinquênio 1846-
1850, a importação fora da ordem de 257.500 escravos, no quinquênio 1851-1855, reduziu-se para 6.100 
escravos. O último navio de escravos de que se tem notícia a atracar comprovadamente no território nacional o 
fez em 1856, com 300 escravos, ano em que teria se consolidado o fim do tráfico atlântico na prática. (IBGE: 
2007, 223). 
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2. Identificando continuidades entre a escravidão colonial e a escravidão mo-
derna 

 
A aproximação entre a escravidão moderna e a escravidão colonial já permite, de ca-

ra, o desmonte de um mito fundamental. O recrutamento de trabalho escravo segue impera-
tivos de ordem econômica, pela hiperexploração dos trabalhadores e pela redução de custos 
relacionados com sua qualidade de vida – a escravidão não desmente a lógica do mercado, 
mas com ela compactua. A ideia de que o trabalho escravo é antieconômico, mito que foi 
avançado nos séculos XVIII e XIX, e cujo mais famoso vocalizador foi Benjamin Franklin 
(DAVIS, 2001:473), por mais que tivesse muitas vezes intenções benéficas de desmontar a 
rede de apoio ao tráfico, não correspondia à realidade. A principal força motriz para a manu-
tenção da escravidão, qual seja, a existência de vantagens econômicas por sua exploração, 
justificava-se na época das disputas coloniais e mantém-se firme e forte ainda hoje. 

Pensando nos dias atuais, a consolidação do repúdio quase generalizado à escravi-
dão, que se deu ao longo dos séculos XIX e XX, certamente influi na distribuição de incenti-
vos econômicos – há um cálculo de custos e benefícios por parte dos possíveis interessados 
quanto aos prejuízos que podem sofrer caso haja o vazamento do uso de trabalho forçado. 
Não obstante, é cada vez mais difícil descobrir onde e quando há escravidão. A descentraliza-
ção produtiva dificulta o controle externo da atividade produtiva e a obtenção de informações 
sobre a procedência dos bens de consumo, seja para as autoridades públicas, seja para os 
próprios consumidores. A generalização das práticas de offshoring e das “fábricas de alu-
guel” parecem contrabalançar, em boa parte, a questão dos riscos sobre a imagem da empre-
sa.  

O interesse econômico no tráfico concretizava-se sem maiores dificuldades diante da 
vulnerabilidade dos povos africanos. Além de os argumentos deterministas darem justificati-
vas especiais para a escravização dos negros com base na ideia de inferioridade racial, os in-
teresses das metrópoles no tráfico eram facilmente explicados pela comparação entre os vá-
rios custos envolvidos com o trabalho de imigrantes europeus e a perspectiva de fácil obten-
ção de mão de obra hiperexplorada no continente africano. 

 
Servos brancos tinham direitos legais definidos e alguma expectativa de 
encontrar apoio na comunidade de colonizadores, tanto por parte das au-
toridades quanto do povo. Africanos cativos tinham poucos direitos e, na 
prática, nenhuma capacidade de garanti-los. Podiam provocar piedade, 
mas não solidariedade de brancos que não possuíam escravos. (BLACK-
BURN, 2002:24) 
 

O tráfico de africanos contornava custos e obrigações ligados ao uso de mão de obra 
europeia, por vários motivos relacionados à vulnerabilidade dos povos visados, que não pos-
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suíam redes firmes de apoio para refrear o ímpeto colonial. Em primeiro lugar, a prática da 
escravidão já era disseminada por todo o continente africano, fazendo parte de várias tradi-
ções locais. Em segundo lugar, a fragmentação política era um traço comum da África atlân-
tica, o que dificultava a resistência desses povos diante das pressões comerciais e das expedi-
ções de captura de escravos. A forma de governo altamente desigual tampouco ajudava, no 
que as elites locais foram cooptadas por agentes metropolitanos, que forneciam bens de con-
sumo e armamentos para que esses grupos consolidassem seu domínio e obtivessem mais 
escravos. Em terceiro lugar, vários conflitos internos ocorreram nessa época, com a escravi-
zação em massa dos derrotados, como as guerras tribais entre os povos Akan no Golfo da 
Guiné nos séculos XVII e XVIII e a sujeição de vários povos não Iorubas pelo Império Oyo 
no século XVIII, o que gerou uma enorme disponibilidade de mão de obra escrava (LOVE-
JOY, 2011).  

As redes de tráfico de pessoas modernas também se apoiam em vulnerabilidades para 
definir seus destinatários. Os alvos do tráfico de pessoas são usualmente pessoas que têm 
poucos recursos financeiros, que fazem parte de grupos minoritários ignorados pelo Estado, 
que têm pouco ou nenhum acesso a serviços públicos ou que não têm bom nível educacional 
(TODRES, 2006). Segundo Kevin Bales, ao mesmo tempo em que o modo de produção 
globalizado dá a motivação econômica para a escravidão moderna, ele também reforça a exis-
tência de vulnerabilidades, com o gradual desaparecimento da produção de subsistência, que 
empoderava os grupos menores, e com o crescimento da clivagem entre pobres e ricos (BA-
LES, 2012:12-13). A maior ou menor prospecção de escravos, portanto, está relacionada às 
capacidades das redes de solidariedade públicas e privadas. 
 
3. Desconstruindo argumentos de novidade 
 

A identificação de pontos comuns entre a experiência pretérita e a experiência atual 
é de grande importância para a desconstrução de “argumentos de novidade”2, que tendem a 
separar hermeticamente o presente e o passado, com o objetivo de se evitarem quaisquer 
formas de comparação, usualmente com a intenção de se justificarem atuações excepcional-
mente amplas ou cinicamente insuficientes.   

No caso da escravidão colonial, vários argumentos são explorados para qualificá-la 
como um passado de desumanidade já superado, como a gravidade das punições físicas e 
psicológicas feitas contra os escravos africanos sob o manto da lei e como o absurdo sofri-
mento da viagem transatlântica em navios abarrotados sem quaisquer condições dignas de 
transporte dos escravos – a maldita “rota do meio”, na qual mais de um milhão de escravos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 A expressão “argumento de novidade” é sistematizada por Obiora Chinedu Okafor (OKAFOR, 2005: 171-
191) Será publicada em breve, com autorização do autor, tradução do texto em língua portuguesa. 
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perderam a vida. Afirma-se também que, se antes todo o mundo coadunava com a instituição 
maldita, atualmente o tráfico de pessoas e a escravidão moderna são condições simplesmente 
excepcionais, distantes do cotidiano da maior parte das pessoas. A escravidão moderna seria 
uma disfunção do sistema mundial, que estaria normalmente programado para operar sem 
ela. 

Essa espécie de argumento é especialmente destrutiva por ocultar a lógica econômi-
ca que ainda apoia a escravidão moderna, qual seja, a produção de bens a preços extrema-
mente reduzidos pela hiperexploração de mão de obra em situação de vulnerabilidade – a 
qual não destoa da lógica econômica por trás da escravidão colonial, não obstante a ênfase 
nos fluxos internacionais ou nos fluxos internos possa ser variada. Além disso, a ideia de que 
a escravidão moderna é um vício excepcional distancia a possibilidade de a maior parte dos 
atores poderem exercer atitudes construtivas para seu desmonte, ademais de somente pôr 
ênfase sobre a punição dos envolvidos na sua prática. O argumento de novidade faz com que 
a escravidão colonial seja, aos olhos modernos, um simples e incompreensível absurdo. Em-
bora o autor exagere no tom apocalíptico de sua narrativa, o muitas vezes citado exemplo 
dado por Kevin Bales é bastante ilustrativo de como o argumento de novidade dessensibiliza 
a urgência do tema: 

 
Slavery is not a horror safely consigned to the past; it continues to exist 
throughout the world, even in developed countries like France and the 
United States. Across the world slaves work and sweat and build and suf-
fer. Slaves in Pakistan may have made the shoes you are wearing and the 
carpet you stand on. Slaves in the Caribbean may have put sugar in your 
kitchen and toys in the hands of your children. In India they may have 
sewn the shirt on your back and polished the ring on your finger. They 
are paid nothing. 
Slaves touch your life indirectly as well. They made the bricks for the fac-
tory that made the TV you watch. In Brazil slaves made the charcoal that 
tempered the steel that made the springs in your car and the blade on your 
lawnmower. Slaves grew the rice that fed the woman that wove the lovely 
cloth you've put up as curtains. Your investment portfolio and your mutu-
al fund pension own stock in companies using slave labor in the develop-
ing world. Slaves keep your costs low and returns on your investments 
high. (BALES, 2012: 3-4) 
 

O recurso aos argumentos de novidade imuniza a lógica do sistema econômico inter-
nacional contra críticas, com o reforço da ideia de que já haveríamos abandonado essas táti-
cas desumanas e antiquadas, que somente reapareceriam como disfunções pontuais. O caso é 
outro. Por meio do offshoring e da realocação produtiva, as pressões econômicas pela redu-
ção de custos são deslocadas sobre regiões de menor desenvolvimento relativo, que sofrem 
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os efeitos de práticas predatórias. A inexistência de redes de proteção consolidadas permite a 
manutenção dessas práticas, com custos humanos que alcançam dezenas de milhões de pes-
soas3. 

Outro efeito desse discurso é a periferização da questão da escravidão moderna, que 
não seria um problema central de nosso tempo. Por tratar-se de um problema supostamente 
caracterizado pela excepcionalidade, há uma desmobilização de vontades para seu combate e 
sua condenação. Recuperar a experiência pretérita brasileira nesse ponto é extremamente 
interessante, na medida em que várias organizações da sociedade civil, como a Sociedade 
Abolicionista Baiana, a Confederação Abolicionista do Rio de Janeiro e a Sociedade Brasilei-
ra contra a Escravidão, fizeram grande pressão no parlamento imperial para a aprovação de 
projetos abolicionistas especialmente desde a segunda metade da década de 1870. (SENA-
DO FEDERAL, 1988:558 e ss.)    

Não queremos propor uma perfeita assimilação entre a escravidão colonial e a escra-
vidão moderna. Logicamente, esta não é idêntica àquela em vários aspectos: a proscrição da 
legalidade do vínculo de propriedade sobre outras pessoas, como norma jus cogens, faz com 
que a escravidão moderna tenha de trabalhar com formas complexas de esconder o exercício 
das dimensões do direito de propriedade sob um manto de legalidade.4 A lavratura de contra-
tos falsos de trabalho e a escravidão por dívida, na qual se criam ciclos de endividamento que 
prorrogam indefinidamente a prestação de serviços compensatórios (sobre a modalidade da 
debt bondage – WEISSBRODT et al, 2002:14-16), são técnicas modernas para se camuflar 
o trabalho escravo. Ainda mais comum é a simples exploração de trabalhos forçados sem que 
nem sequer se tente dar a ela ares de legalidade, seja com a conivência ou a impotência das 
autoridades públicas ou, inclusive, com a corrupção delas. Além disso, se antes a captura 
violenta era a principal forma de obtenção de escravos, o aliciamento por meio de falsas pro-
messas é o mecanismo mais comum hodiernamente. Por fim, na escravidão moderna, os flu-
xos internos parecem superar os internacionais – quem muda de lugar é, no mais das vezes, a 
produção, e trabalhadores são trasladados por distâncias cada vez menores, dentro das mes-
mas fronteiras políticas (BALES, 2012:11).  

Essas diferenças não são suficientes para desmerecer a aproximação entre essas ex-
periências. A retomada da ideia de que há efetivamente um vínculo com o passado é muito 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 O número exato de vítimas não é claro. Kevin Bales fornece a estimativa de que haveria 27 milhões de escravos 
atualmente (BALES, 2012:8). A Organização Internacional do Trabalho, em estimativa de 2012 para consoli-
dar o Programa de Ação contra a Escravidão 2012-2015, definiu o número de pessoas submetidas a trabalho 
forçados em 20,9 milhões, dos quais 22% sofrem exploração sexual e 68% exploração para a exploração de 
atividades econômicas na indústria, na agricultura e na prestação de serviços (OIT, 2012:13). 
4 Rebecca Scott trabalha com precisão a questão de como a escravidão moderna, ao ser necessariamente vincu-
lada à questão do direito à propriedade, pode produzir inúmeros pontos cegos ao seu combate. Ver Scott, 
2012: 152-164.. 
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importante – tanto antes como agora, a ênfase principal para o combate ao tráfico e à escravi-
dão diz respeito à redução de vulnerabilidades dos grupos mais possivelmente visados. 

Uma evolução elogiável das normas internacionais mais recentes foi a ampliação do 
enfoque sobre o tráfico de pessoas no direito internacional.5 Desde o estabelecimento do 
Comitê ad hoc que viria a concluir o texto da Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional (Convenção de Palermo) e do Protocolo Adicional Relativo à Pre-
venção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças (Pro-
tocolo de Palermo), definiu-se a necessidade de se debaterem questões relacionadas ao tráfi-
co de pessoas que fossem além da finalidade de prostituição (GALLAGHER, 2001:985-
986). A ampliação de perspectiva em relação à Convenção das Nações Unidas para a Supres-
são do Tráfico de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem de 1949 foi salutar6, 
uma vez que o problema do tráfico de pessoas para a exploração de trabalhos forçados está 
também cada vez mais ligado à hiperexploração em contextos produtivos – a indústria, aliás, 
ultrapassa a prostituição como maior destino do trabalho escravo. Como aponta Karen Bra-
vo, a pretensão de vários grupos de manterem a linha do discurso adotado em 1949 trazia 
riscos relacionados com a perpetuação de uma imagem específica sobre o tráfico de pessoas 
que poderia, inclusive, prejudicar a adoção de medidas efetivas contra esse problema. 

 
A layer of irony and contradiction is exposed with the realization that, 
like the trans-Atlantic slave trade, white slavery was a product of labor 
imbalances (albeit with greater agency inhering in the white slaves of the 
late nineteenth and early twentieth century), yet the leaders of efforts to 
combat white slavery chose to focus, much as today’s anti-trafficking 
champions, on the sexual enslavement of victimized females, rather than 
on structural economic and social causes. (…) the focus of the late nine-
teenth and early twentieth century activists on sex and the protection of 
women has continued to limit understanding of the fundamental similari-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Para uma narrativa sobre a evolução das normas internacionais sobre a escravidão – ainda que um tanto con-
vencional, ver ALCAIDE FERNÁNDEZ, Joaquín. Hostes Humani Generis: Pirates, Slavers, and Other Crimi-
nals. In: FASSBENDER, Bardo and PETERS, Anne. The Oxford Handbook of the History of International 
Law. Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 120-144. 
6 Há grandes divergências quanto à possibilidade e à conveniência de se incluírem discussões sobre a prostitui-
ção no contexto de uma discussão econômica. Mesmo entre abordagens feministas, ainda há incertezas signifi-
cativas quanto a isso – a possibilidade de se contabilizarem serviços sexuais (e de se mercantilizar o corpo) pode 
tanto ser vista como uma imposição de uma sociedade patriarcal, quanto como uma escolha válida da mulher 
diante de incentivos econômicos, como também como uma conduta desviante, que não deve ser analisada eco-
nomicamente (O’NEILL, 2000). No artigo, não entraremos em maiores minúcias sobre essas discussões com-
plexas, mas somente queremos evidenciar que a expansão do enfoque sobre o tráfico de pessoas para incorpo-
rar outras situações, diferentemente da abordagem predominante do imediato pós-guerra, é um desenvolvi-
mento salutar. 
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ties among the trans-Atlantic slave trade, white slavery, and contempo-
rary trafficking in humans. (BRAVO, 2007:245-246). 
 

A proteção qualificada de mulheres e crianças, o combate à violência e ao preconcei-
to contra a mulher, a promoção da igualdade de gênero e a tutela estatal da infância são cer-
tamente elementos essenciais para o combate do tráfico de pessoas e da escravidão moderna. 
Contudo, a implementação dessas medidas não pode descurar do elemento comum a todas 
elas, que é evidenciado pela aproximação com o tráfico colonial: todas essas medidas não são 
justificadas pela excepcionalidade de determinada categoria de pessoas, mas pela necessida-
de de redução de vulnerabilidades, a qual deve ser adequada aos problemas concretos de 
determinados grupos. (CHUANG, 1998:106)  

A questão da prevenção, assim sendo, deve assumir grande relevância no contexto do 
combate ao tráfico de pessoas e à escravidão moderna, o que foi consolidado no artigo 9º do 
Protocolo de Palermo. Tão importante quanto a condenação dos envolvidos e a reinserção 
das vítimas é a adoção de medidas preventivas que efetivamente desmontem as forças pro-
fundas desses fenômenos, reduzindo a vulnerabilidade dos possíveis destinatários. Contudo, 
a linguagem programática e recomendatória do instrumento (GALLAGHER, 2001:995) e a 
ausência de mecanismos convencionais de verificação são elementos que devem ser critica-
dos e que parecem contribuir para a restrita efetividade trazida até agora pelo Protocolo de 
Palermo. (TODRES, 2011:54). 
 
4. Reforçando o combate sistêmico às vulnerabilidades 
 

Nas discussões posteriores à proscrição legal da escravidão nos mais variados orde-
namentos jurídicos internos, muito se debateu sobre a necessidade de integração dos liber-
tos à sociedade para que se consolidasse a abolição (BINDER, 1996). Afinal, a reintegração 
social levaria à redução de vulnerabilidades, garantindo-se a possibilidade de autossustento e 
o tratamento como cidadãos em paridade de condições. Embora relativamente bem-
estabelecida, essa transição não foi simples: nos Estados Unidos, o cenário posterior à aboli-
ção foi permeado de leis racistas, as famosas Jim Crow laws; no Brasil, por exemplo, o Códi-
go Penal de 1890 restringiu as práticas tradicionais dos negros (COTTROL, 2013). Cada 
vez mais, os diversos ordenamentos internos contemplam medidas relacionadas à inclusão 
efetiva, com o empoderamento de grupos excluídos e a consolidação de ações afirmativas. 
Essa questão, porém, parece não ter assumido a mesma relevância no direito internacional. É 
certo que, no direito internacional, a proibição da escravidão é uma norma jus cogens, por-
tanto hierarquicamente superior – os instrumentos para reduzir a vulnerabilidade em uma 
óptica internacional, por outro lado, são assaz limitados (TODRES, 2011:65).    
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A redução de vulnerabilidades não pode ser satisfeita pelo simples reforço dos con-
troles migratórios nos locais de maior atração para imigrantes. Como exemplifica Karen Bra-
vo, o fechamento das fronteiras pode, na realidade, deixar indivíduos de regiões periféricas 
ainda mais vulneráveis, uma vez que, em sendo os destinos proibidos, os traficantes de pes-
soas expandem seus poderes predatórios, pois consolidam-se como a única via de acesso, 
embora ilícita, a esses locais (BRAVO, 2009:550). Assim, medidas para a eliminação do 
trabalho escravo devem efetivamente contemplar o caráter sistêmico do combate a vulnerabi-
lidades, e não somente a ideia da repressão de condutas. 

Jonathan Todres aponta que a perspectiva adotada no Protocolo de Palermo, ao dar 
ênfase exagerada à questão da cooperação penal, em detrimento da maior especificação de 
obrigações relacionadas à prevenção do tráfico de pessoas, seria insuficiente para seu comba-
te efetivo, como o próprio instrumento internacional propõe fazer. Nesse contexto, Todres 
sugere a adoção de abordagens que conciliem direitos humanos e desenvolvimento ao en-
frentamento da questão. Sob uma perspectiva desenvolvimentista, o vocabulário da sustenta-
bilidade é essencial para que as redes de proteção sejam duradouras e envolvam a participa-
ção dos próprios interessados (TODRES, 2011:73-74). A perspectiva de direitos humanos, 
por sua vez, permite um enfrentamento mais amplo das várias dimensões relacionadas à vul-
nerabilidade. 

 
Human trafficking persists, in part, when societies tolerate denials of the 
dignity and humanity of vulnerable individuals. Human rights law is de-
signed to address vulnerability. More specifically, marginalized individu-
als and populations are often at heightened risk of various forms of ex-
ploitation, including human trafficking. Poor children whose births are 
not registered or who lack access to health care and education are at 
heightened vulnerability. Children without regular access to health care 
have a higher incidence of unmet health needs, and children with unmet 
health needs are more likely to miss school, fall behind their classmates, 
and drop out of school. Adolescents who do not finish school enter the 
workforce at a younger age with fewer skills, leaving them at greater risk 
of an array of exploitative practices, including trafficking. Similarly, dis-
crimination creates barriers to individuals' full realization of their rights, 
pushing primarily minorities, women, and children to the margins and in-
creasing their risk of exploitation. Human rights law has a response at 
every stage in this process. (TODRES, 2011:67-69) 
 

A ideia de se reduzir vulnerabilidades pelo reforço de garantias públicas de saúde, 
educação e não discriminação abarca custos bastante elevados e é de difícil e progressiva 
execução. Pelo contrário, como se pode ver, a redução de vulnerabilidades envolve não so-
mente medidas de alto custo, como também medidas básicas que geram efeitos altamente 
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positivos, como a dotação do sistema de registros públicos de pessoas de maior fiabilidade, 
evitando pontos de cegueira estatais, e a proibição do pagamento de salário em qualquer 
forma não monetária, o que reduz a viabilidade da debt bondage.  

A persistência de uma autoimagem positiva a respeito de nossa própria situação não 
é boa. Não há justificativas plausíveis para que, em países como o Brasil, medidas mais sim-
ples ainda estejam longe de ser implementadas – como aponta o Censo 2010 do IBGE, se-
gundo o qual há cerca de 600.000 crianças e adolescentes não registrados no país, o que 
facilita enormemente a atuação de traficantes de pessoas e de recrutadores de trabalho escra-
vo. Ainda que existam avanços, especialmente a partir da estratégia multissetorial articulada 
pelos Planos Nacionais para a Erradicação do Trabalho Escravo, o combate às vulnerabilida-
des ainda está aquém do demandado por esse desafio persistente. 
 
5. A persistência antevista: O tráfico negreiro na primeira metade do século XIX 
(Em diálogo com Sidney Chalhoub) 
 
 Os referidos dados do IBGE, assim como diversas denúncias anunciadas pela grande 
mídia - tendo algumas delas já resultado em condenações a empresários e latifundiários pelo 
uso de mão de obra escrava ou a ela análoga - demonstram que o país, infelizmente, ainda é 
um campo propício para a persistência da escravidão.  Estruturas sociais e culturais repetiti-
vas superpõem-se ao cenário econômico atual para mostrar que o estudo histórico da escra-
vidão é imprescindível para bem compreender porque, a despeito de diversas normas inter-
nas e internacionais, tal prática repugnante ainda persiste. 
 O estudo do professor da UNICAMP, Sidney Chalhoub, “A Força da escravidão: 
Ilegalidade e costume no Brasil oitocentista”, publicado em 2012, ajuda-nos a perceber 
como a própria identidade do país foi moldada por meio da tolerância de autoridades e da 
própria sociedade para com o contrabando de escravos africanos. 
 Desde ao menos 1810 é possível identificar uma cruzada britânica contra o tráfico de 
escravos que tinha o território brasileiro como destino.7 Dois tratados entre Portugal e Grã-
Bretanha, o primeiro de 1810 e o segundo de 1815, proibiam o tráfico em certas circuns-
tâncias. Um tratado de 1826, este já firmado pelos britânicos com o Estado brasileiro, esta-
belecia a proibição total do tráfico em um período de três anos após a ratificação do instru-
mento por ambos os Estados. Como decorrência direta do tratado, o Parlamento brasileiro 
aprovou a lei de 7 de novembro de 1831, que tornava o tráfico, internamente, ilegal no país 
(CHALHOUB, 2012: 36).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Em verdade a pressão britânica para que Portugal abolisse o tráfico se inicia, como bem lembra Bethell, pou-
cas semanas depois da própria Grã-Bretanha abolir o tráfico, em 1807. Ver Bethell, 1970: 6. 
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 A despeito da proibição formal, vinculante interna e internacionalmente para o Esta-
do brasileiro, cerca de 750 mil negros entraram em território brasileiro em virtude de con-
trabando, depois de 1831, permanecendo eles e seus descendentes escravizados. A proibi-
ção formal não estancou – em alguns casos até recrudesceu – o tráfico de escravos para o 
país. Ampliando o arco temporal, e considerando que o século XIX teria se iniciado com uma 
oposição significativa de intelectuais contra a escravidão, é absolutamente espantoso que 
“mais de 42% das importações de africanos para o Brasil em três séculos de tráfico negreiro 
[num total de cerca de 4,8 milhões de africanos que no país desembarcaram] aconteceu ape-
nas na primeira metade do século XIX (CHALHOUB, 2012: 30, 35). 
 A tese principal de Chalhoub é que havia a “combinação esdrúxula de um direito 
formal que proibia o tráfico e um direito costumeiro senhorial que o sancionava”. Para ele 
 

“[o] direito costumeiro dos senhores ao trabalho escravo, no contexto das 
oportunidades expandidas de riqueza proporcionadas pela cafeicultura 
naquele momento, tornava a lei de proibição ao tráfico de 1831 contrária 
à própria natureza daquela sociedade, impossível de sustentar diante das 
práticas das gentes, por assim dizer” (CHALHOUB, 2012: 75-76).8 

 
 Estarrecedora era a maneira como as autoridades brasileiras e diversos segmentos da 
sociedade chancelavam explícita ou tacitamente a inaplicabilidade da lei de 1831. Ante a 
pressão britânica para o fim do tráfico, muitos, movidos por sentimentos nacionalistas, viam 
a atitude britânica como interferência à soberania nacional, o que, inclusive, teria “conferido 
aos traficantes, por mais alguns anos, a conveniência e cooperação necessárias de autorida-
des e setores da população, para que prosseguissem, até aumentassem, seus negócios”. 
Ademais, os critérios para a prova de propriedade escrava eram frouxos em demasia, ao pon-
to de autoridades policiais admitirem que, diante da alegação de propriedade sobre um indi-
víduo negro, presumia-se a sua escravidão. Isso, evidentemente, trazia uma enorme insegu-
rança para negros livres ou libertos, que se encontravam sempre na situação de poderem ser 
reescravizados com um esforço mínimo por quem quisesse avançar tal pretensão. A liberda-
de, nesses anos, tornou-se precária para esses indivíduos (CHALHOUB, 2012: 96-107, 
110, 224), o que certamente possuía sérias implicações jurídicas e sociais para se definir um 
conteúdo mínimo do direito à liberdade, que era claramente estabelecido no art. 179 da 
Constituição de 1824, ainda que restrito à população não escravizada. 
 Essa engrenagem que envolvia a omissão, o descaso para com as leis e o deliberado 
intuito de obter lucro e manter o status quo então vigente somente veio começar a se des-
mantelar a partir de 1850, quando em 4 de setembro daquele ano foi editada nova lei – ela-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 É importante lembrar que esta lei de 1831 é aquela que deu origem à expressão, que se tornou um dito popu-
lar: “lei para inglês ver”. Isso por conta da sua pouca eficácia e por ter surgido por direta pressão inglesa. Sobre 
o assunto, ver Gurgel, 2004. 
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borada em virtude de (mais uma) forte pressão britânica – que proibia definitivamente o trá-
fico negreiro, a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Somente então o Governo “passou a ver” a 
forma como era feito o contrabando de escravos (CHALHOUB, 2012: 126-128). Por outro 
lado, de maneira geral, a repressão ao tráfico apenas atingia as embarcações que traziam ne-
gros africanos, mantendo virtualmente incólume a situação daqueles que obtiveram proprie-
dade escrava ao se beneficiarem do contrabando de anos anteriores. Foi somente na década 
de 1870 que medidas efetivas começaram a ser tomadas para impedir que os senhores exer-
cessem o direito de propriedade sobre escravos contrabandeados para o Brasil desde ao me-
nos 1831 (CHALHOUB, 2012: 272). 
 O que mais impressiona na tese de Chalhoub é como as regras jurídicas, por muitos 
anos, quase nada puderam fazer para erradicar o tráfico negreiro no Brasil. Talvez não se 
trate de oposição entre direito formal e direito informal – na expressão do autor, um direito 
costumeiro -, e sim uma pouca disposição para dar eficácia à norma pelo recurso a interpre-
tações elásticas. De todo modo, admitindo-se ou não que havia um direito costumeiro, as 
normas internas, e também internacionais, pouco adiantavam diante de uma voracidade das 
estruturas estatais e da sociedade em geral para com a manutenção do tráfico. 
 A persistência de um cenário que muito estimula a prática da escravidão no país de 
hoje, certamente poderia ser antevista por aqueles que, ainda que em minoria, denunciavam 
e se opunham, entre os idos de 1830 a 1850, àquelas práticas9. Eles poderiam intuir o quão 
necessária é a mobilização social para extirpar a prática da escravidão e o tráfico de escravos. 
As peças do mórbido jogo já estavam bem posicionadas e, mesmo correndo-se o risco de 
incorrer em anacronismos, os corajosos daqueles anos podiam indicar um cenário plausível 
(e também nefasto) de futuro para o Brasil. A escravidão, especialmente no meio rural e na 
atividade mineradora, continua a reproduzir – por muitas vezes com pouquíssimas diferenças 
– um modelo existente desde a época colonial. Pressões organizadas são fundamentais para a 
viabilização de instrumentos efetivos de combate à escravidão. 
 A história certamente não é uma magister vita; ela, no entanto, ajuda-nos a entender 
porque somos da maneira que somos. E a mácula da escravidão está, indelevelmente, tatuada 
em nosso sangue. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego, consolidados em uma “lista 
suja” de empregadores que foram flagrados com o uso de mão de obra escrava desde 201110, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Nesse contexto, é ótimo exemplo a lúcida interpretação, ainda em 1834, do senador João Antonio Rodrigues 
de Carvalho sobre o descaso institucionalizado que circundava a aplicação da lei de 1831: autoridades locais 
coadjuvavam com o tráfico, várias contravenções ainda eram justificadas pela ideia de que a lavoura não se sus-
tentaria sem escravos, a fiscalização do extenso litoral era impraticável, o interesse dos vendedores ainda viceja-
va e grande parte da população não se convencia da justeza da medida (SENADO FEDERAL, 1988:81). 
10 Cuja divulgação está atualmente suspensa por medida liminar do Supremo Tribunal Federal ad referendum 
do Plenário na ADI 5.209, por risco de abuso do poder regulamentar. 
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incluíam 609 pessoas físicas e jurídicas na última atualização de julho de 201411. Entre essas 
– como é de se esperar da experiência brasileira – figuravam principalmente fazendeiros 
individuais, mas também era notável a presença, em listas atuais ou anteriores, de empresas 
multinacionais e de grandes empreiteiras, algumas das quais produziam bens e serviços am-
plamente disseminados. Se o passado não pode ser mudado, ainda é possível crer que o futu-
ro é um horizonte de possibilidades. 
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MIGRANTES INDOCUMENTADOS: HISTÓRIAS E APORIAS 
 
 

Natália Medina Araújo 
 
1. Introdução 
 

Este artigo tem por objetivo discutir a relação entre o surgimento e a manutenção do 
Estado moderno e o controle exercido por eles na gestão dos fluxos migratórios, a partir da 
criação de documentos de identificação dos nacionais em contraposição aos não nacionais. A 
partir da ideia de documentação, a segunda parte do artigo discute a falta de acesso dos mi-
grantes “indocumentados” à vida pública e até mesmo a direitos humanos básicos, porque, 
como será argumentado, ao mesmo tempo eles estão e não estão sob a jurisdição do Estado. 

A morte de quase mil migrantes indocumentados no mar mediterrâneo em abril de 
2015 merece ser mencionada. Não porque tenha motivado este artigo, nem tampouco por-
que seja um fato único e irrepetível (a não ser, obviamente, pelas irrepetíveis vidas que se 
perderam). Mas sim porque, infelizmente, este é um fato corriqueiro e uma ilustração triste 
do que as fronteiras nacionais e seus controles são capazes de produzir.  
 
2. A documentação e sua importância para os Estados Modernos 

 
Identificar, documentar e controlar: eis a questão. A metáfora de Michel Foucault, 

que aproxima a sociedade moderna do “panóptico” de Jeremy Bentham, sugere que há cone-
xões íntimas entre o conhecimento e o poder. O indivíduo precisa ser classificado, categori-
zado e catalogado para, então, ser vigiado. Esta é uma característica fundamental das admi-
nistrações modernas1, inclusive do Estado, cuja existência e manutenção dependeu da capa-
cidade de identificar seus cidadãos para diferenciá-los dos forasteiros, e assim controlar os 
meios legítimos de movimento das pessoas (FOUCAULT, 1987). 

Mas, para que o Estado precisa controlar as pessoas e restringir seus movimentos? 
Para Torpey (2000), este interesse se relaciona com pelo menos duas questões centrais para 
o Estado moderno. A primeira é definir quem é responsável por integrar as forças militares 
permanentes. A formação de um exército estatal foi uma preocupação fundamental na conso-
lidação dos Estados, já vislumbrada séculos antes por Maquiavel (VIROLI, 2002). A segun-
da, não menos importante, é determinar como os benefícios econômicos disponíveis devem 
ser repartidos. Em outras palavras, os controles documentais do movimento estão intima-
mente ligados àquilo que viríamos a chamar de cidadania no Estado-Nação. Trata-se não 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 São exemplos usados por Foucault a escola, os presídios e os hospitais. 
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apenas de distinguir a massa dos cidadãos da dos não-cidadãos, mas também, sobretudo, de 
identificar quem são os cidadãos, e documentá-los, incorporando-os, com este ato de regis-
tro, ao Estado.  

O Estado depende desse monopólio por um sem número de razões, que derivam das 
duas apontadas acima, tais como recolhimento de impostos, facilidade na efetivação do direi-
to, controle do chamado brain drain, restrição de acesso a territórios específicos, a exclusão 
de “elementos indesejados”, seja por razões étnicas, econômicas, ideológicas, o monitora-
mento do crescimento demográfico da população, sua distribuição espacial e sua composição 
social no território do Estado.   

É preciso observar, entretanto, o “preço” que se paga por esse registro-identidade, 
que tem, é claro, vários aspectos positivos (segurança, assistência social, proteção diplomáti-
ca etc.). Com ele, as pessoas se tornaram dependentes dos Estados para possuírem uma 
identidade, da qual não podem escapar facilmente, e que vai determinar o acesso a vários 
espaços (espaços a partir de então moldados pelas fronteiras interestatais). Não seria exagero 
afirmar que o monopólio dos meios legítimos de movimento foi fundamental na formação do 
Estado moderno e sua institucionalização, e que o esforço permanente em estabelecer iden-
tidades e reforçar a autoridade de controle “advém de uma série e razões que refletem o cará-
ter ambíguo dos Estados modernos, que são, a um só tempo, acolhedores e dominadores” 
(TORPEY, 2000). 

Mas, como a ligação entre o Estado e os sujeitos-indivíduos por ele categorizados se 
mantém? Para obter os recursos de que precisa para sobreviver, os Estados devem “abraçar” 
seus sujeitos, garantindo assim acesso duradouro àqueles de quem pretendem conseguir os 
seus recursos.2 Essa relação duradoura se consegue, precisamente, com o papel crescente da 
“vigilância”. E para Giddens (1987), os Estados modernos têm a sua capacidade de exercer a 
vigilância baseada na escrita.  

Para a distinção entre nacionais e não nacionais, bem como para o controle dos mo-
vimentos das pessoas no intuito de conservar as “fronteiras” entre esses dois grupos (seja ou 
não na fronteira do próprio Estado), o Estado dependeu consideravelmente da criação de 
documentos (escritos) que fizessem essa distinção acessível ao conhecimento e aplicável na 
prática. Passaportes, assim como documentos de identificação variados, são centrais nesse 
processo, independentemente de haver variações quanto à seletividade e o nível de restrição 
feito em diferentes países e diversos momentos históricos. Observe-se que, segundo Torpey, 
o processo de monopolização dos meios legítimos de movimento, apenas alcançado por meio 
da documentação dos nacionais, foi intrínseco ao nascimento do absolutismo no inicio da 
modernidade na Europa, e também uma característica fundamental para o desenvolvimento 
do Estado na Revolução Francesa. Posteriormente, com a universalização do Estado moder-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 A ideia de que o Estado “abraça” se contrapõe àquela de que ele “penetra” nas sociedades, chamando a aten-
ção para o fato de que os Estados mantém certas pessoas a seu alcance, ao tempo em que exclui outras. 
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no, os documentos de identificação, e em especial o passaporte, se proliferaram (TORPEY, 
2000). 

A documentação é o conjunto de documentos de uma pessoa, que contêm informa-
ções de diversos tipos, tais como nome, nacionalidade, estado civil e escolaridade. Os docu-
mentos que possibilitam a gestão de fluxos estão ligadas ao surgimento e desenvolvimento 
dos Estados-Nação, que, como já explicitado, envolveu a efetiva distinção entre nacionais e 
estrangeiros e o monopólio dos meios legítimos de movimento das pessoas, fenômeno que 
encontra paralelo com o monopólio estatal do uso legítimo da violência. A identificação pre-
cisa entre os que pertenceriam ao Estado e os que não pertenceriam dependeu, assim, da 
criação de inúmeros documentos, entre os quais destaca-se o passaporte, sem excluir os do-
cumentos de identidade e outros de uso equiparável. 

É preciso destacar que o Estado não detém, e nem nunca deteve, o controle efetivo 
total dos movimentos das pessoas, e nem tampouco dele necessita. O monopólio do Estado 
recai, isto sim, no controle dos meios legítimos do movimento das pessoas, fazendo surgir 
categorias de pessoas que se movimentam através das fronteiras interestatais regularmente 
(documentados) ou irregularmente (indocumentados). Isso não significa que não haja varia-
ções quanto à permissividade ou postura mais restritiva, de lugar para lugar e de um momen-
to a outro, podendo haver, inclusive, variações bruscas a depender das necessidades imedia-
tas dos Estados.  

Veja-se o exemplo do Brasil: os documentos exigíveis para o ingresso e permanência 
do estrangeiro no Brasil variaram durante sua recente história de Estado independente. Cu-
riosamente, a primeira Constituição da República dispensava completamente o passaporte. 
A regra foi explicitada da seguinte forma: “Em tempos de paz, qualquer pessoa pode entrar 
no território nacional ou dele sair, com a sua fortuna e bens, quando e como lhe convier, 
independentemente de passaporte”.3 A liberdade continuou a ser a regra nas constituições 
seguintes, porém o texto constitucional passou a permitir que a legislação infraconstitucio-
nal fixasse limites adicionais, inclusive quanto à necessidade de passaporte, o que foi feito em 
várias oportunidades, com nuances distintas. 

Ressalte-se que a restrição dos meios de movimento é fenômeno relativamente re-
cente em todo o mundo. Apenas no final do século XIX algumas restrições começam a ser 
impostas. Veja-se o exemplo dos Estados Unidos: apenas em 1875 vieram as primeiras res-
trições, que se limitavam a excluir os mais carentes, as pessoas com deficiência e os que pra-
ticavam atividades consideradas imorais. Para Trachtman (2009), inclusive, é por este moti-
vo que o tema não é objeto do direito internacional. Foi apenas no início do século XX que 
diversos países-destino de migrantes começaram a impor restrições consideráveis à liberda-
de de movimento, especialmente a partir da ascensão do Estado Social, quando os Estados 
começam a assumir vários tipos de prestações, inexistentes no Estado Liberal. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Constituição de 1891, art. 72, §10. 
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O controle dos meios legítimos de movimento pelos Estados foi possibilitado por 
meio de uma série de aspectos que se reforçam mutuamente, dos quais destacam-se: 1) a 
codificação de normas estabelecendo quem (ou que tipo de pessoa, nacional de quais países, 
detentor de que características) pode cruzar as fronteiras, e como; 2) o desenvolvimento de 
técnicas que podem identificar cada uma das pessoas em todo o mundo, com precisão; 3) a 
construção de burocracias aptas a implementar esse regime de identificação e separar as pes-
soas examinar as pessoas e seus documentos no intuito de checar e confirmar suas identida-
des.  

Apenas recentemente os Estados aperfeiçoaram essas habilidades de controle. Se-
gundo Torpey (2000), apenas a partir do final do sec. XIX se intensificou a evolução técnica 
que possibilitaria um monopólio eficiente dos meios legítimos de movimento, a partir do 
domínio de técnicas de identificação mais precisas. Vejamos o interessante exemplo do Ma-
nual para motoristas de veículos do Estado da Califórnia, que explicita a dependência do 
Estado da identificação precisa dos indivíduos para que esses tenham acesso a serviços fun-
damentais: 

 
IDENTIFICAÇÃO: A questão da identificação (ID) – sua segurança, in-
tegridade, confiabilidade, etc., - é de fundamental  importância para todos 
os níveis de governo e para  o setor privado. A elegibilidade para os servi-
ços públicos, a emissão de vários licenças, a cobrança de impostos, o di-
reito ao voto, etc., são todos determinados por meio de avaliações basea-
das, em parte, dos documentos de identificação que você apresenta. Tor-
na-se fundamental que os documentos e sistemas de identificação sejam 
totalmente autênticos e precisos, a fim de identificar cada indivíduo cate-
górica e singularmente.4 (TORPEY, 2000: 16). 
 

Este texto mostra de forma curiosamente explícita como os Estados passaram a se 
preocupar cada vez mais com uma distinção mais clara, precisa e segura dos seus nacionais 
(ou não nacionais aceitos e registrados). Isso foi impulsionado pelo desenvolvimento da ci-
ência moderna mentalidade cientificista, que possibilitou o desenvolvimento de métodos de 
grande precisão na identificação das pessoas. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento das idei-
as liberais, juntamente com os direitos individuais, havia tornado obsoletas as práticas anti-
gas de marcar o corpo, e assim os Estados desenvolvem métodos menos invasivos para identi-
ficar as pessoas, e o corpo, já não marcado, passa a servir apenas para a conferência (a ser 
usada contra a pessoa, apenas quando o documento se mostrar insuficiente). Entre essas 
técnicas estão: fotografias, impressões digitais,  leitura de DNA, scanner de retina. Com 
essas técnicas, tornou-se possível realizar a identificação precisa e segura dos indivíduos que 
“pertencem” a um Estado, e não a outros.5  Entre os documentos escritos que possibilitam a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 California Driver Handbook, Department of Motor Vehicles, State of California [n.p., n.d.] 
5 Sendo a identidade uma qualidade específica ou um determinado atributo, sua determinação é a identificação. 
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identificação célere e precisa de uma pessoa há certidões (de nascimento, casamento, óbito), 
documentos de identidade (cédulas de identidade de nacionais e de estrangeiros documen-
tados) e, para efeitos de controle transfronteiriço, os passaportes (como já mencionado, po-
dem ser dispensados quando em seu lugar se aceitam outros documentos, tais como a pró-
pria cédula de identidade). 
 
3. Migrantes indocumentados e direitos humanos “universais” 

 
Ainda que o passaporte seja um documento instrumental ao controle do Estado so-

bre a mobilidade, é evidente que isto não impede a migração indocumentada, mas a distinção 
entre “documentados” e “indocumentados”, (ou “legais” e “ilegais”) passa a ser o principal 
critério de licitude da mobilidade humana que atravessa as jurisdições dos Estados. A ilegali-
dade da migração é, repita-se, uma consequência direta da monopolização, pelo Estado, dos 
meios legítimos de movimento.  

A consequência direta da ilegalidade é o poder, ou melhor, direito soberano do Esta-
do de excluir, a qualquer tempo, o imigrante indocumentado do seu território, o mesmo ter-
ritório sobre o qual exerce sua jurisdição e, portanto, dentro do qual está obrigado a garantir 
direitos humanos universais. Não é difícil perceber o problema: como pode o migrante indo-
cumentado cobrar seus direitos universais, se esses direitos não são capazes de elidir o exer-
cício da soberania que pode suprimir a ele próprio? É um fato incontroverso que migrantes 
indocumentados tendem a evitar qualquer contato com as autoridades estatais, pelo risco de 
deportação inerente a esse contato. Embora nem todas as autoridades estatais exerçam este 
papel de excluir, trata-se de um risco sobremaneira difícil de calcular, e migrantes indocu-
mentados tendem a se esquivar de qualquer autoridade do estado (NOLL, 2010). 

 Como pode, então, um migrante indocumentado reivindicar seus direitos 
quando esta reivindicação pressupõe que o migrante entre em contato com os órgãos esta-
tais? Ora, “se por um lado é incontroverso para muitos que os migrantes possuem direitos 
humanos em virtude da sua humanidade, evidentemente, permanece obscuro como esse 
direito se relaciona com o poder de excluir do Estado, em virtude da sua soberania territori-
al” (NOLL, 2010). 

Para Noll, a instabilidade dessa relação entre a reivindicação de direitos humanos 
universais e o poder soberano de excluir do Estado não apenas causa dificuldades concretas 
para os migrantes indocumentados, mas também nos apresenta uma aporia ao pensar a uni-
versalidade dos direitos humanos, qual seja, que o gozo de um conjunto de direitos humanos 
universais, entre os quais há uma série de direitos de "aplicabilidade imediata" seja sistema-
ticamente inacessível a um grupo de seres humanos clara e urgentemente necessitados. Seria 
ainda possível afirmar a universalidade dos direitos humanos se ele falhasse com tal grupo? 
(NOLL, 2010). 
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É verdade, por um lado, que os Estados não negam abertamente a aplicabilidade dos 
direitos humanos aos migrantes. Por outro lado, se tomarmos o exemplo concreto da Con-
venção sobre os Direitos da Criança (uma das convenções mais bem aceitas do mundo, com 
195 Estados-Partes), que prevê, entre os direitos da criança, o direito à não-discriminação), 
podemos encontrar algumas reservas (como as de Inglaterra e Nova Zelândia) ou declarações 
interpretativas (como a da Alemanha)6, que reafirmam a ideia de que a Convenção não pode 
ser interpretada no sentido de evitar o exercício da jurisdição do Estado para controlar o 
ingresso, permanência e saída dos seus não nacionais do território. 

É evidente que esse tipo de reserva pode causar dificuldades práticas de acesso 
(quando não impossibilidades intransponíveis) às crianças migrantes, especialmente as indo-
cumentadas, de gozar os direitos previstos na Convenção. É verdade, também, que tal ina-
cessibilidade prática é particularmente desconcertante quando pensamos que a criança não é 
sequer um sujeito ativo no processo de tomada de decisão da família quanto a migrar ou não. 
Mas, como se ensina nas primeiras lições em todo curso de direito, a distância entre norma e 
prática não é um problema para a teoria do direito. Em outras palavras, o fato de que as cri-
anças migrantes tenham dificuldade de gozar direitos humanos básicos não significa que não 
sejam destinatárias desses direitos, mas tão somente que as normas jurídicas estão sendo 
descumpridas. Nada mais que um simples problema de efetividade. Contudo, a questão tor-
na-se teoricamente mais complexa quando não é possível identificar violações concretas de 
obrigações jurídicas pelo Estado, e parece que este é o caso. 

Para discutir essa questão, talvez seja interessante abordá-la a partir da ideia de juris-
dição. Não há dúvidas de que migrantes indocumentados estão fisicamente presentes no 
território do Estado onde se estabeleceram, estando, portanto, sob a jurisdição desse Estado. 
E, ainda, que a presença de uma pessoa sob a jurisdição estatal desencadeia obrigações de 
direitos humanos. Mas, a que, exatamente, correspondem tais obrigações? Seria possível 
imaginar que a provocação de agentes estatais na exigência de direitos impede que o Estado 
exerça a sua jurisdição no sentido de expulsar o migrante indocumentado do seu território? 
Ou, pelo contrário, o Estado poderá sempre entender que, se tem jurisdição no que concer-
ne às obrigações, também permanece intacto o seu poder de exercê-la contra a presença do 
imigrante, excluindo-o da sua jurisdição e passando, assim, a ser irresponsável em relação 
aos direitos demandados? 

Para Noll (2010), a questão colocada equivale a perguntar se a jurisdição do Estado é 
divisível (uma sub entidade jurisdicional para a proteção dos direitos e outra para o exercí-
cio) ou indivisível (que geraria a impossibilidade de identificar violações aos direitos dos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 A título de exemplo, a declaração da Alemanha diz: Nothing in the Convention may be interpreted as implying 
that unlawful entry by an alien into the territory of the Federal Republic of Germany or his unlawful stay there is 
permitted; nor may any provision be interpreted to mean that it restricts the right of the Federal Republic of 
Germany to pass laws and regulations concerning the entry of aliens and the conditions of their stay or to make 
a distinction between nationals and aliens. 
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migrantes, já que estes seriam excluídos do território). A conclusão a que chega o autor é que 
a jurisdição é indivisível, já que a capacidade dos migrantes – e mesmo das crianças migran-
tes – de serem beneficiárias de direitos humanos, aos quais correspondem obrigações esta-
tais, está estritamente limitada a que sejam passíveis de detenção e, em última instância, re-
movíveis da jurisdição do Estado.  

Independentemente de sua localização física, ela não aparece, ela não está presente, 
a menos que a pessoa com quem ela esteja falando seja um funcionário encarregado de im-
plementar as leis de imigração. Na percepção dessa pessoa, ela vai de fato aparecer e estar 
presente - no entanto, apenas na sua qualidade de uma pessoa aprisionável e removível. 

De acordo com essa percepção do migrante indocumentado, portanto, ele não pode 
levantar a questão dos direitos humanos sem levantar a questão da soberania do Estado. Ele 
busca a invisibilidade, busca não ser reconhecido no espaço da jurisdição do Estado porque, 
paradoxalmente, somente enquanto ser invisível tem sua presença – talvez uma semi-
presença – garantida.  

A presença dos indocumentados não é completa, não pode ser completa, porque ele 
jamais alcança o status de membro da comunidade política do Estado (polis), e seus direitos 
são injusticiáveis. (NOLL, 2010). A desigualdade entre documentados e indocumentados é 
explícita. Tomemos o exemplo da Convenção para a Proteção dos Direitos de Todos os Tra-
balhadores Migrantes e dos seus Familiares, de 1990. Ao contrário da Convenção sobre os 
Direitos da Criança, esta não está entre as Convenções mais aceitas das Nações Unidas, con-
tando com apenas 47 Estados-Parte, entre os quais não consta nenhum país desenvolvido e 
nenhum grande receptor de trabalhadores migrantes7 (LOPES, 2009, p. 7 241).8 Suposta-
mente, ela traz garantias “demais” aos migrantes indocumentados.  

Curiosamente, e embora todos os migrantes (documentados e indocumentados) es-
tejam contemplados no nome da Convenção, ela possui uma seção apartada que trata dos 
direitos dos trabalhadores migrantes “que se encontram documentados e em situação regu-
lar”. Entre os direitos que não contemplam os migrantes indocumentados há o direito à as-
sociação e à sindicalização, o direito a circular livremente no território do Estado emprega-
dor e até mesmo o direito de participar dos assuntos públicos do seu Estado de origem, in-
cluindo o direito de votar. Há ainda outras exclusões, cuja menção é valiosa para o presente 
debate, como o acesso (em igualdade de condições com os nacionais) aos serviços de saúde, 
à educação e à participação na vida cultural, à proteção da família, entre muitos outros. 

Isto posto, pode-se afirmar que, embora a Convenção para a Proteção dos Direitos 
de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos seus Familiares afirme direitos humanos dos 
migrantes indocumentados, ela institucionaliza uma exclusão. Os migrantes indocumenta-
dos não têm acesso a todos os direitos humanos previstos na Convenção.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 O Brasil tampouco é parte da Convenção, embora tenha se comprometido politicamente a fazê-lo ainda em 
1996, no Plano Nacional de Direitos Humanos, constando como uma “medida de curto prazo”. 
8 Até a 11 de maio de 2015, o único Estado-Parte do continente europeu é a Bósnia Herzegovina. 
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O que a Convenção garante aos trabalhadores migrantes indocumentados está 
restrito apenas ao espaço privado, às relações estritamente trabalhistas, espaço que na sua 
visão se aproxima da família grega, da oikos, que incluiria, na Grécia antiga, tanto homens 
quanto mulheres, empregados e escravos, e que hoje se traduz em um universo laboral 
desigual do qual participam empregadores e empregados, nacionais e migrantes, 
documentados e indocumentados. Para Noll, “apenas uma forma imaginária de 
justiciabilidade é reconhecida, a qual é estritamente limitada ao domínio do direito do 
trabalho e portanto relacionada ao oikos e não à polis”. Há exemplos de casos em que os 
direitos de migrantes indocumentados foram objeto de decisões de tribunais – nacionais e 
internacionais – contudo quase sempre de uma forma genérica, e restrita ao campo dos 
direitos trabalhistas. 

Como exemplo, podemos citar a Opinião Consultiva no 18, da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, solicitada pelo Estado do México. Não há dúvida de que a OC 18 tem 
por beneficiários os migrantes indocumentados, porém, não há nenhum em particular men-
cionado na decisão. Isto mostra que, como disse Noll (2010, pp. 261-261), “a reivindicação 
de direitos trabalhistas sempre ocorre por meio de uma gentil procuração”. O “reclamante” 
está ausente. (o que não é incomum numa opinião consultiva, mas é preciso notar que nesse 
caso não há outras alternativas).  

Diante da improbabilidade – que se aproxima verdadeiramente de uma impossibili-
dade - de que um migrante leve a sua demanda por direitos aos tribunais, contratá-los em 
condições de super-exploração representa um risco muito baixo para os empregadores. Pa-
rece que a única perspectiva sob a qual o migrante indocumentado não é totalmente invisível 
é quando desempenha o papel de mão de obra, contudo aí está em posição altamente vulne-
rável (para quem o explora, uma condição desejável). O trabalhador migrante indocumenta-
do encarna o espírito do trabalhador da informalidade, pois possui máxima mobilidade, mí-
nima dependência do Estado Social e capacidade insignificante de barganhar coletivamente 
(sendo, inclusive, proibido de criar associações e sindicados).  

Por fim, faz-se necessário destacar que a visão ora defendida, a partir de um breve ex-
curso histórico, encontra dissonâncias entre outros estudiosos do tema. Há quem defenda 
que a restrição às migrações nada mais é que um resquício pré-moderno, e por isso tendente 
a desvanecer, assim como ocorreu com as restrições à liberdade de movimento de bens e de 
capitais. Isso porque, se imaginarmos a liberdade de migrar como uma questão de demanda e 
oferta (de trabalho), os migrantes iriam sempre em direção aos postos de trabalho livres, e 
voltariam a migrar de acordo com os bons ventos econômicos, de modo a tender ao equilíbrio 
e à auto-regulação migratória (TRACHTMAN, 2009). Curiosamente, se por um lado essa 
análise tem um ponto de partida epistemológico totalmente distinto do histórico anterior-
mente apresentado, também nela prevalece o aspecto laboral, confirmando a hipótese de que 
os migrantes indocumentados, quando muito, são vistos como trabalhadores, mas nunca 
como simplesmente humanos. 



Migrantes indocumentados: Histórias e aporias 33 
 

 
 

 
4. Conclusões 
 

Os migrantes indocumentados são uma categoria de pessoas que não possui acesso a 
uma série de direitos. É notório que se trata de um grupo vulnerável, e este fato não tem pas-
sado despercebido da mídia nacional e internacional, nem tampouco de atores públicos e 
privados. No Brasil, o tema recentemente adquiriu fôlego com o aumento do fluxo migrató-
rio em direção ao país.  

As opiniões nesse debate se dividem. Todos, sem exceção, sentem-se legitimados a 
dizer o que pensam sobre os direitos dos migrantes. Muitos veem neles uma ameaça ao seu 
espaço, à sua identidade, à sua prosperidade. Outros, ao contrário, afirmam a solidariedade 
em relação ao migrante e defendem até mesmo a existência de um direito (natural?) a migrar. 
Os Estados desenvolvidos, geralmente atrativos para os migrantes pela prosperidade econô-
mica, assumem oficialmente a postura do combate à imigração irregular sem, entretanto, 
negar que os migrantes sejam sujeitos de direitos humanos universais (deve-se ressaltar que 
esses Estados são, justamente, o berço dos direitos humanos universais). O Terceiro Mundo, 
a seu turno, pouco pode fazer por seus nacionais migrantes quando já não estão sob sua ju-
risdição, e são, de certo modo, coniventes com a institucionalização das desigualdades que 
os prejudicam. 

O que essas opiniões têm em comum é que elas partem de um dado. O Estado é um 
dado que, no nosso dia a dia, assumimos como natural e imutável. Do mesmo modo, assu-
mimos que as fronteiras, as nacionalidades, a identificação individual e uma série de outros 
conceitos são dados a-históricos. Contudo, todos esses conceitos são profundamente histó-
ricos.  

Os migrantes indocumentados não são apenas um grupo vulnerável. Sua vulnerabili-
dade não é uma fraqueza que se possa combater com a positivação de novos direitos e a codi-
ficação de novas normas. A sua história não pode ser desvinculada da história dos Estados 
nacionais. O Estado que abraça, que nacionaliza, que concede uma identidade para identifi-
car e documentar, o Estado que inventou o passaporte é também o mesmo Estado que criou 
o imigrante ilegal, irregular e indocumentado. Mais que isso, trata-se de uma relação profun-
da, porque o Estado depende dessa exclusão para existir.  

Será que chegará o dia em que as pessoas circularão livremente através as fronteiras 
dos Estados, assim como ocorreu com os bens e o capital financeiro? E, se isso ocorrer, exis-
tirão ainda o Estados? 

Todas essas perguntas apenas especulam o imprevisível, pois, até onde alcança a 
nossa inteligência, não é possível prever o futuro. Todavia, o que está em jogo aqui é com-
preender que as aporias que se apresentam hoje possuem uma história. Se o migrante indo-
cumentado se mostra como uma negação da universalidade dos direitos humanos universais, 
porque neste ponto a soberania estatal prevalece, talvez isso se dê porque um não existe sem 
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o outro: o migrante indocumentado não existe sem o Estado, e o Estado não existe sem o 
migrante indocumentado. Como esta relação se desenvolverá no futuro, se é que aspiramos a 
algum tipo de justiça no mundo, depende de entendermos esses fatos. 
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1. Introdução 
 

A definição clássica de refugiado, estabelecida pela Convenção de Genebra de 1951 
Relativa ao Estatuto dos Refugiados1, postula que será merecedora de proteção internacional 
a pessoa que não pode retornar ao seu país de origem devido à perseguição por motivos de 
raça, religião, nacionalidade, pertencimento a determinado grupo social ou opinião política.  

Os fluxos de refugiados são comumente tidos como uma categoria das migrações 
forçadas,  que também diz respeito a temas envolvendo os apátridas, solicitantes de asilo, 
deslocados internos, dentre outros. O que as diversas classificações de migrantes guardam 
em comum é que se referem a grupos humanos vulneráveis que carecem de proteção de um 
Estado, em maior ou menor medida e por diferentes razões (MOREIRA, 2012). A categori-
zação entre grupos de migrantes não é ontológica e estanque, devendo estar continuamente 
sujeita a críticas, em observância às transformações globais nos fluxos migratórios.  

A caracterização de migrações como “forçadas” sugere a existência de uma categoria 
de migrações “voluntárias”, à qual é comum subscrever a migração por causas econômicas, 
por exemplo2. Esta classificação é, com efeito, sujeita a diversas críticas, uma vez que o cará-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 De acordo com o art. 1º da Convenção de 1951, refugiado(a) é toda pessoa que, devido a um fundado temor 
de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontre fora 
do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não queira valer-se da proteção desse 
país. Convenção de Genebra de 1951 Relativa ao Estatuto dos Refugiados. 28 de julho de 1951. 
2 “As migrações podem ser, desta feita, classificadas em migrações forçadas ou migrações voluntárias. As volun-
tárias abrangem todos os casos em que a decisão de migrar é tomada livremente pelo indivíduo, por razões de 
conveniência pessoal e sem a intervenção de um fator externo. Aplicam-se, portanto, a pessoas, e membros de 
sua família, que se mudam para outro país em busca de melhores condições sociais e materiais de vida para si e 
seus familiares. Essas pessoas podem ter um status de migração regular ou irregular, em função de sua entrada 
e permanência no país de residência, tenham ou não sido observados os requisitos legais previstos no país. Já as 
migrações forçadas ocorrem quando o elemento volitivo do deslocamento é inexistente ou minimizado e abran-
gem uma vasta gama de situações. A situação clássica de migração forçada é o refúgio que protege as pessoas as 
quais tiveram ou têm de deixar seu país de origem ou de residência habitual em razão de bem-fundado temor de 
perseguição em função de sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou de pertencimento a um grupo 
social, nos termos da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967; ou, no caso da América Latina, também por 
grave e generalizada violação de direitos humanos.” JUBILUT, Liliana Lyra; APOLINARIO, Silvia Menicucci 
(2010). 
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ter voluntário das migrações econômicas é questionável em face da profunda desigualdade da 
sociedade internacional. JUBILUT e APOLINARIO (2010), por exemplo, alertam que tal 
categorização pode levar a “processos de discriminação ou de categorização de pessoas as 
quais, em verdade, compartilham a mesma qualidade de dignidade inerente”. 

Autores filiados às Abordagens do Terceiro Mundo ao Direito Internacional (TWA-
IL), tais como CHIMNI (2009), apontam que as fronteiras entre os conceitos de migração 
forçada e voluntária não são claras, pois a diferença entre estas categorias relaciona-se ape-
nas aos tipos de movimento e aos graus de coerção, envolvendo um exercício variável de 
agência dos migrantes.  

A visão crítica que se deve ter quanto à categorização dos migrantes em geral também 
deve ser observada na análise da categoria de refugiado. Muitas vezes, as causas que levam os 
refugiados a buscarem a proteção de outro Estado são multifacetadas e complexas, além de 
possivelmente reforçarem ou decorrerem de problemas socioeconômicos pré-existentes 
(LOESCHER, 2003).  

Estudos empíricos apontam que uma abordagem mais ampla ao estudo das migra-
ções seria mais apropriada e frutífera para estudar situações afetas ao refúgio, uma vez que a 
definição estrita de refugiado frequentemente traz o risco de oferecer uma visão obtusa e não 
permite vislumbrar todos os processos e questões que perpassam dada situação (SCALLET-
TARIS, 2007). A definição clássica de refúgio, porém, priorizou o conteúdo político que 
motiva tais migrações, relegando ao segundo plano outras questões que provocam desloca-
mentos forçados, como as socioeconômicas e ambientais, por exemplo.  

O princípio da não devolução (ou non-refoulement) é um dos elementos fundamen-
tais3 do regime internacional de proteção ao refugiado. Tal princípio, estabelecido no art. 33 
da Convenção de 1951, veda aos Estados a devolução de um refugiado a um país em que ele 
esteja sujeito à perseguição pelos motivos elencados no art. 1º.4 Ademais, tal princípio está 
previsto em alguns dos principais instrumentos internacionais e regionais de direitos huma-
nos.5  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 EDWARDS (2014) aponta cinco elementos fundamentais da Convenção de 1951: 1. a definição clássica de 
refugiado; 2. o princípio da não discriminação; 3. o princípio da não devolução; 4. a garantia de não penaliza-
ção; 5. o exercício mais amplo possível dos seus direitos fundamentais. A autora afirma que, dentre estes, o 
princípio da não devolução é a “provisão cardeal” da Convenção de 1951. 
4 “Art. 33 - Proibição de expulsão ou de rechaço: 1. Nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, 
de maneira alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua liberdade seja 
ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das 
suas opiniões políticas”. Convenção de Genebra de 1951 Relativa ao Estatuto dos Refugiados. 28 de julho de 
1951. 
5 O refoulement também é proibido expressa ou implicitamente pela Convenção contra a Tortura e outros 
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes (artigo 3o), pela IV Convenção de Genebra de 1949 (artigo 
45, parágrafo  4o), a Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (artigo 7o), a Declaração relativa 
à Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado (artigo 8o) e os Princípios sobre a Preven-
ção Efetiva e Investigação de Execuções Sumárias, Arbitrárias ou Extrajudiciais (Princípio 5). Ademais, a devo-
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No caso do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), o direito ao asilo 
é reconhecido na Declaração Americana dos Direitos do Homem e na Convenção Americana 
de Direitos Humanos. De forma complementar, a jurisprudência da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (Corte IDH) tem sido importante instrumento para garantir os direitos 
humanos no contexto do refúgio e moldar a aplicação do princípio da não devolução. 

Em meio a um regime mundial de contenção migratória6, o princípio do non-
refoulement representa uma porta de entrada para os estrangeiros “não convidados”. É dizer, 
em meio a tendências restritivas nas políticas migratórias a adesão ao princípio basilar do 
Direito Internacional dos Refugiados requer que os Estados admitam em seu território os 
estrangeiros que alegam necessidade de proteção internacional, até que se estabeleça, por 
meio do procedimento de determinação da condição de refugiado, o seu estatuto jurídico.  

A partir destas considerações, este trabalho pretende traçar um panorama da cons-
trução e aplicação do princípio de não devolução pelo SIDH, debruçando-se sobre as seguin-
tes questões: de que forma o princípio do non-refoulement é conceituado e aplicado pelo 
SIDH? Quais os entrelaçamentos entre o Direito Internacional dos Refugiados (DIR) e dos 
Direitos Humanos (DIDH) que tal aplicação manifesta? Teria o princípio da não devolução 
um potencial subversivo frente a políticas migratórias restritivas ou seria ele um instrumento 
de contenção migratória seletiva e manutenção do status quo? De que forma o princípio po-
de ser redefinido pelo SIDH a fim de galgar uma maior abertura nas fronteiras latino-
americanas, levando em consideração não apenas a categoria de “refugiado” mas também a 
de proteção aos direitos humanos?  

A relevância do debate situa-se, por um lado, na atualidade do debate sobre o Direito 
Internacional dos Refugiados na região latino-americana, com o evento comemorativo dos 
30 anos da Declaração de Cartagena, realizado em dezembro de 2014 em Brasília e, por 
outro lado, no contexto de discussão sobre uma nova lei de migrações, que venha a substituir 
o Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.185/1980) e possibilite um enfoque mais voltado para 
os direitos humanos no que tange à admissão de migrantes no território nacional.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lução também é expressa ou implicitamente proibida por uma série de instrumentos regionais de direitos hu-
manos, tais como a Convenção Europeia de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais (artigo 3o), a Con-
venção Americana de Direitos Humanos (artigo 22), a Convenção de Refugiados da OUA (artigo II) e a Decla-
ração do Cairo sobre a Proteção de Refugiados e Pessoas Deslocadas no Mundo árabe (artigo 2o).  
6 A expressão “mundo de contenção migratória”  foi usada aqui no sentido apresentado por Hathaway e Gam-
meltoft-Hansen (2014) e diz respeito ao regime mundial contemporâneo de políticas migratórias restritivas, 
explícita ou implicitamente liderado pelo Norte global. O termo identifica-se também com o regime de non-
entrée, o qual de acordo com GRAHL-MADSEN (1983), já começava a estabelecer-se na década de 1980. 
HATHAWAY e GAMMELTOFT-HANSEN (2014) definem o regime de non-entrée como os esforços empre-
endidos pelos Estados poderosos para evitar que os refugiados tenham acesso a um território sob sua jurisdi-
ção, para evitar que, na prática, os refugiados tenham direito à não devolução.  
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2. O Direito Internacional dos Refugiados e o Direito Internacional dos Direitos 
Humanos: entrelaçamentos possíveis 
 

O contexto da 2ª Guerra Mundial teve forte influência na definição de quem seria re-
fugiado, uma vez que o instituto do refúgio moldou-se em resposta aos fluxos de migração 
forçada no continente europeu característicos do período. Estabeleceu-se, desta forma, 
quem era merecedor de proteção internacional e quem estaria excluído desta proteção.  

Nas décadas subsequentes, as migrações forçadas em outros continentes passaram a 
atrair atenção da sociedade internacional, no contexto, por exemplo, de movimentos de des-
colonização, ocupação estrangeira, nacionalismo insurgente e conflitos interétnicos. Os 
deslocamentos então resultavam não necessariamente de perseguições individuais em razão 
de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, mas sim de distúrbios 
severos à ordem pública de alguns países, que causavam deslocamentos internacionais mas-
sivos (ACNUR, 2011). 

Neste contexto, a Convenção de 1951 mostrou-se insuficiente para abarcar a reali-
dade de algumas regiões, o que impulsionou a adoção de um conceito expandido de refúgio 
por meio de instrumentos normativos regionais. É o caso da Convenção da Organização da 
Unidade Africana de 1969 que Rege Aspectos Específicos dos Problemas dos Refugiados na 
África7 e da Declaração de Cartagena sobre Refugiados de 1984. 

A Declaração de Cartagena8 foi adotada pelos países da América Latina, face à expe-
riência resultante do fluxo massivo de refugiados na América Central na década de 1980. 
Com a Declaração, buscou-se expandir a conceituação de refúgio adotada pela Convenção, 
haja vista que esta não abarcava as situações de conflitos armados, praticados sistematica-
mente na região latino-americana ao longo das décadas de 1970 e 1980 (MOREIRA, 2005).  

O conteúdo da Declaração de Cartagena foi fortemente influenciado pelos relatórios 
da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (ACNUR, 2013). A Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos (CIDH) tem, desde a sua criação, em 1959, lançado mão dos 
diferentes mecanismos à sua disposição para promover o respeito aos direitos humanos dos 
refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio nas Américas (PULIDO; BLANCHARD, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 A Convenção da OUA de 1969 estabelece, em seu art. 1º (2), que: “2 - O termo refugiado aplica-se também 
a qualquer pessoa que, devido a uma agressão, ocupação externa, dominação estrangeira ou a acontecimentos 
que perturbem gravemente a ordem pública numa parte ou na totalidade do seu país de origem ou do país de 
que tem nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar da residência habitual para procurar refúgio noutro lugar 
fora do seu país de origem ou de nacionalidade”.  
8 A Declaração de Cartagena recomendou a ampliação do conceito de refugiado para incluir “as pessoas que 
tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência 
generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras 
circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública”. In: Colloquium on the International 
Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama. Cartagena Declaration on Refugees. 22 de 
novembro de 1984. 
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2004). No sistema interamericano, o direito ao asilo é reconhecido pelos principais instru-
mentos regionais de direitos humanos.9 De forma complementar, a jurisprudência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) tem sido importante instrumento para 
garantir os direitos humanos no contexto do refúgio.  

Diante disto, cabe questionar qual a relação entre o Direito Internacional dos Refu-
giados e dos Direitos Humanos que se evidencia na prática dos sistemas regionais de prote-
ção aos direitos humanos, como é o caso do SIDH. Em que pese a origem histórica comum 
aos dois ramos do Direito Internacional, caberia a indagação: estariam o DIR e o DIDH em 
categorias distintas ou seriam ramos complementares e, em muitas situações, inseparáveis?  

Autoras como Edwards (2014) sustentam que enquanto o Direito Internacional dos 
Direitos Humanos estabelece os parâmetros com base nos quais os Estados serão julgados 
pelo seu comportamento em relação aos indivíduos sob sua jurisdição, o Direito Internacio-
nal dos Refugiados visa a garantir a proteção às pessoas que não pudessem gozar da proteção 
de seus países de origem. Ambas as searas do DI, de acordo com a autora, compartilham uma 
origem histórica comum, face às atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Contudo, cada 
uma delas responde a problemas distintos, embora relacionados: o DIDH busca assegurar 
que tais eventos não ocorram novamente por meio do estabelecimento de um regime global 
de direitos fundamentais, enquanto o DIR responde ao deslocamento de pessoas causado 
quando tais direitos são gravemente violados. 

Seriam, pois, ramos distintos, porém complementares, que se entrelaçariam de três 
principais maneiras: 1) Os motivos propulsores da fuga dos refugiados incluem graves viola-
ções de direitos humanos; 2) o DIR é confere direitos humanos específicos aos refugiados e 
é balizado por parâmetros de direitos humanos; 3) como seres humanos, os refugiados tam-
bém são sujeitos do regime geral de DIDH. Ademais, dada a inexistência de cortes interna-
cionais dedicadas à aplicação do DIR, o DIDH e as cortes regionais de direitos humanos têm 
ajudado a fortalecer e reafirmar a proibição de refoulement para refugiados e solicitantes de 
refúgio (EDWARDS, 2014).  

Há, contudo, potenciais tensões entre DIR e DIDH, uma vez que, ao traçar um perfil 
rígido do indivíduo merecedor de proteção internacional, o DIR é tido como excludente por 
alguns autores. Como argumentam MESSINA e LAHAV (2005), a categorização apresenta 
um alto nível de politização, embora a Organização das Nações Unidas (ONU) insista em 
afirmar o caráter puramente humanitário da questão do refúgio. De fato, um exame histórico 
da criação da categoria de refugiado no Direito Internacional permite entrever que o proces-
so esteve permeado de fatores políticos ideológicos. Por sua vez, ROCHA e MOREIRA 
(2010) salientam que a Convenção de 1951 foi originalmente impulsionada pelos países 
ocidentais para prover refúgio aos anticomunistas que fugiam do Leste Europeu após a II 
Guerra Mundial.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Especialmente, no art. 27 da Declaração Americana dos Direitos do Homem de 1948 e art. 7º da Convenção 
Americana de Direitos Humanos de 1969.   
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Tal observação coincide com a classificação histórica postulada por CHIMNI (2009) 
para os estudos sobre refugiados. De acordo com o autor, haveria quatro fases principais: 1) 
1914-1945, focada principalmente nos problemas do período entre guerras; 2) 1945-
1982, em que os fluxos de refugiados estariam marcados pela polarização da Guerra Fria 
entre capitalismo e socialismo; 3) 1982-2000, caracterizado por um número crescente de 
refugiados, bem como pelo aumento do fluxo do Sul para o Norte globais; 4) 2000- dias 
atuais, marcada por uma maior ênfase nos estudos sobre migrações forçadas como categoria 
mais ampla.   

A partir dessa classificação, CHIMNI (2009) analisa como fatores políticos e ideoló-
gicos manifestaram e continuam manifestando-se no DIR, de diferentes maneiras, de acordo 
com transformações na dinâmica geopolítica global. A receptividade dos países ocidentais 
aos refugiados da Guerra Fria, que caracterizou a segunda fase (1945-1982), refletia inte-
resses políticos das potências globais capitalistas, uma vez que denunciava simbolicamente o 
mundo do “socialismo real” (CHIMNI, 2009).  

Por outro lado, ao fim da Guerra Fria, houve uma mudança de paradigma nos estudos 
sobre refugiados, criando o “mito da diferença”, traço marcante do terceiro período (1982-
2000). De acordo com o autor: 

 
A natureza e o caráter dos fluxos de refugiados no Terceiro Mundo foram 
representados como radicalmente diferentes dos fluxos de refugiados na 
Europa entre 1920 e 1960. Por meio disto, a imagem do refugiado “nor-
mal” foi construída – branco, homem e anticomunista, o que entrava em 
profundo conflito com os indivíduos que fugiam do Terceiro Mundo 
(CHIMNI, 1998). 
 

No entendimento de Chimni, o “mito da diferença” consiste em uma reafirmação da 
xenofobia no discurso do DIR. Ao reforçar estereótipos xenófobos, não seria desarrazoado 
admitir que tal discurso pudesse dar lugar à legitimação de violações de direitos humanos, 
suscitando, pois, uma tensão iminente entre DIR e DIDH. Identifica-se, pois, um caráter 
excludente do DIR, que falha em abarcar diversos perfis de migrantes cujos direitos humanos 
estão em grave risco de violação em seus países de origem.  

Ainda assim, o princípio da não devolução apresenta um potencial inclusivo, ao me-
nos no primeiro momento – isto é, no momento de admissão dos migrantes no território de 
um Estado. Neste primeiro momento, é vedado ao Estado devolver o migrante ao seu país de 
origem, caso haja alegações de temor de perseguição pelos motivos previstos na Convenção 
de 1951. Somente após estabelecido o procedimento de determinação da condição de refu-
giado e caso o resultado da análise seja negativo, poderá o Estado tomar medidas para rejeitar 
a presença do estrangeiro em seu território. Sugere-se, assim, que o princípio da não devolu-
ção seria um ponto de confluência entre o DIR e DIDH, hipótese que será explorada a seguir 
a partir de uma sucinta análise do entendimento do SIDH sobre a questão.  
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3. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos na Proteção ao Refugiado: 
Análise de casos quanto ao princípio da não devolução 
 

Na América Latina, a tradição de conceder proteção internacional a estrangeiros ví-
timas de perseguição em seus países de origem antecede em muito à Convenção de Genebra 
de 1951, por meio do instituto do asilo. Na região, o direito de conceder asilo foi especifi-
camente codificado em tratados de alcance regional. O primeiro destes foi o Tratado de Di-
reito Penal Internacional de 1889, que foi seguido pela Convenção sobre Asilo Territorial e 
a Convenção sobre Asilo Diplomático, ambas de 1954 (UNHCR, 2013).  

 O conceito tradicional de asilo como um direito individual foi construído na região a 
partir do desenvolvimento de um sistema normativo de direitos humanos, o SIDH, seguindo 
a tendência global de normatização dos direitos humanos no contexto do pós II Guerra Mun-
dial (UNHCR, 2013). 

Em maio de 1948, a Declaração Americana de Direitos do Homem incluiu o direito 
a buscar e receber asilo10. Tal disposição representou uma mudança radical no entendimento 
do instituto do asilo nas Américas, uma vez que deixou de ser visto como uma prerrogativa 
do Estado e passou a ser tido como um direito humano. Tal desenvolvimento regional con-
fluiu com o contexto global, uma vez que o direito a buscar e receber asilo em outros países 
foi explicitamente previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos no mesmo ano11 
(UNHCR, 2013). Posteriormente, em 1969, o direito de buscar e receber asilo passou a ser 
previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. 

O princípio de non refoulement postula que nenhum Estado deve expulsar ou devol-
ver um refugiado, contra a vontade do mesmo, para um território onde ele esteja sujeito à 
perseguição. Tal princípio é considerado norma costumeira (ACNUR, 2002)12 e está expli-
citado no  artigo 33 da Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados e no artigo 
22.8 da Convenção Americana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos e a Corte Europeia de Direitos Humanos13 já estabeleceram entendimento que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Artigo XXVII: “Toda pessoa tem o direito, em caso de perseguição não resultante de crimes comuns, a bus-
car e receber asilo em território estrangeiro, de acordo com as leis de cada país e com acordos internacionais”. 
Declaração Americana de Direitos do Homem, 1948.  
11 Artigo 14: “Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em 
outros países.” Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948.  
12 Isso significa que o princípio deve ser respeitado mesmo por Estados que não são parte da Convenção de 
1951.  
13 No caso Hirsi Jamaa e outros vs. Itália, julgado em fevereiro de 2012, a Corte Europeia de Direitos Humanos 
reconheceu o caráter extraterritorial do princípio da não devolução. O caso dizia respeito a migrantes oriundos 
da Somália e da Eritréia que viajavam da Líbia para a Itália, os quais foram interceptados em alto mar por autori-
dades italianas e enviados de volta à Líbia.  A Corte entendeu que a vedação à devolução não é limitada ao terri-
tório do Estado, mas também se aplica a ações extraterritoriais, incluindo ações em alto mar. 
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tal princípio tem caráter extraterritorial. Decorrência disto é que o non refoulement também 
pode ser aplicado além do território nacional, como em casos de embarcações com migrantes 
em alto mar. 

De maneira complementar, o artigo 22.7 da Convenção Americana14 dispõe sobre o 
direito, não apenas de buscar, mas também de receber asilo. Tal direito traz como pré-
requisito que o Estado proporcione ao estrangeiro acesso ao procedimento de solicitação e 
refúgio e de determinação da condição de refugiado, para o qual é necessário que o migrante 
tenha acesso ao território do país e permaneça protegido contra a devolução no decorrer do 
processo.  

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos dispôs, no Caso de Interdição de 
Haitianos vs. Estados Unidos, que o princípio do non refoulement, estabelecido pela Con-
venção de 1951, veda aos Estados que rechacem ou expulsem um indivíduo de um país e 
forcem-no a retornar para um Estado onde sua vida ou sua liberdade estejam em risco. A 
Comissão rejeitou o argumento dos Estados Unidos da América, no sentido de que tal prin-
cípio não se aplicaria aos haitianos interceptados em alto mar pela Guarda Costeira estaduni-
dense.  Nesse sentido dispôs que:  

 
157. A Comissão não concorda com esse parecer e endossa a opinião do 
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, expressa na 
alegação amicus curiae apresentada à Corte Suprema de que o artigo 33 
[non refoulement] não reconhece limitações geográficas.15 
 

Ademais, a Comissão Interamericana declarou a responsabilidade dos EUA não só 
por ter interceptado os haitianos, mas também por tê-los repatriado sem ter-lhes garantido 
acesso a garantias de devido processo no procedimento de refúgio.  Assim, por meio da de-
volução ao Haiti, a Comissão considerou que houve violação do direito à vida das pessoas 
que, ao serem interceptadas pelos Estados Unidos em alto mar e repatriadas ao Haiti, “per-
deram suas vidas ao serem designadas como ‘repatriados’”.16  

Quanto à Corte IDH, talvez a decisão que aborde mais profundamente o tema da não 
devolução seja a recente sentença do caso Família Pacheco Tineo vs. Bolívia. Nesta sentença, 
a Corte considerou o Estado Plurinacional da Bolívia responsável pela violação de diversos 
direitos humanos estabelecidos na Convenção Americana, inclusive o artigo 22.8 (non-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Art. 22. 7: “Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perse-
guição por delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos e de acordo com a legislação de cada 
Estado e com os convênios internacionais”. Convenção Americana de Direitos Humanos. 22 de novembro de 
1969.  
15 Relatório no. 51/96 - Decisão da Comissão sobre o mérito do Caso 10.675 Estados Unidos (1997), pará-
grafo 157, Disponível em http://www.cidh.oas.org/annualrep/96port/Caso10675a.htm. 
16 Relatório no. 51/96 - Decisão da Comissão sobre o mérito do Caso 10.675 Estados Unidos (1997), pará-
grafo 163, Disponível em http://www.cidh.oas.org/annualrep/96port/Caso10675a.htm. 
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refoulement). Ademais, a Corte estabeleceu que há violação do direito a garantias judiciais 
(art. 8o da CADH) quando não se observam os parâmetros do devido processo legal no pro-
cedimento da determinação da condição de refugiado.  

A Corte afirmou a necessidade de ter em conta as necessidades especiais de proteção 
de pessoas e grupos de migrantes para interpretar e conferir conteúdo aos direitos que a 
Convenção lhes reconhece, em consonância com o corpus juris internacional aplicável aos 
direitos humanos das pessoas migrantes17. 

Tal posicionamento, de acordo com a Corte, não significa que não se possa iniciar 
ação alguma contra as pessoas migrantes que desrespeitem normas do ordenamento jurídico 
doméstico, senão que, ao adotar as medidas que lhes correspondam, os Estados devem ob-
servar os direitos humanos de pessoas migrantes, não as discriminando por quaisquer moti-
vos de nacionalidade, raça, gênero ou qualquer outra causa, inclusive por razões de status 
migratório. 18  

A Corte dispõe ainda que se deve levar em consideração que o Direito Internacional 
desenvolveu certos limites à aplicação das políticas migratórias que impõem, em procedi-
mentos de expulsão ou deportação de estrangeiros, um apego estrito aos princípios do devi-
do processo, a proteção judicial e à dignidade humana, qualquer que seja a condição jurídica 
do migrante.19 A Sentença dispôs: 

 
134. A Convenção Americana estabelece em seu artigo 22.8 a proibição 
de expulsão ou devolução de qualquer “estrangeiro” a “outro país”, seja 
ou não de origem, (é dizer, em seu território de origem ou em um terceiro 
Estado), no qual “seu direito à vida ou à liberdade” estejam “em risco de 
violação por motivos de raça, nacionalidade, religião, condição social ou 
opinião política”.  
135. De tal modo, se se complementam as normas anteriores com o corpus 
juris internacional aplicável às pessoas migrantes, é possível considerar 
que no sistema interamericano está reconhecido o direito de qualquer 
pessoa estrangeira, e não apenas a asilados ou refugiados, a não 
devolução indevida quando sua vida, integridade e/ou liberdade estejam 
em risco de violação, sem importar seu estatuto jurídico ou condição 
migratória no país onde se encontre”. 
 

Dessa maneira, a Corte declarou que o sistema interamericano reconhece o direito 
de qualquer pessoa estrangeira, e não apenas a asilados ou refugiados, o direito a não devo-
lução indevida quando sua vida, integridade e/ou liberdade (e inclusive formas de direito ao 
devido processo) estejam em risco de violação, independentemente de seu estatuto legal ou 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Caso Família Pacheco Tineo vs. Bolívia. Par. 145.  
18 Caso Família Pacheco Tineo vs. Bolívia. Par. 146. 
19 Caso Família Pacheco Tineo vs. Bolívia. Par. 146. 
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condição migratória no país onde se encontra. Nesse sentido, a decisão salientou o entrela-
çamento possível entre o DIDH e o DIR no tocante ao princípio do non-refoulement.  

A decisão da Corte IDH parece confirmar a interpretação de EDWARDS (2014) se-
gundo a qual haveria um princípio do non-refoulement próprio do DIR e um do DIDH, rela-
cionado à proibição de devolução com base nos instrumentos internacionais de direitos hu-
manos, por exemplo, contra a tortura ou o desaparecimento forçado. De acordo com a auto-
ra, o princípio da não devolução do DIR protege refugiados contra ameaças à vida ou liber-
dade, ou outras graves violações que caracterizem perseguição. Já o non-refoulement no 
DIDH protegeria todos os indivíduos contra diversas violações de direitos humanos, sendo 
que o alcance de tais violações ainda não foi claramente definido pelo DI.  

Nesse contexto, cabe questionar até que ponto uma expansão do princípio da não 
devolução no DIR ou, paralelamente, uma transposição desse princípio ao DIDH, 
representa uma garantia efetiva para as pessoas que migram em busca de proteção. Apesar de 
seu caráter humanitário, a não devolução não é uma panaceia. Na prática, uma ampliação do 
princípio do non-refoulement para Estados na periferia do Primeiro Mundo, como é o caso 
da região latinoamericana, pode contribuir para a manutenção do status quo global de 
contenção migratória, hipótese que se examina a seguir. 

  
4. O Princípio da Não-devolução: subversão ou manutenção do status quo?  
 

As abordagens do SIDH analisadas acima mostram-se relevantes para elucidar o pa-
pel do princípio da não devolução em relação ao status quo migratório, não apenas na região 
latino-americana, mas também de forma global. De um lado, tal princípio amplia o dever dos 
Estados de atentar para os direitos humanos de seus não nacionais, no momento de admissão 
migratória. Contudo, seria esta expansão suficiente para um real respeito aos direitos huma-
nos ou seria tal princípio uma reprodução do poder do Estado de definir quem são os seus 
“convidados”?  

Os Estados nacionais modernos, bem como o sistema internacional de Estados, ex-
propriaram os indivíduos e outras entidades privadas dos “meios de movimento” legítimos, 
especialmente quando tal movimento se dá entre fronteiras internacionais. De acordo com 
TORPEY (2000), o resultado deste processo consiste na supressão de liberdade das pessoas 
de mover-se através de certos espaços e torná-las dependentes dos Estados e do sistema in-
ternacional estatal para obterem autorização para migrar. 

TORPEY (2000) destrincha os esforços dos Estados no sentido de monopolizarem 
os meios legítimos de movimento, afirmando que tais esforços envolveram diversos aspectos 
que se reforçam mutuamente: a. a (gradual) definição de Estados em todas as partes, do pon-
to de vista do sistema internacional, como “nacionais”; b. a codificação de leis determinando 
quais pessoas poderiam atravessar fronteiras (e quais não), e como, quando e onde tais pes-
soas poderiam fazê-lo; c. o estímulo ao desenvolvimento de técnicas de identificação de pes-
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soas em todas as partes do mundo; d. a construção de burocracias desenhadas para imple-
mentar tal regime global de identificação; e. a criação de um robusto corpo de normas jurídi-
cas desenhadas para adjudicar pedidos individuais de entrada em espaços e territórios espe-
cíficos. De acordo com o autor, apenas recentemente os Estados desenvolveram a capacida-
de necessária para monopolizar a autoridade de regular os meios legítimos de movimento.   

A Convenção de 1951 Relativa ao Estatuto dos Refugiados, e especialmente o prin-
cípio da não devolução, representa uma limitação legal aos Estados parte quanto ao seu direi-
to de decidir quem entra e permanece no território. O DIR pode ser criticado por não ser 
inclusivo ou aplicável o suficiente, além de ser frequentemente desrespeitado pelos Estados 
partes. Ainda assim, é visto por muitos como uma restrição devida à arbitrariedade dos Esta-
dos na execução de sua política migratória (GAMMELTOFT-HANSEN, 2014).  

Embora o DIR seja formalmente endossado por grande parte dos Estados, a sua ob-
servância na prática vem enfrentando desafios, especialmente frente a tendências globais de 
restrição migratória – ou o que HATHAWAY (2014) cunhou de “mundo de contenção”.  

Neste sentido, GAMMELTOFT-HANSEN (2014) aponta que, nos últimos 25 anos, 
o mundo tem observado a proliferação de mecanismos de contenção migratória, tanto em 
países tradicionalmente receptores de refugiados, quanto em “novos” países de refúgio. O 
autor salienta a criação de políticas de contenção migratória especificamente desenhadas 
para driblar a responsabilidade legal do Estado pela devolução de refugiados e solicitantes de 
refúgio para seus países de origem.  

Ora, o processo de distinguir um refugiado, que tem o direito de entrar e permane-
cer  no  território,  de  um  migrante  sujeito  a  normas domésticas  discricionárias  exige  
uma  avaliação  cuidadosa  das  circunstâncias individuais  do  caso,  através  de  um  procedi-
mento  de  determinação  da  condição  de refugiado. Portanto, para que o DIR não seja vio-
lado, o solicitante de refúgio deve ser temporariamente admitido pelo Estado em seu territó-
rio até que uma decisão seja tomada sobre seu estatuto jurídico.  Desta forma, graças ao 
princípio da não devolução, resta prejudicada a possibilidade jurídica de que os Estados im-
ponham livremente controles de fronteira restritivos, característicos do tal “mundo de reten-
ção” migratória – como por exemplo uma política universal de devoluções imediatas para os 
não-cidadãos não autorizados (HATHAWAY, 2014).  

Neste contexto, HATHAWAY (2014) argumenta que a principal razão pela qual o 
DIR importa para os Estados ditos desenvolvidos atualmente consiste no fato de que o DIR 
constrange os Estados do Terceiro Mundo20 a adotarem medidas que apoiam o projeto de 
controle e contenção migratória liderado pelo mundo desenvolvido.  

De fato, pressões migratórias no mundo desenvolvido são atenuadas de forma signi-
ficativa pelos esforços dos países do Terceiro Mundo, onde a maioria dos refugiados vive na 
atualidade. O Primeiro Mundo hoje abriga menos de 20% da população de refugiados no 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 O termo “Terceiro Mundo” aqui refere-se à  terminologia utilizada pela abordagem TWAIL (Third World 
Approaches to International Law). Ver CHIMNI (2006).  
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planeta. Ademais, não corresponde a tais Estados nenhum dever legal no sentido de compar-
tilhar o ônus suportado pelo Terceiro Mundo, nem ao menos um dever de reassentar uma 
determinada porcentagem de refugiados em seus territórios (HATHAWAY, 2014).   

Percebe-se, pois, que o engajamento com o DIR não requer o mesmo nível de im-
plementação significativa das normas de proteção aos refugiados pelo Primeiro Mundo, co-
mo foi o caso um dia, no contexto do pós II Guerra, quando da elaboração da Convenção de 
1951, por exemplo. HATHAWAY (2014) aponta que os países do Primeiro Mundo hoje 
acreditam que podem atingir seus interesses por meio de um engajamento simbólico, mais 
do que substantivo, com o DIR. 

Neste sentido, a expansão do princípio da não devolução no Terceiro Mundo, acom-
panhada de restrições crescentes à aplicação de tal princípio no Primeiro Mundo, pode apon-
tar para uma tendência de manutenção do status quo migratório e aprofundamento das desi-
gualdades globais.  
 
5. Considerações finais 
 

Este trabalho se propôs a identificar de forma breve os posicionamentos do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) no tocante à proteção dos refugiados e solici-
tantes de refúgio, especialmente quanto à aplicação do princípio de não devolução. A aplica-
ção de tal princípio, um dos pilares do Direito Internacional dos Refugiados, por um sistema 
regional de direitos humanos possibilita a investigação dos entrelaçamentos existentes entre 
o Direito Internacional dos Direitos Humanos e o Direito Internacional dos Refugiados no 
contexto interamericano. 

Desenvolvimentos importantes na interpretação e aplicação do DIR pelo sistema 
regional interamericano de direitos humanos, tais como a decisão da Corte IDH no caso 
Pacheco Tineo vs. Bolívia, devem ser celebrados por representarem a consolidação de uma 
jurisprudência potencialmente mais sensível aos direitos humanos dos migrantes e 
refugiados.  

Contudo, diversas questões permanecem em aberto, como por exemplo: qual seria o 
escopo das violações de direitos humanos que daria lugar à aplicação do non-refoulement? 
Os recentes posicionamentos da Corte IDH indicam realmente uma ampliação dos direitos 
dos migrantes e uma correlata restrição ao direito dos Estados da região latinoamericana de 
rechaçarem estrangeiros em suas fronteiras? Ou seriam uma simples reafirmação do 
princípio do non-refoulement nos moldes tradicionais do DIR, ainda que realizada por uma 
corte de DIDH? Em que medida os sistemas regionais de direitos humanos podem 
contribuir para ampliar o alcance da não devolução? E, por sua vez, seria a ampliação  de tal 
princípio uma reação efetiva contra o recrudescimento do regime contemporâneo de 
contenção migratória?  



O princípio da não devolução de refugiados à luz do sistema interamericano 47 
 

 
 

Nesse sentido, é importante não perder de vista o contexto mais amplo das políticas 
migratórias globais, adotando uma abordagem questionadora no estudo do Direito 
Internacional. Oriundas das margens do Primeiro Mundo (como é o caso da América Latina), 
os mencionados desenvolvimentos no DIR desempenham, em certo sentido, a função não 
declarada de manutenção de um status quo restritivo nas políticas migratórias do Primeiro 
Mundo. Embora necessárias e mesmo imprescindíveis para a proteção aos refugiados e 
migrantes, a adoção de medidas mais compreensivas por países do Terceiro Mundo exime o 
Primeiro Mundo de sua responsabilidade legal no marco do DIR e – por que não – de sua 
responsabilidade histórica quanto aos fatores que forçam populações a deixarem seus países. 
Apontar-se-ia, pois, para uma possível tendência no sentido de aprofundamento das 
desigualdades globais no contexto do refúgio e das migrações.  

Diante de todo o exposto, salienta-se o reconhecimento da elevada importância de 
interpretações mais abrangentes e protetivas em prol dos migrantes e refugiados nos 
sistemas regionais e internacional de direitos humanos. Paralelamente, sugere-se a 
necessidade de não perder de vista o contexto global mais amplo quanto a desigualdades de 
poder e o ônus desproporcional suportado pelo Terceiro Mundo no âmbito das migrações e 
refúgio, a fim de que se advogue por uma mudança mais profunda na forma como os fluxos 
humanos, e especialmente as migrações forçadas, são geridos pelos Estados.  
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1. Introdução 
 

Alguns enunciados correm o risco de fácil refutação, já outros, ao contrário, pade-
cem da impossibilidade de qualquer negação lógica, o que tampouco produz conhecimento 
ou debate.  Não foi o caso dos principais tópicos levantados durante a I Conferência Nacional 
sobre Migrações e Refúgio (COMIGRAR), em São Paulo.1 A I COMIGRAR teve a participa-
ção de mais de 800 delegados escolhidos por comunidades de imigrantes de diversas nacio-
nalidades, por emigrantes brasileiros, pesquisadores e entidades da sociedade civil. Vozes e 
olhares distintos revelaram os contornos e as sutilezas de uma face da pluralidade social bra-
sileira nem sempre realçada pela imprensa: no Brasil a migração é um dado constitutivo de 
nossa realidade social, histórica, presente e futura e, apesar disso, não conhecemos exata-
mente como vivem milhões de pessoas, como acessam direitos, bens e serviços públicos.  

Esse quadro recente foi tematizado pela imprensa com o ingresso no território naci-
onal de novos grupos sociais imigrantes, que, seja pela sua origem cultural, seja por caracte-
rísticas linguísticas, geram demandas específicas em todos os níveis de Governo para o Esta-
do brasileiro acomodá-los aos serviços e políticas preexistentes. Um desses episódios se tor-
nou tangível nas grandes e médias cidades brasileiras com a recepção de grupos de imigran-
tes de nacionalidade haitiana, desde 20102. Com sua chegada, o Governo Federal, diversos 
governos locais, veículos de mídia, organizações internacionais e entidades da sociedade civil 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 1ª Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio - Comigrar foi realizada entre os dias 30 de maio e 1º de 
junho de 2014, na cidade de São Paulo. Coordenada pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego e o Ministério das Relações Exteriores, teve como objetivo reunir migrantes, profissio-
nais envolvidos na temática migratória, estudiosos, servidores públicos, e demais atores vivenciam a realidade 
da migração e do refúgio, para uma reflexão coletiva e elaboração de aportes para a construção da Política e do 
Plano Nacionais de Migrações e Refúgio. Para informações sobre o evento, confira-se 
http://www.participa.br/comigrar/. Acesso em: 05 abril 2015. 
2 Em 2010, apenas um pequeno grupo de haitianos residia no Brasil, em 2015, dados do Ministério da Justiça 
indicam que deve haver cerca de 50 mil residentes dessa nacionalidade no Brasil. 
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começaram a se perguntar sobre que capacidades precisavam e precisam ser desenvolvidas 
no país para promover a inclusão social dessas populações.  

Essas reflexões demandam um diagnóstico mais amplo, que se estende desde o nível 
normativo internacional à regulamentação infra-legal brasileira, desde a escolha de modelos 
conceituais e principiológicos mais estratégicos, até a preparação e capacitação de agentes 
públicos para o atendimento direto ao migrante. Em outras palavras, variam enormemente, 
tanto ao se considerar a amplitude do arcabouço normativo sobre o tema, quanto os diferen-
tes níveis de escolhas operativas de um arranjo institucional para migrações. 

Este artigo tenta organizar alguns elementos para debate, voltados a orientar uma 
percepção institucional que seja funcional dentro do panorama normativo brasileiro, situan-
do-se no atual contexto de incremento da participação social nessa área, exemplificada na 
realização da Conferência Nacional acima citada. Esta reflexão encaixa-se ainda nas discus-
sões promovidas pelo Poder Executivo Federal para impulsionar atualização da Lei nº 
6.815, de 19 de agosto de 1980 – o Estatuto dos Estrangeiros, que ainda serve de referên-
cia para a matéria. Mais do que em torno de proposições, este texto se estrutura em torno de 
questões orientadoras, ainda em aberto no debate atual.  
 
2. Migrações internacionais em perspectiva humana 
 

Atualmente, segundo dados da Organização Internacional para Migrações, em seu 
World Migration Report 2013, mais de 230 milhões de pessoas vivem em países distintos do 
seu país de nacionalidade, e cerca de 40% do movimento de pessoas, ao contrário do que se 
pensava há pouco, ocorre entre países em desenvolvimento (IOM, 2013).  

Outro elemento oculto nessas estatísticas, mas essencial para compreender a dimen-
são humana, é a diversidade e a multidimensionalidade dos fluxos migratórios. Migra-se tan-
to por cálculo quanto por urgência, por projeto quanto por sonho e por temor tanto quanto 
por amor ou afeto. Civilizações nasceram, fruto de movimentos migratórios, e a mobilidade 
humana selou o destino de sociedades inteiras.  

Hoje, no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, a marca das migrações está re-
gistrada nos sobrenomes, na pluralidade, na mescla de cores, falas e culturas. E o futuro tam-
bém aponta nessa direção, ainda em maior escala. Migrantes, refugiados, trabalhadores e 
trabalhadoras, vítimas de desastres naturais, crianças desacompanhadas, enfim, indivíduos e 
grupos, motivados pelos mais diversos fatores, continuarão a cruzar fronteiras nacionais, 
enquanto elas ainda existirem, pelos simples fato de que a humanidade já cruzava o planeta 
antes de essas fronteiras serem convencionadas e vigiadas. Assim o fizeram pessoas tão co-
nhecidas como Albert Einstein, Picasso, Clarice Lispector, e centenas de milhões de pessoas 
anônimas.  

Isso faz com que hoje o complexo e rico fenômeno social das migrações internacio-
nais seja um dos principais capítulos da agenda da comunidade internacional.  Algumas das 
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principais questões que delineiam essa agenda perpassam o campo do Direito, se não o cam-
po dos Direitos e sua efetivação. Existe, em primeiro lugar, um direito a migrar? Migrantes 
podem exercer o direito ao voto? Saúde, trabalho, educação, aposentadoria, assistência soci-
al devem alcançar igualmente populações nacionais e não-nacionais? E, mais especificamen-
te no caso do Brasil, algum modelo institucional ou prática pode nos servir de exemplo (ou 
contraexemplo)? 
 
3. Acesso a direitos: um arcabouço normativo amplo e contraditório 
 

Para essas questões, tanto o Direito Internacional dos Direitos Humanos quanto a 
Constituição Federal de 1988deveriam ser suficientes como resposta. No entanto, tanto de 
um lado quanto de outro, ainda há dilemas a enfrentar e caminhos a percorrer. No final, o 
desafio parece ser o de encontrar um verdadeiro equilíbrio entre direitos e fronteiras. Como? 

O pós Segunda Guerra Mundial fez desenvolver um conjunto de normas voltadas à 
proteção internacional dos direitos humanos, cujo principal marco histórico – se não o mais 
importante – é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Ge-
ral das Nações Unidas em 1948. Uma rápida leitura do texto da Declaração mostra que a 
concepção de direitos humanos nela consagrada não tem “distinção de qualquer espécie” 
(artigo II), já que “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos” (artigo I). 
O preâmbulo da Declaração também traz o pano de fundo que a emoldura: “o reconhecimen-
to da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e 
inalienáveis”. 

Esses princípios, que inspiram e conformam as normas da Declaração, passaram a 
ser replicados em todos os tratados internacionais de direitos humanos que então floresce-
ram, em especial nos dois Pactos3, nas convenções específicas4, bem como nos instrumentos 
dos sistemas regionais (Convenções Americana, Europeia e Africana para Direitos Huma-
nos). Pela via da proteção internacional dos direitos humanos, estariam, então, protegidos os 
direitos dos migrantes.  

No entanto, esse conjunto de convenções, tanto do sistema ONU quanto dos siste-
mas regionais, não foi capaz de lidar com o direito a imigrar. O artigo 13 da Declaração Uni-
versal e o correlato artigo 12 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, para citar 
dois exemplos, consagram o direito de sair e de retornar ao país de origem, bem como o de 
circular e residir àqueles “que se ache[m] legalmente no território de um Estado”. Ora, se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) e Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Soci-
ais e Culturais (1966). 
4 Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial (CERD), Convenção 
sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), Convenção sobre os 
Direitos da Criança (CDC), Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes (CAT). 
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está garantida a liberdade de deixar um país, existe, por conseguinte, o direito de ingressar 
em outro? Por raciocínio lógico, sim. Para os Estados, não. Para o Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, o assunto parece ser ainda mal resolvido, como demonstra Cançado 
Trindade: 

 
Parte de las dificultades de protección, en el presente contexto del des-
arraigo, reside en los vacíos y lagunas de la normativa de protección exis-
tente. Nadie cuestiona, por ejemplo, la existencia de un derecho a emigrar, 
como corolario del derecho a la libertad de movimiento. Pero los Estados 
aún no aceptaron un derecho a inmigrar y a permanecer  donde uno se 
encuentre. En lugar de políticas poblacionales, los Estados, en su gran 
mayoría, ejercen más bien la función policial de proteger sus fronteras y 
controlar los flujos migratorios, sancionando los llamados migrantes ile-
gales. Como, a juicio de los Estados, no hay un derecho humano de inmi-
grar y de permanecer donde uno esté, el control de los ingresos migrato-
rios, sumado a los procedimientos de deportaciones y expulsiones, en-
cuéntranse sujetos a sus propios criterios soberanos. No sorprende que de 
ahí advengan inconsistencias y arbitrariedades (CtDH, 2000, Voto con-
currente del juez A. A. Cançado Trindade, par. 8). 
 

Mais um retrato das “dificuldades” dos Estados em tratar do fenômeno da imigração 
veio à tona com a Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos Humanos de todos 
os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias. A ideia-chave dessa Convenção é 
simples: todos os trabalhadores migrantes e suas famílias devem gozar e exercer direitos, 
independentemente de sua condição migratória. No entanto, para se chegar ao texto final 
dessa Convenção, foram necessários onze anos5. Ainda assim, depois de aprovada pela As-
sembleia Geral das Nações Unidas em 1990, só treze anos depois, em 2003, a Convenção 
entrou em vigor. Mais uma década se passou e a Convenção ainda é o tratado de direitos hu-
manos com o menor número de ratificações: são 47 Estados-Partes, nenhum dos grandes 
países de acolhimento de imigrantes6. O Brasil, inclusive, ainda não cumpriu a sua tarefa de 
internalização e, pelo rito escolhido, não a recepcionará com status de emenda constitucio-
nal7.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 O início do processo formal de elaboração da Convenção foi em 17 de dezembro de 1979, quando a Assem-
bleia Geral das Nações Unidas criou um Grupo de Trabalho para essa tarefa. O texto final foi adotado e aberto à 
assinatura dos Estados em 18 de dezembro de 1990.  
6 Confira-se: http://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 05 abril 2015. 
7 Em 2010, o texto da Convenção foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio da Mensagem 
696, de 13 de dezembro de 2010. Para a tramitação, confira-se 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_depachos;jsessionid=239A5027A8219B0CB0EDA801
32CA95B4.proposicoesWeb2?idProposicao=489652. Acesso em: 05 abril 2015.  
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 O desconforto da maioria dos Estados com a imigração parece sustentar-se em uma 
necessidade de proteger fronteiras e garantir a segurança nacional. No entanto, haverá con-
tradição entre as normas garantidoras de direitos dos migrantes e a prerrogativa soberana 
dos Estados de gerir fluxos migratórios? É possível a coexistência dessas duas “faces” do 
fenômeno migratório?  
 A Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Corte” ou “Corte Interamericana”) 
ajudou a construir essa resposta, ao ser provocada pelo México, em 2002, para se manifestar 
sobre os limites à faculdade que os Estados têm de estabelecer suas políticas migratórias. 
Preocupado com a situação de vulnerabilidade em que se encontram os trabalhadores mi-
grantes, especialmente os que estão em situação irregular, o México solicitou a opinião da 
Corte sobre “a privação do gozo e exercício de certos direitos laborais (dos trabalhadores 
migrantes) e sua compatibilidade com a obrigação dos Estados americanos de garantir os 
princípios de igualdade jurídica, não discriminação e proteção igualitária (...)”. Consultou-a 
ainda sobre a “subordinação (...) da observância das obrigações impostas pelo direito inter-
nacional dos direitos humanos, inclusive àquelas oponíveis erga omnes (...) frente à consecu-
ção de certos objetivos de política interna de um Estado” (CtDH, 2003, par. 4).  
 A Corte Interamericana, em um parecer consultivo memorável – Opinião Consultiva 
nº. 18/03, que movimentou audiências públicas, ouviu Estados, acadêmicos e sociedade 
civil de várias partes do continente, mostrou a importância e o lugar que ocupam os princí-
pios de igualdade e não discriminação, já consagrados em inúmeros – senão todos – os ins-
trumentos internacionais de direitos humanos. No seu entendimento, são inadmissíveis dis-
tinções de tratamento que conduzam a situações contrárias à justiça. É discriminatória, pois, 
qualquer distinção que careça de justificativa objetiva e razoável e que não guarde relação de 
proporcionalidade entre seu propósito e meios utilizados (CtDH, 2003, par. 119).  
 Além disso, afirmou a Corte, de maneira enfática, que os princípios de igualdade e 
não-discriminação devem se aplicar não apenas aos indivíduos que estejam regularmente no 
território de um Estado, mas a todos os que se encontrem sob sua jurisdição, em situação 
regular ou irregular (CtDH, 2003, par. 118). É da natureza ou da condição de simplesmente 
ser humano. Por essas razões, esses princípios fazem parte do domínio do jus cogens, sendo 
aplicáveis a todos os Estados, independentemente de terem ratificado ou não um tratado, o 
que lhes impõe obrigações erga omnes de proteção (CtDH, 2003, par. 110).  

Uma das principais contribuições dadas pela Corte Interamericana nesse parecer foi, 
portanto, de apontar limites às políticas migratórias (CAMPOS, 2004). Estados podem ado-
tar certas medidas de controle, desde que não limitem certos direitos. Pode, pois, haver de-
terminadas restrições à entrada de estrangeiros, desde que tais restrições se amparem em fins 
legítimos e não violem direitos fundamentais. Os princípios de igualdade perante a lei e de 
não-discriminação não admitem ressalvas ou restrições. A situação migratória irregular, por-
tanto, não é fator limitador ou capaz de enfraquecer esses princípios. Trabalhadores migran-
tes indocumentados têm os mesmos direitos laborais de quaisquer outros. Essa é a mensa-
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gem principal transmitida pela Corte, que, inclusive, dá título à Opinião Consultiva nº. 18: 
Condição Jurídica e Direitos de Migrantes Indocumentados. 

Resta saber o quanto essas diretrizes são materializadas na prática dos Estados. O 
Brasil, nos últimos anos, começou a caminhar nessa direção. Como se destaca a seguir, essa 
trajetória passa pela superação de um paradigma migratório extremamente restritivo e da 
inércia institucional provocada por décadas de ocultamento do tema ao debate social. 

 
4. Brasil: das inseguranças do modelo securitário  
 

A síntese dos discursos e das atitudes estatais brasileiras com relação às migrações ao 
longo do século XX dá conta de uma variedade de elementos, consubstanciados em normas, 
políticas e padrões de decisão. A história da regulação migratória se inicia para o Estado bra-
sileiro propriamente no começo do século XIX, mas seus traços marcantes e duradouros 
começam a se manifestar com o Brasil República e com a virada do século (ROCHA, 2011; 
PATARRA, 2005).  

É nesse período que se estabelecem práticas simultaneamente receptivas e profun-
damente utilitárias em relação aos fluxos migratórios, que conjugavam atração de famílias de 
imigrantes, sua fixação em determinadas regiões do território e uma regulação intensa de 
seus vínculos sociais, hábitos culturais e relações de trabalho, tudo justificado, principalmen-
te, em prol da criação de um mercado de trabalho assalariado no Brasil. Uma etapa seguinte é 
marcada pela hostilidade e pelo antagonismo ao “elemento estrangeiro”, característica dos 
períodos autoritários do Estado novo e da Ditadura Militar entre 1964 e 1985. Esse antago-
nismo se embasava na retórica nacionalista já ostentada desde os anos 1930 e se mesclou a 
toda sorte de posições defensivas contra ameaças externas, fundamentando ofensivas contra 
o comunismo, contra as raízes migrantes do anarco-sindicalismo e outras fontes de “subver-
são” (CARNEIRO; CROCI, 2010). E esse cenário integrava-se perfeitamente aos movimen-
tos do alinhamento periférico brasileiro à órbita geopolítica norte-americana com o despon-
tar da Guerra Fria.  

São frutos desses períodos autoritários os principais traços das legislações migrató-
rias brasileiras, das quais a ainda vigente Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 (o Estatuto 
do Estrangeiro), é a face mais visível. O exemplo mais tangível e eloquente é, seguramente, a 
disciplina sobre a medida de retirada compulsória do território nacional da expulsão do es-
trangeiro, cujos dispositivos foram inicialmente inseridos no ordenamento jurídico pelo 
Decreto-Lei nº 417, de 10 de janeiro de 1969, um dos decretos militares publicados subse-
quentemente ao Ato Institucional nº 5, de dezembro de 1968, e que vieram a lhe dar execu-
toriedade. 

O Estatuto do Estrangeiro cria um micro-arranjo normativo não apenas voltado a re-
ger a entrada e saída de pessoas no território nacional, mas também estabelece um regime de 
autorizações restritivas e de vedações ao exercício de amplos setores da vida social com base 
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na nacionalidade. Mais do que enumerar princípios e diretrizes programáticas abertamente 
discriminatórias, o Estatuto autorizou um conjunto de práticas excludentes, em que a execu-
ção de suas diretrizes programáticas, em especial a segurança nacional e a proteção do traba-
lhador nacional, foi implementada a partir de uma oposição entre os elementos “nacional” e 
“estrangeiro”. 

Três elementos indicativos dessas práticas podem ser lidos na própria estrutura do 
Estatuto do Estrangeiro: 1) a inexistência de qualquer capítulo destinado a explicitar garan-
tias jurídicas e direitos cuja titularidade seja reconhecida às pessoas de outras nacionalida-
des, ou até mesmo uma definição formal que caracterize o status pessoal dentro do regime 
geral de permanência migratória no país; 2) um rol de vedações que se estende a limitações 
profissionais, produtivas, sociais e políticas, e; 3) um status de precariedade e invisibilização 
que alcança especialmente os imigrantes indocumentados. 

Sobre o primeiro ponto, além do vazio concernente a qualquer dispositivo de reco-
nhecimento de direitos e de explicitação de garantias, destaque-se que essa estratégia de 
desenho normativo sugere que o regime geral de permanência do estrangeiro no país não 
assegura sequer segurança jurídica de permanecer no Brasil, a não ser nas hipóteses subjeti-
vas de inexpulsabilidade inscritas no artigo 758. 

Em relação do rol de vedações, assim dispõe o Estatuto: 
 

Art. 106. É vedado ao estrangeiro:  
I. ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional, in-

clusive nos serviços de navegação fluvial e lacustre; 
II. ser proprietário de empresa jornalística de qualquer  espé-

cie, e de empresas de televisão e de radiodifusão, sócio ou acio-
nista de sociedade proprietária dessas empresas; 

III. ser responsável, orientador intelectual ou  administrativo das 
empresas mencionadas no item anterior; 

IV. obter concessão ou autorização para a pesquisa, prospecção, ex-
ploração e aproveitamento das jazidas, minas e  demais recur-
sos minerais e dos potenciais de energia hidráulica; 

V. ser proprietário ou explorador de aeronave brasileira, ressalva-
do o disposto na legislação específica; 

VI. ser corretor de navios, de fundos públicos, leiloeiro e despachan-
te aduaneiro; 

VII. participar da administração ou representação de sindicato ou 
associação profissional, bem como de entidade  fiscalizadora 
do exercício de profissão regulamentada; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Esse artigo prevê, no inciso II, que não se procederá à expulsão se a presença da pessoa imigrante no Brasil for 
necessária à manutenção ou dependência de cônjuge ou núcleo familiar composto por pessoa de nacionalidade 
brasileira.  
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VIII. ser prático de barras, portos, rios, lagos e canais; 
IX. possuir, manter ou operar, mesmo como amador, aparelho de 

radiodifusão, de radiotelegrafia e similar, salvo  reciprocidade 
de tratamento; e 

X. prestar assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares, e 
também aos estabelecimentos de internação coletiva. 

 
A retórica que embasa esse rol de vedações não se circunscreve apenas a fixar reser-

vas de mercado, mas em estabelecer um campo de atuação que seja reconhecível como “de 
interesse nacional”, a partir de uma leitura que associa a plena (e única forma de) realização 
do interesse nacional na exploração dessas atividades por pessoas de nacionalidade brasilei-
ra. Outro bloco de vedações se identifica na proibição da manutenção de uma vida associativa 
plena, que se apoia sobre uma leitura incriminadora da ação coletiva, da mobilização social 
especialmente voltada ao debate público e à participação da construção política do país onde 
essas comunidades estão radicadas: 

 
Art. 107. O estrangeiro admitido no território nacional não pode exercer 
atividade de natureza política, nem se imiscuir, direta ou indiretamente, 
nos negócios públicos do Brasil, sendo-lhe especialmente vedado:  
I. organizar, criar ou manter sociedade ou quaisquer entidades de 

caráter político, ainda que tenham por fim apenas a propaganda 
ou a difusão, exclusivamente entre compatriotas, de ideias, pro-
gramas ou normas de ação de partidos políticos do país de ori-
gem; 

II. exercer ação individual, junto a compatriotas ou não, no sentido 
de obter, mediante coação ou constrangimento de qualquer natu-
reza, adesão a ideias, programas ou normas de ação de partidos 
ou facções políticas de qualquer país; 

III. organizar desfiles, passeatas, comícios e reuniões de qualquer 
natureza, ou deles participar, com os fins a que se referem os itens 
I e II deste artigo. 

 
O artigo acima reforça o contexto autoritário vigente no início dos anos 1980, tra-

tando indiscriminadamente o debate, a difusão de ideias e outros mecanismos de persuasão 
legítimos daquelas formas de ação que poderiam ser tidas como propriamente “antidemocrá-
ticas”, por serem baseadas em coação, constrangimento, ameaça. Essa indiferenciação é 
funcional para operar mecanismos restritivos, independente de dosagem. Restam, com bas-
tante comedimento, as organizações para “fins culturais, religiosos, recreativos, beneficen-
tes ou de assistência”, conforme a dicção do artigo 108 do Estatuto, sempre fiscalizadas, 
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cuja própria existência, nos casos em que compostas por uma maioria de pessoas de naciona-
lidade estrangeira, deverá ser autorizada pelo Ministro da Justiça9.  

Esses aspectos normativos, somados à persistência de burocracias inerciais e a uma 
contínua redução dos patamares históricos das populações de imigrantes no país10 convergi-
ram para a criação de um quadro de invisibilidade social e institucional nesse tema. O pró-
prio texto constitucional não inova na matéria dos direitos das comunidades e povos imigran-
tes no Brasil, não atualiza os regimes de nacionalidade e cidadania e, por conseguinte, man-
tém formalmente uma arquitetura conhecida. Suas inovações propriamente vêm no sentido 
de não estabelecer nenhuma nova ressalva de direitos e garantias aos estrangeiros, de modo 
que o cômputo geral de direitos é extremamente positivo. Apesar disso, nas mãos de comu-
nidades profissionais fechadas, hierarquizadas e estáveis (com destaque para policiais, fiscais 
e diplomatas), a aplicação do regime geral de permanência no país manteve seu caráter carto-
rial, seu viés repressivo e suas estruturas opacas (BATISTA, 2009). 

Ao longo dos anos 1990, embora tenham surgido fatores institucionais novos, não 
foram suficientes para impulsionar profundas mudanças normativas. Entre esses fatores es-
tão, por um lado, a abertura da economia brasileira e consequente necessidade de adequação 
mínima de uma estrutura normativa arcaica às demandas originadas pela implantação de qua-
dros dirigentes de empresas multinacionais e das novas controladoras das empresas privati-
zadas no período, e, por outro lado, os contatos crescentes dos movimentos sindicais com 
processos regionais de integração e diálogo coordenado com centrais sindicais da região do 
Cone Sul. A conjugação dessas demandas viabilizou o estabelecimento de rotinas de reinter-
pretação da própria missão e competências de um dos órgãos relacionados às práticas de 
imigração laboral do país, o Conselho Nacional de Imigração, vinculado ao Ministério do 
Trabalho e Emprego.  

É dessas tensões que resulta uma primeira etapa pós-redemocratização em que o 
principal elemento de tomada de decisão se relaciona à tentativa de superar, cotidiana e ca-
suisticamente, o impedimento legal inscrito no Estatuto de que haja regularização da situa-
ção migratória do estrangeiro dentro do próprio território nacional. O principal mecanismo 
para esse movimento é a auto-atribuição da competência para avaliar casos omissos, consubs-
tanciada na Resolução Normativa nº 27, do próprio Conselho. 

Nos anos 2000, um terceiro elemento fortalece a percepção da necessidade de dis-
cutir e ampliar o rol de direitos e sua executoriedade, por meio do debate sobre a ampliação 
dos direitos dos emigrantes brasileiros no exterior. Do aprofundamento desses fatores, sur-
gem os primeiros movimentos que resultam em proposição legislativa nessa década, o Proje-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 O Ministro da Justiça pode ainda suspender ou dissolver associações se avaliar que tenham sido criadas com 
base em falsa declaração de suas finalidades ou que tenham exacerbado seus objetivos tidos como lícitos (artigo 
109). É também da competência do Ministro da Justiça, “considerando os interesses nacionais”, impedir a 
realização de conferências, congressos e exibições artísticas ou folclóricas (artigo 110 do Estatuto). 
10 Essa redução demográfica é característica de países que passam por momentos autoritários e de fechamento 
ou por momentos de declínio econômico, como o dos anos 1980. 
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to de Lei nº 5.655/2009, que começara a ser gestado entre 2002 e 2005. Esse Projeto de 
Lei ainda se caracteriza pela manutenção da estrutura formal básica do Estatuto vigente, 
acrescentando – o que é novidade válida - um rol de direitos ao qual se faz menção explícita 
de que se estendem independente da situação migratória11.  

Apesar disso, esse Projeto de Lei não reorienta os elementos institucionais direta-
mente ligados à série de quebras de isonomia injustificáveis aos olhos da Constituição Fede-
ral, mantém o silêncio sobre as garantias jurídicas inerentes ao regime geral de permanência 
no país, mantém intocado o rol de vedações descrito acima e não aprofunda as condições 
concretas de adequação ou criação da oferta de serviços públicos que possam ser demanda-
dos por essas populações. O desenho institucional proporcionado por essa proposta legisla-
tiva mantém uma lógica de funcionamento que, na sua abstração, ignora que o acesso a direi-
tos e a bens públicos universais, como educação, saúde e assistência social, é mediado por 
características institucionais bastante concretas e precisa estar vinculado, desde os princí-
pios e diretrizes, até as características de financiamento e execução, de forma coerente, o que 
é uma lacuna sensível do projeto. Em especial, ignora uma das dimensões mais recentes e 
hoje mais inarredáveis do desenho de políticas públicas: o estímulo à participação social na 
formulação, execução e avaliação de ações, políticas e programas. 

Desde 2010, esses elementos têm sido abordados como questões pendentes para a 
proposição de novas políticas, normas e práticas voltadas à inclusão e ao atendimento das 
populações imigrantes no país, como se verá na sequência.  
 
5. Brasil: desafios em direção a um novo paradigma migratório 
 
 Recentemente, os três principais órgãos vinculados à administração das políticas 
migratórias no Brasil iniciaram um ciclo de rediscussão sobre os equilíbrios institucionais, o 
marco normativo e os processos de tomada de decisão vigentes nessa área de política pública. 
O ambiente comum para o aprofundamento e o amadurecimento dessa avaliação, catalisador 
de novas práticas e proposições, foi, sem dúvida, o de intensificação do debate público, cau-
sado pela visibilização social e midiática do incremento de diversos fluxos migratórios com 
destino ao Brasil. Esse aumento é concretizado em saltos tremendos na recepção de solicita-
ções de refúgio pelas autoridades competentes, pela entrada em vigor do principal acordo de 
residência mantido pelo Brasil - o Acordo sobre Residência do Mercosul12 -, e pelo aumento 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Para informações sobre esse projeto de lei, confira-se: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=443102. Acesso em: 11 mai 
2015. 
12 Decreto nº 6.975, de 7 de outubro de 2009, que promulga o Acordo sobre Residência para Nacionais dos 
Estados Partes do Mercado Comum do Sul – Mercosul, Bolívia e Chile, assinado por ocasião da XXIII Reunião 
do Conselho do Mercado Comum, realizada em Brasília nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6975.htm. Acesso em: 05 abril 
2015. 



60 Migrações, deslocamentos e direitos humanos 
 

da variedade dos fluxos migratórios, com destaque aos novos fluxos extracontinentais origi-
nados da África, Ásia e da América não hispanofônica.  
 Em relação a esse quadro, incidiu não apenas a melhoria dos indicadores sociais e 
econômicos brasileiros, mas também a projeção internacional do país. Como parte dessa 
projeção, a presença brasileira na MINUSTAH - tropa de paz das Nações Unidas no Haiti -  
significou a atração de grupos novos de imigrantes, que ativou um debate inovador no Brasil. 
A crescente presença de imigrantes haitianos produziu um padrão novo em que o Estado 
brasileiro foi chamado a estruturar-se, não apenas em nível federal, mas a partir de suas con-
dições muito próprias de diálogo federativo, para proporcionar equipamentos sociais capa-
zes de receber esse novo influxo.  
 Desde 2010, os Ministério das Relações Exteriores, do Trabalho e Emprego e o da 
Justiça se esforçaram por produzir uma ação concertada, que demonstrou a necessidade da 
inclusão de novos atores governamentais nos processos de tomada de decisão relativos ao 
dimensionamento, co-financiamento, execução e monitoramento de ações em áreas amplas 
como saúde, assistência social, documentação migratória e direitos humanos. Além disso, o 
exercício cotidiano do diagnóstico sobre as necessidades de gestão relacionadas à implemen-
tação de serviços públicos não preexistentes e da ampliação de estruturas já existentes mos-
trou a necessidade de aprimoramento da própria moldura normativa. Somam-se a isso con-
textos tão distintos quanto o da fronteira oeste do estado do Acre e a capital paulistana, bem 
como a fixação migratória em pequenas e médias cidades de economia ainda não inteiramen-
te urbana, fenômeno até então não destacado na trajetória brasileira.  

Nesse sentido, os três ministérios centrais começaram um processo de aprimora-
mento de suas capacidades de leitura e de intervenção nesse cenário visivelmente mais com-
plexo. O Ministério das Relações Exteriores enxergou a necessidade de aprimorar suas práti-
cas de atendimento consular no Haiti, de repensar e construir mecanismos de cooperação 
internacional flexíveis (ainda em desenvolvimento) para ampliar sua capacidade de emissão 
de vistos e a agregação de novos serviços, como a emissão integrada de CPFs. 

O Ministério do Trabalho e Emprego, por sua vez, a partir de um diagnóstico torna-
do público pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, em 2013, 
iniciou um processo de desburocratização e simplificação da emissão das carteiras de traba-
lho. Também carreado pela demanda por mais e melhores serviços públicos dirigidos ao pú-
blico migrante, o Ministério recentemente implementou a descentralização da emissão das 
carteiras de trabalho para estrangeiros, utilizando a população de imigrantes haitianos recém 
fixada em São Paulo, desde abril de 2014, como protótipo. 

O Ministério da Justiça tem mobilizado um diagnóstico baseado no reconhecimento 
de três importantes déficits relacionados à estrutura e ao funcionamento das políticas e nor-
mas vinculadas ao atendimento das migrações e das pessoas migrantes no país. O primeiro é 
um déficit normativo, caracterizado pelas inúmeras limitações ao estatuto jurídico dos mi-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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grantes no país, pela inexistência de mecanismos que viabilizem a reivindicação, pelas pró-
prias pessoas migrantes, de novos direitos e da perfeita execução de serviços e políticas pú-
blicas. O movimento de resposta a este déficit deu-se com a formação de uma Comissão in-
dependente, formada por juristas e cientistas políticos, com o propósito de, com mais ampla 
participação social e com referência nas experiências de atualização normativa comparadas, 
produzir uma estrutura normativa inteiramente nova13. E essa tarefa foi concluída com a 
apresentação e entrega, em agosto último, de um Anteprojeto de Lei de Migrações e Promo-
ção dos Direitos dos Migrantes no Brasil14. 

A esse primeiro déficit normativo, reúne-se um segundo, um déficit de participação, 
caracterizado por uma série de obstáculos à auto-organização dessas pessoas e comunidades, 
pela ausência de mecanismos institucionalizados de participação e supervisão social, bem 
como – isto em escala constitucional – pela inexistência de mecanismos de integração dos 
imigrantes fixados no país aos processos de representação e atuação político-partidária. Em 
movimento parcial de resposta a este déficit, o Ministério da Justiça propôs uma série de 
processos estruturados de participação que culminaram com a realização da já mencionada I 
COMIGRAR, em 201415, e na instalação de espaços de acompanhamento e supervisão soci-
al das ações desenvolvidas pelas áreas especializadas na temática migratória, no interior do 
Ministério da Justiça16. 

Um terceiro déficit identificado pelo Ministério da Justiça é um déficit institucional, 
caracterizado pela ausência de mecanismos institucionalizados de articulação entre os órgãos 
federais mais presentes da temática migratória e os outros ministérios, agências e órgãos 
igualmente centrais para à oferta e ao acesso a  serviços e políticas e, inclusive entre níveis 
federativos. Também integra esse déficit a percepção de uma necessária racionalização das 
receitas arrecadadas diretamente aos migrantes, de modo a produzir retorno social desse 
montante.  Por fim, inexiste ainda um corpo profissional especializado, civil, cujo viés se 
descole da perspectiva de controle, fiscalização, vigilância ou simplesmente reciprocidade na 
oferta de direitos, aproximando-se mais à prestação de um serviço social de cidadania.  

Acerca desse terceiro déficit, em que pese o fato de as dinâmicas de redesenho insti-
tucional serem demoradas e complexas, o Ministério produziu técnicas e fóruns para articu-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Essa Comissão de Especialistas foi instituída pelo Ministério da Justiça por meio da Portaria nº 2.162/2013. 
Foram membros da Comissão André de Carvalho Ramos, Aurélio Veiga Rios, Clèmerson Merlin Clève, Deisy 
de Freitas Lima Ventura, João Guilherme Lima Granja Xavier da Silva, José Luis Bolzan de Morais, Paulo 
Abrão, Pedro de Abreu Dallari, Rossana Rocha Reis, Tarciso Dal Maso Jardim e Vanessa Oliveira Berner. 
14 Confira-se COMISSÃO DE ESPECIALISTAS, 2014. 
15 A fase preparatória para a 1ª COMIGRAR registrou mais de 200 etapas, realizadas nas cinco regiões brasilei-
ras e no exterior. Os encontros ocorreram por meio de conferências livres (organizadas por entidades da socie-
dade civil e universidades) e de conferências municipais e estaduais, convocadas pelos governos locais.  
16 Coordenado pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, foi instituído, em 19 de dezembro 
de 2013, pela Portaria SNJ/MJ nº 455, o Comitê de Acompanhamento pela Sociedade Civil sobre ações de 
Migração e Refúgio (CASC-Migrante), composto por 18 entidades da sociedade civil que atuam na temática.  
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lação e coordenação de tarefas, no esforço de uma ação governamental integrada. Como re-
sultado desse esforço coletivo, casada também à demanda por serviços e políticas públicas 
gerada pelo recente fluxo de imigração haitiana no norte do país e em São Paulo, passou a 
implementar uma moldura negociada de compromisso, coordenando a ação de diversos mi-
nistérios e dos órgãos competentes em níveis federal, estadual e municipal. 

Essas perspectivas se colocam ainda em debate por canais públicos governamentais e 
pelos espaços propiciados pela sociedade civil, que gradativamente intensifica suas posições, 
demarcando um campo de exigência, reivindicação e acompanhamento externo das ações 
estatais. Esse é o quadro que demanda aprofundamento da participação, refinamento das 
soluções técnicas em debate e proposição de mecanismos de empoderamento social e políti-
co das próprias comunidades e grupos de imigrantes no país 

Esse cenário dá mostras de que um novo padrão de relações precisa ser estabelecido, 
o que passa pela construção de uma arcabouço normativo baseado no reconhecimento de 
direitos e um desenho institucional capaz de promover efetiva implementação desse regime 
de direitos. Trata-se de um desafio para a concretização de processos de inclusão social, rea-
lizável por meio da supressão de assimetrias de direitos de cidadania e remoção de obstáculos 
de acesso a serviços, direitos e bens públicos mediados pelo Estado francamente acessáveis, 
expandindo o conceito da cidadania clássica preconizada como corolário da nacionalidade e 
passando a um reconhecimento pleno dos direitos inerentes à pessoa humana. 
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1. Introdução 
 

Um dos impactos mais dramáticos das mudanças climáticas e do aquecimento global 
é a perspectiva de que em um futuro não muito distante o território de países inteiros desapa-
recerá ou se tornará inabitável. Essa ameaça diz respeito aos Microestados insulares – países 
como as Maldivas, Kiribati, Tuvalu e Ilhas Marshall – que, pela elevação do nível do mar ou 
por fenômenos como tsunamis ou tufões, poderão ser os primeiros Estados do globo a esva-
necerem pelo naufrágio de seu território. 

A possibilidade real de que essa catástrofe venha a ocorrer é evidente pelas notícias 
que têm circulado sobre a aquisição de terras em outro país pelo Presidente de Kiribati1 e 
pelas sinalizações do ex-Presidente das Maldivas de que estava considerando a Austrália co-
mo um novo lar para seu povo2. A partir desse cenário, inúmeras questões que tocam ao di-
reito internacional despontam: o governo do Estado poderia continuar sendo representado 
em organizações internacionais? As pessoas deslocadas poderiam ser consideradas refugia-
dos? Essas populações se tornariam apátridas? Que proteção teriam os indivíduos que deci-
dissem emigrar desses países? Os habitantes do Estado naufragado continuariam tendo di-
reitos sobre a exploração econômica dos mares ao redor de seu antigo território? Dentre 
essas e outras questões que podem ser pensadas, o que nos interessa aqui concerne especifi-
camente à soberania dos Estados ameaçados, à sua independência e à capacidade de autode-
terminação dos povos afetados. Quais soluções o direito internacional pode oferecer a esses 
povos? Até que ponto os povos dos Microestados insulares poderão se manter soberanos? 

Este artigo pretende abordar as questões acima a partir de um breve excurso pela his-
tória da doutrina da soberania no direito internacional. Pretende-se, assim, utilizar o tema da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Veja: “Besieged by the rising tides of climate change, Kiribati buys land in Fiji”, The Guardian, 1o de julho de 
2014: http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/01/kiribati-climate-change-fiji-vanua-levu, 
acesso em 27/03/2015. 
2 Veja: “Climate change castaways consider move to Australia”, The Sidney Morning Herald, 7 de julho de 
2012: http://www.smh.com.au/environment/climate-change/climate-change-castaways-consider-move-to-
australia-20120106-1pobf.html, acesso em 27/03/2015. 
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submersão das ilhas-Estados, da responsabilidade pelo fenômeno e de suas consequências 
como exemplo das respostas paradoxais oferecidas pelo direito internacional aos povos des-
locados pelas mudanças climáticas. 

O objetivo é esclarecer como as respostas frequentemente apresentadas por juristas, 
internacionalistas e humanitários podem acabar repetindo “missões civilizatórias” coloniais 
ou projetos imperiais de supressão de formas de organização social não-ocidentais. A partir 
desse olhar crítico, pretende-se abrir o campo do direito internacional para o repensar das 
soluções oferecidas aos povos ameaçados, descolonizando a disciplina e abraçando a sua 
ambivalência. 
 
2. Mudanças Climáticas e o Desaparecimento de Estados 
 

Há um amplo consenso entre grande parte da comunidade acadêmica e científica de 
que o planeta está se aquecendo. O fenômeno do aquecimento global é perceptível no au-
mento de temperatura dos oceanos e do ar, bem como no derretimento das calotas polares e 
na elevação do nível dos oceanos (IPCC: 2007, p. 30). Embora mudanças climáticas tenham 
ocorrido por toda a história da humanidade, hoje há um crescente consenso de que o aque-
cimento do planeta a partir da revolução industrial, e em especial nas últimas cinco décadas, 
é em grande parte atribuível às atividades humanas de desflorestamento, queima de combus-
tíveis fósseis e uso de gases de efeito estufa (MIMURA: 2007). 

O IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) avalia, em relatório 
do ano de 2007, que a elevação do nível do mar causada pelo aquecimento global pode com-
prometer a habitabilidade de pequenas ilhas marítimas (MIMURA: 2007, p. 700-702). Den-
tre as diversas comunidades afetadas pelo aquecimento global, os povos insulares do pacífico 
sul e do oceano índico enfrentam a situação mais drástica. Muitos constituem Estados inde-
pendentes, comumente denominados Microestados insulares ou Pequenos Estados Insulares 
em Desenvolvimento (SIDS em inglês). 

Embora se estime que esses países sejam responsáveis por apenas 0,06% das emis-
sões mundiais de gases de efeito estufa (GEMMENE: 2010), eles estão entre os mais vulne-
ráveis devido às suas particularidades geográficas e à fragilidade de suas economias. O IPCC 
calcula que, a depender das alterações no atual nível de emissões, ao final deste século o nível 
dos oceanos deverá subir algo entre 0,26-0,82 metros (GREGORY: 2013). Considerando 
que o território de alguns Microestados insulares não passa de uma altura de um ou poucos 
metros, ainda que o território não desapareça por completo ele pode se tornar inabitável em 
um período relativamente curto, haja vista que as mudanças climáticas podem causar variados 
efeitos adversos, como afundar cidades e assentamentos, inviabilizar a agricultura e com-
prometer as reservas de água potável. 

Os cidadãos dessas “novas Atlântidas”, como tem sido tratados os Estados que estão 
afundando, já vivem processos de deslocamento há algum tempo. Em torno de três mil tuva-
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luanos já migraram para a Nova Zelândia, a maioria por motivos ligados a mudanças no meio-
ambiente da ilha (MAZZUOLI E FIORENZA: 2013, p. 31). As identidades culturais desses 
povos também estão em risco, sobretudo a dos povos indígenas que habitam esses Estados 
insulares. O alagamento e eventual submersão de terras de povos indígenas implicaria a des-
truição de locais culturais de grande relevância para os rituais e para o estilo de vida desses 
povos. 

O fato de que a responsabilidade pelo aquecimento global recai em grande parte so-
bre os países desenvolvidos, mas são os Microestados insulares que irão sofrer as consequên-
cias mais severas desse fenômeno, nos remete aos paralelos entre a recusa do Primeiro Mun-
do em assumir a responsabilidade pelos danos causados (GORDON: 2007) e o colonialismo 
tradicional dos séculos anteriores. É neste sentido que foi cunhada a expressão “colonialis-
mo climático”3, para expressar como o ar atmosférico e o carbono se tornaram os recursos 
naturais explorados pelos países desenvolvidos em detrimento do Terceiro Mundo. 
 
3. Desafios ao Direito Internacional 
 

Há um considerável número de possibilidades de extinção de Estados existente na 
doutrina jurídica internacional, como por exemplo a anexação ou o desmembramento, mas 
nela inexiste qualquer indicativo de posição quanto à extinção de um Estado devido à total 
perda de seu território por razões climáticas, ecológicas ou pela inabitabilidade desse territó-
rio (MAZZUOLI e FIORENZA: 2013, p. 25). A doutrina tradicional se baseia na noção da 
sucessão de um Estado por outro – seja por anexação, união ou desmembramento – enquan-
to o cenário ora analisado não permite que o território abandonado seja assumido por outro 
Estado, desafiando a doutrina tradicional.  

A formulação clássica dos elementos de um Estado no direito internacional é encon-
trada no artigo 1o da Convenção de Montevidéu sobre Direitos e Deveres dos Estados, de 
1933, comumente aceito como direito costumeiro (HARRIS: 2004, p. 99). Esses elementos 
são “população permanente, território fixo e determinado, governo autônomo e indepen-
dente e capacidade de se relacionar com outros Estados”. Enquanto é pacífico que todos os 
quatro elementos devem estar presentes para um Estado iniciar sua existência, a ausência 
posterior de um deles não se traduz automaticamente em sua extinção. Isto porque, para 
alguns autores, há uma presunção de continuidade dos Estados no direito internacional 
(CRAWFORD: 2006, p. 715), reforçada pelo fato de que os chamados “Estados falidos” 
continuam sendo reconhecidos como Estados embora possam não reunir a todo momento os 
quatro elementos exigidos pela doutrina (THÜRER: 1999, p. 731). Ainda assim, o desapa-
recimento do território, ainda que não se traduzisse na extinção imediata do Estado, certa-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Veja: Louise Gray e Rowena Mason, “Copenhagen Summit: Rich Nations Guilty of ‘Climate Colonialism”, 
The Telegraph (Reino Unido), 9 de dezembro de 2009. 
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mente colocaria o seu grau de identidade e a extensão de sua continuidade em xeque (CRA-
VEN: 1998, p. 145). 

Para as populações desses Estados, forçadas a se relocarem, a proteção do direito in-
ternacional parece deixá-las em um limbo jurídico: a princípio, não seriam trabalhadores 
migrantes4, pessoas internamente deslocadas5 ou refugiados6. Com efeito, essas populações 
poderiam se tornar apátridas, conforme define o artigo 1o da Convenção sobre o Estatuto 
dos Apátridas, de 1954: “o termo  ‘apátrida’ designará toda pessoa que não seja considerada 
como nacional seu por nenhum Estado, conforme a sua legislação”. No entanto, a definição 
de apátrida foi deliberadamente traçada para se referir apenas aos apátridas de jure, ou seja, 
àqueles que têm uma nacionalidade negada segundo as leis de um Estado. A situação de apa-
tridia de facto não é contemplada pelos dois tratados internacionais que tratam do tema7. O 
Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), cujo mandato inclui a 
prevenção e redução da apatridia de facto, tem recomendado que essas pessoas sejam trata-
das também como apátridas de jure (MASSEY: 2010), malgrado não haja uma obrigação 
internacional formal nesse sentido. 

Ainda que a proteção do direito internacional dos direitos humanos seja também 
aplicável às populações deslocadas, é sabido que os apátridas raramente desfrutam de direi-
tos políticos, dificilmente conseguem ser empregados e têm grandes dificuldades para ter 
acesso a sistemas de educação e saúde (MANLY e VAN WAAS: 2010, p. 51). Assim, tanto a 
continuidade da existência dos Estados ameaçados – e suas soberanias – quanto o status jurí-
dico de suas populações são desafios prementes para o direito internacional contemporâneo. 
Contudo, antes de analisar as soluções propostas devemos fazer um breve excurso pela histó-
ria do direito internacional, com um foco em como a doutrina da soberania se constituiu e se 
desenvolveu. 
 
4. Colonialismo e a missão civilizatória 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 A Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Mem-
bros das suas Famílias, de 1990, define como trabalhador migrante “a pessoa que vai exercer, exerce ou exer-
ceu uma actividade remunerada num Estado de que não é nacional” (art. 2o). 
5 Os deslocados internos são pessoas que foram forçadas a deixar seus lares ou local de residência habitual, mas 
não cruzaram fronteiras internacionais. Sobre o tema, veja: Guiding Principles on Internal Displacement, UN 
Doc E/CN.4/1998/53/Addd.2 (11 de fevereiro de 1998). 
6 A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, define “refugiado” como uma pessoa que “te-
mendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se en-
contra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da prote-
ção 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”. 
7 Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, e Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, de 
1961. 
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O que nos interessa aqui é analisar que respostas o direito internacional oferece a es-
sa nova situação, especificamente no que concerne à soberania dos Estados ameaçados. Para 
tanto, seguindo uma perspectiva que se insere nas Abordagens do Terceiro Mundo ao Direi-
to Internacional (TWAIL em inglês)8, atenta aos modos pelos quais o direito internacional 
tem sido implicado na subordinação do Terceiro Mundo ao Primeiro, não se pode ignorar 
como o desenvolvimento do direito internacional desde o século XVI esteve historicamente 
ligado ao projeto de colonização, sendo “simplesmente impossível separar as origens do 
direito internacional do colonialismo” (STRAWSON: 2004, p. 516). Este breve olhar histó-
rico é fundamental para analisar se e como as respostas hoje propostas ao desafio do desapa-
recimento dos Microestados insulares são movidas por uma “missão civilizatória” – o projeto 
de governar e transformar povos não-europeus (ANGHIE: 2006, p. 751). 

Neste sentido, é preciso compreender como a noção de soberania surgiu a partir da 
expansão do colonialismo europeu, cuja intensificação a partir dos séculos XV e XVI trouxe 
a necessidade de que as nações europeias criassem um regime jurídico internacional para 
regular as relações com suas conquistas. É neste sentido que Antony Anghie propõe que 
regras cruciais do direito internacional relativas à aquisição de territórios, responsabilidade e 
sucessão de Estados se formaram pelas necessidades do colonialismo (ANGHIE: 2005, p. 
98-99). Assim, a tão citada Paz de Westfália de 1648 não tratou simplesmente de definir a 
doutrina da soberania – igualdade entre soberanos e poder absoluto sobre o território – mas, 
sobretudo, de estabelecer um monopólio sobre a personalidade jurídica internacional a na-
ções europeias. 

É interessante notar, ainda, que a exclusão dos “não-civilizados” ou “subdesenvolvi-
dos” e a missão civilizatória pela qual são desenvolvidas técnicas para normalizar esses povos 
se repetem historicamente pelos diversos estilos dominantes do direito internacional – natu-
ralismo, positivismo e pragmatismo – confirmando o papel central do colonialismo no direito 
internacional e em sua doutrina basilar da soberania. 

Começando pelo naturalismo, Anghie demonstra como Francisco de Vitoria, consi-
derado um dos pais do direito internacional, ressalta as diferenças culturais entre os índios 
das Américas e os europeus, arguindo que embora os primeiros tivessem capacidade de se 
sujeitarem à lei natural das nações por também terem racionalidade, em realidade não pode-
riam ter soberania devido aos seus costumes culturais bárbaros e selvagens, contrários às 
normas universais das nações – que, afinal, nada mais eram que as normas espanholas (AN-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 As TWAIL buscam retomar a necessidade do conceito de Terceiro Mundo para destacar uma compreensão do 
direito internacional que leve em consideração os povos e Estados acometidos por diversos tipos de exclusões. 
Dentre seus objetivos, Makau Mutua destaca três focos: i) desconstruir e revelar os modos pelos quais o direito 
internacional é utilizado para perpetuar hierarquias racializadas que privilegiam os povos europeus e subordi-
nam os demais; ii) propor um direito internacional alternativo para a ordem global; e iii) erradicar as condições 
de subdesenvolvimento do Terceiro Mundo (MUTUA: 2000, p. 31). Cabe ressaltar que as TWAIL não preten-
dem constituir uma teoria unificada ou um método do direito internacional, mas sim uma série de abordagens 
com objetivos comuns (GALINDO: 2013, p. 54). 
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GHIE: 2005, p. 13-28). Do mesmo modo, a jurisprudência positivista, fruto da era dos im-
périos9, argumentava que a soberania, definida claramente como controle sobre um territó-
rio, não poderia pertencer a tribos nômades e a povos de “raças selvagens”. O positivismo 
jurídico criou um novo teste do que seria uma “sociedade civilizada”, o qual ligava o status 
jurídico de um povo a distinções culturais que serviam para excluir povos não-europeus do 
reino da soberania (ANGHIE: 1999, p. 27-28). Para os positivistas, as diferenças entre os 
povos soberanos do Primeiro Mundo e os povos não-civilizados deveriam ser sobrepostas 
não pela aplicação de uma lei natural universal, mas pela imposição explícita do direito inter-
nacional europeu aos demais povos10.  

No período entre guerras, o paradigma predominante do pragmatismo inspirou a 
criação de instituições internacionais para administrar os povos não-europeus. Isto se deu na 
forma dos mandatos da Liga das Nações, que foram sucedidos pelos acordos de trusteeship 
das Nações Unidas. Se o pragmatismo do século XX condenava o positivismo do século ante-
rior por seu caráter explicitamente imperial e por consentir no abuso e exploração do Tercei-
ro Mundo, por outro lado, também manteve a missão civilizatória de transformar e adminis-
trar outros povos por meio da tutela de Estados europeus, cujo objetivo era transformar as 
nações “atrasadas” para que elas pudessem eventualmente se sustentar por seus próprios pés 
(GORDON: 2007, p. 941). 

Novos mecanismos sociológicos de controle e administração desses povos foram de-
senvolvidos, de modo que sua soberania passou a depender não apenas dos critérios positi-
vistas de território, população e governo, mas da satisfação de padrões e regras sobre desen-
volvimento econômico, saúde, trabalho e instituições políticas. Em um período mais recente, 
Anghie afirma que a missão civilizatória continua por meio de critérios econômicos e comer-
ciais, através de instituições como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional; pela 
intervenção em nome de padrões de boa governança e de direitos humanos; e também por 
meio da “guerra contra o terrorismo” (2005, p. 245-310). 

Este brevíssimo olhar histórico serve para exemplificar que, a cada estágio de seu de-
senvolvimento, é possível observar como o direito internacional tem servido aos ditames do 
imperialismo, propondo uma “dinâmica da diferença”11 entre o Primeiro e o Terceiro Mun-
do responsável por moldar o caráter da soberania e também do direito internacional e suas 
instituições (ANGHIE: 2005, p. 311). Como essa dinâmica e seu impacto estrutural no di-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 O período aqui referido é o de 1875-1914, ápice do expansionismo imperial europeu. A referência à “era dos 
impérios” vem de Eric J. Hobsbawm, A Era dos Impérios (1875-1914), Editora: Paz & Terra, 2009. 
10 Podem ser mencionados como exemplos do período de predomínio do positivismo no direito internacional a 
doutrina da terra nullius e os tratados fraudulentos de cessão de territórios e de rendição da pouca soberania 
reconhecida aos povos não-europeus – suficiente para permiti-los se despojarem de seus direitos e proprieda-
des, veja: ANGHIE: 1999, p. 38-43. 
11 A expressão “dinâmica da diferença” foi cunhada por Antony Anghie e significa o processo de se estabelecer 
uma fissura entre duas culturas, para então “se buscar preencher essa fissura pelo desenvolvimento de técnicas 
de normalização da sociedade aberrante” (2005, p. 4). 
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reito internacional se manifestou e ainda se manifesta após a extinção formal do projeto co-
lonial é de fundamental importância para uma avaliação das implicações do direito internaci-
onal e de suas respostas aos povos do Terceiro Mundo que confiam em sua promessa liberta-
dora em uma era pós-colonial (PAHUJA: 2005, p. 460). 

 
5. O paradoxo pós-colonial do direito internacional 
 
 Em um direito internacional pós-colonial, o “pós” revela um estado que não está 
nem claramente além nem após o colonialismo (PAHUJA: 2005, p. 461). Com efeito, para 
alguns internacionalistas ligados às abordagens críticas, a história do direito internacional 
expõe um paradoxo que se perpetua apesar do fim do colonialismo formal, o qual sugere que 
o direito internacional contém em si mesmo tanto um rompimento com formas passadas de 
dominação, quanto uma continuidade dessas formas – demonstrando a capacidade do direito 
de ser passível de servir a fins imperiais como a fins de libertação. Neste sentido, pode-se 
dizer que o direito internacional já é pós-colonial, uma vez que contém em si “a condição do 
pós-colonial” (PAHUJA: 2005, p. 460). O paradoxo pós-colonial do direito internacional 
pode ser descrito, de outro modo, como sua habilidade de “combinar uma face universalista 
com práticas discriminatórias” (JOUANNET: 2007, p. 382). 

Este paradoxo se manifesta na segunda metade do século XX no período da descolo-
nização, impulsionado pela reclamação do Terceiro Mundo de que os ideais de universalida-
de, igualdade e autodeterminação do direito internacional se realizassem na prática. Contu-
do, ao mesmo tempo em que vários povos lutavam pela emancipação e atingiam sua indepen-
dência, esta independência só ocorria na medida em que os povos colonizados se adequavam 
às concepções de Estado e aos padrões europeus. 

Assim, para satisfazer os critérios da doutrina da soberania de uma população per-
manente e de um território determinado,12 foram mantidas divisões territoriais determinadas 
no período colonial, sem atenção às identidades culturais pré-coloniais e às diferentes formas 
de organização social dos povos colonizados. Princípios do direito internacional como o uti 
possidetis13 reforçaram as divisões territoriais imperiais e serviram para criar novas identida-
des nacionais que desconsideravam as diferenças culturais, étnicas, religiosas e linguísticas 
dos povos agregados nos novos Estados pós-coloniais (CRAWFORD: 2006, p.150). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Estes são os dois primeiros critérios estabelecidos na Convenção de Montevidéu sobre Direitos e Deveres 
dos Estados, de 1933. Os critérios da Convenção de Montevidéu são tanto aspectos da existência de um Estado 
quanto elementos constitutivos de sua soberania. Assim, para autores como Crawford, “estatalidade” e sobera-
nia são conceitos equivalentes (CRAWFORD: 2006, p. 33). 
13 Uti possidetis é um princípio do direito internacional segundo o qual um Estado soberano recém criado deve 
ter as mesmas fronteiras (o mesmo território) que a colônia que precedeu à sua independência. Esse princípio 
teve uma grande relevância no período das independências latino-americanas e também na descolonização da 
África, tendo a finalidade de prevenir ou resolver disputas sobre fronteiras entre Estados recém criados a partir 
das posses coloniais estabelecidas anteriormente. 
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Do mesmo modo, os outros dois requisitos que um Estado deve possuir – governo e 
independência em suas relações – também se baseiam em padrões europeus segundo o qual 
uma sociedade deve se organizar politicamente a partir de um sistema centralizado de insti-
tuições que possuam uma autoridade sobre todos em seu território, o que em muitos casos 
exigiu uma mudança em sociedades onde os laços de lealdade e identidade antes se encontra-
vam primordialmente na família ou nas comunidades (CRAWFORD: 2006, p. 150). Desta 
forma, ao se libertar da dominação colonial, o Terceiro Mundo concretizou o alcance da so-
berania – e sua promessa de libertação – apenas pela absolvição e perpetuação dos efeitos do 
colonialismo. A promessa de empoderamento veio acompanhada da alienação; a libertação 
da submissão a padrões estrangeiros; e a afirmação de uma identidade própria da sua assimi-
lação a uma alheia (ANGHIE: 1999, p. 73). 

O período comumente celebrado nas histórias tradicionais do direito internacional 
como o fim do imperialismo e da colonização, que seria um momento capital para a universa-
lização do direito internacional, é questionado por acadêmicos que se filiam às TWAIL14, os 
quais buscam demonstrar que também há uma continuidade no impulso imperial, que, embo-
ra oculto, continua a operar sob o fachada do universalismo. Para esses acadêmicos, esse 
impulso imperial continua vivo nas instituições financeiras originárias de Bretton Woods, 
herdeiras do antigo sistema de mandatos, e na imposição de valores clamados como univer-
sais do “desenvolvimento” e da “boa governança” ao Terceiro Mundo (PAHUJA: 2013). 
Frequentemente, o discurso dos direitos humanos também é utilizado como uma forma pro-
moção de valores econômicos, políticos e sociais que exigem reformas nos países em desen-
volvimento, a fim de que se tornem membros adequados da comunidade internacional. Esse 
discurso não chega a questionar e tampouco a admitir que as causas da pobreza e do subde-
senvolvimento podem estar na estrutura da economia internacional ou nas ações das próprias 
instituições internacionais. 

Essa exigência de conformação a padrões universais, que exemplifica o paradoxo 
pós-colonial, atinge seu ápice no mundo contemporâneo quando se fala em Estados “falidos” 
ou “fracassados”, incapazes ou indispostos a atingirem padrões universais de governança 
(GORDON: 2007, p. 904). Ao se caracterizar Estados como falidos, se está de fato 
restringindo os vestígios de soberania e justificando novas intervenções, desta vez por meio 
das instituições internacionais – o que se assemelha a uma ressurreição do sistema de 
trusteeships ou dos mandatos. Nesta continuação de formas de intervenção e dominação é 
que o paradoxo pós-colonial do direito internacional se manifesta, de modo que “o direito 
internacional permanece, simultaneamente e indissociavelmente, a forma jurídica na qual 
tanto a promessa da unificação política da humanidade quanto a dominação mais infinita e 
violenta são contidas”(XIFARAS, citado em JOUANNET: 2007, p. 407). Este paradoxo 
parece estar tão gravado no direito internacional que alguns autores indagam se essa missão 
civilizatória ou esse aspecto de dominação poderiam de algum modo ou em algum tempo ser 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Veja ANGHIE, CHIMNI, MICKELSON e OKAFOR (2004). 
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superados ou apagados do direito internacional (ANGHIE: 2005, p. 114). Jouannet 
responde negativamente a essa indagação, afirmando que o paradoxo pós-colonial nunca será 
superado, pois ele é algo intrínseco ao direito internacional. Neste sentido, o direito 
internacional será sempre um instrumento para a universalização e uma reflexão de certas 
particularidades; um meio de dominação e um espaço para cooperação e emancipação 
(JOUANNET: 2007, p. 406). Esta ambivalência do direito internacional nos força a assumir 
uma responsabilidade por seu significado histórico para os povos do Terceiro Mundo e pelo 
seu uso contemporâneo, de modo que: 

 
o papel da doutrina internacionalista não deve se limitar a uma sistemati-
zação do direito existente; ela deve também submeter todos os princípios e 
valores do direito internacional a uma crítica – por vezes subversiva – 
que, sendo constantemente renovada, pode nos esclarecer como qualquer 
valor, qualquer princípio, qualquer universalismo jurídico, pode esconder 
projetos vergonhosos, ou projetos de exploração, dominação ou manipu-
lação realizados pelos próprios atores responsáveis pela sua promoção ou 
rejeição, incluindo a própria doutrina do direito internacional (JOUAN-
NET: 2007, p. 407).15 
 

É a partir desse espírito de crítica e indagação que nos tornamos às respostas ofere-
cidas pelo direito internacional aos povos do Terceiro Mundo ameaçados pela extinção de 
seus Estados devido às mudanças climáticas e a consequente elevação do nível dos oceanos. 
 
6. O deslocamento de populações como exemplo do paradoxo pós-colonial 
 

A ameaça concreta aos Microestados insulares advinda da elevação do nível dos oce-
anos vai muito além da perda do território desses Estados. A eventual “morte” de Estados diz 
respeito também à recaracterização de suas soberanias, ou seja, do modo pelo qual os povos 
desses Estados exercem seu poder e afirmam suas singularidades culturais (ANGHIE: 1999, 
p. 70). Assim, as soluções frequentemente ventiladas pelo direito internacional para a apa-
tridia induzida pelas mudanças climáticas podem acabar reproduzindo a dinâmica da diferen-
ça entre povos do Terceiro e do Primeiro Mundo através do paradoxo pós-colonial do direito 
internacional. Deve-se estar atento, portanto, à indagação sobre se as respostas apresentadas 
aos Microestados insulares seriam apropriadas também para as democracias industriais do 
Primeiro Mundo (GORDON: 2007, p. 902). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Tradução livre dos autores. 
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Como a apatridia é vista pelo direito internacional como uma aberração, uma situa-
ção insustentável em que o direito humano a uma nacionalidade16 é violado, a tendência dos 
internacionalistas tem sido a de entender que cabe à comunidade internacional intervir para 
prevenir uma possível situação de apatridia em massa. Por conseguinte, os povos ameaçados 
devem ou ser assimilados ou naturalizados por outros Estados. Com efeito, uma resposta 
comumente proposta “seria conferir aos antigos habitantes dos Microestados insulares inabi-
táveis a possibilidade de adquirir outra nacionalidade” (MAZZUOLI e FIORENZA: 2013, p. 
41). De forma semelhante, McAdam propõe uma relocação em massa de populações com 
base em acordos de autogovernança que, segundo a autora, permitiriam a essas populações a 
manutenção de uma comunidade e identidade (McADAM: 2010, p. 126), mas que as deixa-
riam sem uma autonomia política absoluta. 

Outras soluções propostas vão desde a criação de novas entidades na comunidade in-
ternacional, que seriam as “nações ex-situ” – essencialmente governos sem um território 
habitável, que teriam uma sede permanente de onde administrariam os interesses de seus 
cidadãos (BURKETT: 2011) – à aquisição ou cessão de territórios em outros Estados17 e ao 
reconhecimento de governos em exílio (YAMAMOTO, ESTEBAN: 2014, p. 208). 

A proposta de McAdam de um “livre acordo de autogovernança” para as populações 
relocadas é essencialmente uma proposta de reedição dos protetorados do século XIX em um 
cenário geopolítico do século XXI. A ênfase nos termos livre acordo e autogovernança aca-
bam camuflando um paternalismo e um estado de dependência a que essas populações seri-
am submetidas. Igualmente, a sugestão de Burkett da criação das nações ex-situ é explicita-
mente inspirada no sistema de tutela (trusteeship) das Nações Unidas, sem atentar para as 
origens coloniais desse instituto. 

Em todos esses casos, é inevitável que os povos afetados perderiam algum grau de 
autonomia e dificilmente conseguiriam manter a soberania tal qual esta é definida pelo direi-
to internacional. Isto porque o conceito de território embutido na noção de soberania está 
intimamente ligado à ideia de fronteiras, que funcionam como linhas de inclusão e exclusão, 
definindo as possibilidades e as limitações da cidadania e produzindo e inibindo identidades, 
interesses e associações (NESIAH: 2003, p. 30). Desfeitas as fronteiras, o direito internaci-
onal não possui outras ferramentas para conceber o território, de modo que os povos dester-
ritorializados inevitavelmente se tornariam também povos não-soberanos. 

Dentre as diversas soluções oferecidas aos povos dos Microestados insulares, talvez a 
única capaz de se adequar à manutenção de suas soberanias – pela manutenção de suas fron-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Veja o artigo 15(1) da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todo ser humano tem direito a uma 
nacionalidade”. 
17 Veja o exemplo das seguintes notícias: “Besieged by the rising tides of climate change, Kiribati buys land in 
Fiji”, The Guardian, 1o de julho de 2014 (http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/01/kiribati-
climate-change-fiji-vanua-levu) e “Paradise almost lost: Maldives seek to buy a new homeland”, The Guardian, 
10 de novembro de 2008 (http://www.theguardian.com/environment/2008/nov/10/maldives-climate-
change). Acesso em 27 de março de 2015. 
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teiras – é a construção de proteções costais e a elevação artificial do nível das ilhas (YAMA-
MOTO, ESTEBAN: 2014, p. 151-167). Essa solução, contudo, além de trazer uma série de 
outros problemas18, provavelmente seria inviável para diversos países em desenvolvimento 
pela falta de recursos e de capacidade de adaptação.  Deste modo, ainda que fosse possível 
salvar alguma parte dos territórios de alguns Microestados insulares, seria inevitavelmente 
necessário recorrer também às demais soluções propostas para os demais, cujo território não 
pode ser salvo. 

É possível enxergar nessas respostas a missão civilizatória do imperialismo que se 
embute no direito internacional. Primeiro uma diferença ou uma fissura é criada entre os 
povos (soberanos) do Primeiro Mundo e os povos (apátridas) do Terceiro. Essa fissura deve 
então ser atada pela formulação de “soluções” e doutrinas para a questão dos apátridas, tra-
zendo de volta esses povos aberrantes à ordem universal do direito internacional (ANGHIE: 
2006, p. 742). Dada a impossibilidade ou improbabilidade de recuperação do meio-
ambiente e dos territórios dos Microestados insulares, a relocação em massa de suas popula-
ções é proposta como a solução, repetindo o impulso imperialista de reconstruir os povos do 
Terceiro Mundo como “objetos não soberanos a serem apropriados” (JODOIN: 2008, p. 
17), o que leva à “conclusão lógica da missão civilizatória: a transformação dos nativos em 
cidadãos da metrópole” (ANGHIE: 1993, p. 501). 

Para os povos ameaçados que habitam os Microestados insulares, a lógica paradoxal 
do direito internacional completa sua volta quando aqueles que supostamente devem ser 
protegidos pelo direito internacional do flagelo da apatridia são oferecidos uma forma “desi-
gual, degradada ou incipiente de soberania” (JODOIN:2008, p. 17). Para esses povos do 
Terceiro Mundo, o reconhecimento de uma personalidade internacional só seria alcançado 
quando alterassem profundamente sua identidade e práticas culturais – pela relocação e as-
similação a outro Estado – ou quando deixassem de possuir uma independência – pelo auto-
governo em associação com outro Estado. Ambas opções requerem que esses povos ameaça-
dos assintam na perda de suas soberanias e identidades, participando de certa forma de seu 
próprio desaparecimento. Diante dessa situação, nos indagamos se é possível descolonizar 
as respostas que o direito internacional oferece aos povos ameaçados pelas mudanças climá-
ticas, ou se ele está condenado a ser um cúmplice do desaparecimento desses povos. 
 
7. Descolonizando as respostas do direito internacional 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 A construção de proteções costais e a elevação artificial do nível das ilhas trariam significativas alterações ao 
modo de vida e à economia das populações afetadas. Essa solução poderia inviabilizar ou diminuir drasticamen-
te o turismo nos países que dele dependem como fonte de renda e a possível morte de cadeias de corais poderia 
influenciar atividades de pesca. Além disso,  essa solução traria problemas jurídicos relativos à preservação das 
linhas de base segundo o direito do mar, que servem para calcular o alcance do mar territorial e da zona econô-
mica exclusiva. Veja: YAMAMOTO, ESTEBAN: 2014, p. 170. 
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Para alguns autores, como Anghie, a missão civilizatória é inerente aos conceitos 
fundamentais do direito internacional (1999, p. 80), de modo que “o direito internacional 
está destinado a reproduzir o projeto imperial” (PAHUJA: 2006, p. 487). No entanto, mui-
tos filiados às TWAIL insistem que não se deve simplesmente deixar o direito internacional 
de lado, ou ignorá-lo, a despeito de sua ligação ao projeto imperial. Essa atitude deixaria o 
campo do direito internacional aberto aos projetos imperiais (ANGHIE: 2006, p. 752). As-
sim, enquanto as TWAIL têm tido sucesso na crítica à história e ao conteúdo do direito in-
ternacional narrados pelas correntes dominantes, elas têm falhado em propor e articular uma 
alternativa inclusiva e consistente (CHIMNI: 1993, p. 19). Em um momento inicial, isso 
ocorreu em parte devido a uma fé nos Estados pós-coloniais como agentes de emancipação e 
a um menosprezo às diferenças de identidade, aos conflitos de classes e às opressões internas 
nesses Estados (CHIMNI: 2007, p. 503). Não obstante, muitos autores hoje assumem a 
ambivalência do direito internacional – sua promessa libertadora e seu perigo imperial – 
como ponto de partida para novas maneiras de avançar os interesses de povos do Terceiro 
Mundo. 

Pahuja afirma que “o direito internacional, em sua dimensão idealista, contém uma 
relação duradoura com a ideia de justiça... a qual promete um universalismo que inspirou 
várias tentativas do Terceiro Mundo de usar o direito internacional como lócus de embate 
político” (PAHUJA: 2013, p. 367). Na mesma linha, Jouannet defende que o paradoxo pós-
colonial pode, de fato, ser superado, mas apenas de modo temporário e provisório, pelo uso 
de universalismos pragmáticos e de valores compartilhados (JOUANNET: 2007, p. 407). 
Na tensão entre a retórica universalista do direito internacional, de valores como a igualdade 
e a autodeterminação dos povos, e a realidade desigual e de opressão de parte da humanida-
de, pode-se encontrar as sementes da resistência e da emancipação dos oprimidos. 

No caso das respostas fornecidas às populações cujos Estados se encontram ameaça-
dos pelas mudanças climáticas, é necessário repensar a centralidade do Estado-nação na 
epistemologia do direito internacional. Essa “epistemologia da estatalidade” (JODOIN: 
2008, p. 10-15) implica que o desaparecimento de um território tenha reflexos muito mais 
graves devido ao efeito desestabilizador que a perda de soberania tem sobre estruturas liga-
das a ela, como a nacionalidade, a jurisdição e a proteção dos direitos humanos. Para os po-
vos do Terceiro Mundo – e não só aqueles de Microestados insulares – a epistemologia do-
minante da estatalidade obstrui o reconhecimento de outras formas sócio-políticas de orga-
nização e insiste em disciplinar povos distintos pela assimilação de padrões de civilização 
ocidentais. Só assim podem esses povos atingir uma soberania plena e uma igualdade jurídica 
no sistema internacional atual. 

O status do povo cujo Estado venha a desaparecer e que resista uma assimilação a 
uma nova nacionalidade é exemplificativo também de um outro paradoxo, comentado por 
Giorgio Agamben: o paradoxo dos direitos humanos e a sua consequente crise radical 
(AGAMBEN: 1998, p. 77). Os apátridas, como mencionado anteriormente, são uma aberra-
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ção para o sistema internacional. Eles quebram a continuidade entre o humano e o cidadão, 
entre nascimento e nacionalidade, colocando em crise a ideia de direitos humanos e sua rela-
ção com a soberania (AGAMBEN: 1998, p. 77). No momento em que a apatridia deixa de 
ser um fenômeno atípico e passa a ocorrer como um fenômeno de massa, a invocação dos 
direitos humanos inalienáveis é absolutamente incapaz de confrontar o problema (AGAM-
BEN: 1998, p. 78). O desaparecimento dos Microestados insulares e a situação de apatridia 
em massa que isso poderá gerar é, assim, um exemplo primoroso dos paradoxos do direito 
internacional e dos direitos humanos. 

Uma descolonização das respostas dadas pelo direito internacional ao problema pro-
posto passa, portanto, por uma nova epistemologia da soberania, que descentralize esse con-
ceito e o abra para constantes reconsiderações. É neste sentido que Jodoin propõe uma “éti-
ca da alteridade”, que celebre a diferença e a descentralização, clamando por “um desaco-
plamento entre soberania e estatalidade, que permita que a soberania se localize em outros 
lugares, em nenhum lugar ou em todos lugares” (JODOIN: 2008, p. 24). 

Igualmente, Agamben ressalta que atualmente “um status permanente do humano 
em si mesmo é inconcebível para o direito do Estado-nação” (AGAMBEN: 1995). Assim, 
novas respostas do direito internacional poderiam reconhecer o indivíduo como indepen-
dente e autossuficiente, ou ao menos explorar novas formas desterritorializadas, relacionais 
ou baseadas em identidade de cidadania (HERNANDEZ-TRUYOL, HAWK: 2005, p. 111). 
Talvez não devêssemos ir tão longe ao ponto de propor uma forma de cidadania global ou 
transnacional, a qual certamente recairia na armadilha da universalização como a solução – 
em conjunto com sua história de exclusões e opressões (KAPUR: 2007, p. 568). Devemos, 
portanto, partir de uma crítica pós-colonial aos conceitos de soberania e cidadania, a fim de 
desprender-nos da epistemologia da estatalidade, sem, contudo, chegarmos ao ponto de 
propor novos projetos universalistas (KAPUR: 2007, p. 569). 

A situação drástica da elevação do nível dos oceanos para os Microestados insulares e 
suas populações continua a desafiar e a desmascarar as formas complexas pelas quais o direi-
to internacional exclui ao mesmo tempo em que promete inclusão. Há, porém, nessa ambiva-
lência e nesse paradoxo um espaço para se repensar as respostas do direito internacional, 
para que, renovando-se sempre a crítica e as soluções propostas, a disciplina não seja apenas 
refém de uma missão civilizatória. 
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MIGRANTES AMBIENTAIS: QUEM SÃO E COMO JURIDICAMENTE 
PROTEGÊ-LOS? 

 
 

Larissa Maria Medeiros Coutinho 
 
1. Introdução 
 

A história sempre registrou indivíduos que, por diversos fatores, foram obrigados a 
deixar seus locais de habitat natural ou escolheram migrar para outras localidades e sempre 
houve Estados, que não aqueles de sua origem, que se dispuseram a acolhê-los em seu terri-
tório.  No âmbito dos deslocamentos forçados, principalmente no período entre a Primeira 
Guerra Mundial e o pós Segunda Guerra Mundial, a preocupação da comunidade internacio-
nal era com os fluxos de deslocamentos humanos causados pela deflagração de conflitos e 
por perseguições ou temores a perseguição devido a motivos raciais, étnicos, religiosos, 
e/ou políticos. O mundo atual trouxe novos desafios: nas últimas décadas, um número cada 
vez maior de deslocados forçados em razão de questões ambientais, desastres naturais e mu-
danças climáticas atravessam fronteiras em necessidade de ajuda humanitária.  

Com a intensificação desse tipo de fluxo migratório, logo surgiram debates acerca do 
tema e uma tentativa de traçar planos de ação e de proteção específica para esses indivíduos. 
Para tanto levantou-se a hipótese de inclusão dos deslocados forçados ambientais no concei-
to de refugiado. Entretanto, apesar dos esforços de vários internacionalistas, prevalece, até 
hoje, o entendimento de que os migrantes ambientais não se enquadram na definição jurídica 
clássica de refugiado prevista no artigo 1º da Convenção de 1951, somado o seu protocolo 
adicional de 19671.  

Um dos principais argumentos contra a inclusão dos migrantes ambientais no con-
ceito de refugiado é que a configuração do refúgio está intimamente vinculada a duas cir-
cunstâncias fundamentais, quais sejam: perseguição materializada e/ou fundado temor a 
perseguição. Como os indivíduos forçadamente deslocados em razão de questões ambien-
tais, desastres naturais e mudanças climáticas não se encontram em uma situação em que há 
uma perseguição ou que, pelo menos, haja a demonstração de fundado temor em ser perse-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Conforme a definição da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, refugiado ou refugiada é 

aquela pessoa que fugiu de seu próprio país, para escapar de perseguição, ou por temor a ser perseguida, seja 
por motivo de raça, de religião, de nacionalidade, por formar parte de um grupo social particular ou em razão 
das suas opiniões políticas. 
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guido, resta impossível a concessão de refúgio.  
Nesse sentido, importante ressaltar que foi refutada a interpretação no sentido de 

existência de perseguição pelo clima, mares, ventos, desertos, erosão ou qualquer outro fator 
natural. O agente da ação de perseguição deve ser dotado de personalidade jurídica, inclusi-
ve para que se possa atribuir responsabilidade pelos atos praticados (PEREIRA, 2011). De 
igual modo, tampouco foi aceito o raciocínio de que os principais poluidores do meio ambi-
ente são agentes perseguidores. Isso deve-se à impossibilidade de se estabelecer o nexo cau-
sal entre o poluidor, que, por meio de suas ações, causou mudanças na atmosfera terrestre 
que eclodiram em desastres ambientais e em mudanças climáticas, e os impactos causados 
em cada indivíduo afetado (KÄLIN e SCHREPFER, 2012).  

Além disso, outro argumento contrário, arguido pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento – PNUD, é que a maior parte dos indivíduos que são forçados a se 
deslocar por questões ambientais terminam por procurar abrigo em outros locais dentro do 
próprio território de seus países. Isso ocorre porque, em geral, essas pessoas aguardam a 
volta de condições propícias para o retorno aos seus locais de origem. Para o Alto Comissari-
ado das Nações Unidas – ACNUR uma renegociação internacional do conceito clássico de 
refugiado poderia enfraquecer esse regime de proteção internacional que já é amplamente 
aceito. Nas palavras do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados:2 

 
O ACNUR esforça-se ao máximo para promover um enfoque flexível da 
definição de refugiado, mas a verdade é que a atual arquitetura mundial 
para a proteção dos refugiados baseia-se significativamente em uma defi-
nição que alguns governos têm usado para limitar o alcance de suas res-
ponsabilidades com os refugiados. Esta é uma fraqueza do sistema. Exis-
tem outras fraquezas, como o silêncio da Convenção de 1951 sobre as so-
luções duráveis. 
 

A partir desse panorama, dever-se-ia criar um instrumento jurídico próprio para ga-
rantir os direitos dos migrantes ambientais? E atualmente, uma vez que tal instrumento não 
existe, quais seriam as proteções jurídicas internacionais de que gozam esses indivíduos? 
Certo é que, conforme afirmou Cançado Trindade (1993, p. 135), “as pessoas deslocadas 
em diferentes circunstâncias constituem uma categoria que requer cuidadosa atenção e não 
raro têm maior necessidade de proteção do que os refugiados que deixaram o país”. 

O presente artigo, portanto, em um primeiro momento, analisará, de forma sintética, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2  Diálogo do Alto Comissariado sobre os desafios de proteção 2010: lacunas de proteção e resposta. 

Disponível em:  
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL
/Dialogo_do_Alto_Comissario_2010_-_Lacunas_de_Protecao_e_Respostas_-_Documento_Principal>. 
p. 3. 
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o problema da dificuldade de conceituação de migrantes ambientais, incluindo a própria 
indefinição quanto ao termo mais apropriado, bem como quais os impactos que essa ausência 
de consenso gera na criação de um instrumento jurídico próprio para aqueles deslocados 
forçados em razão de questões ambientais, desastres naturais e mudanças climáticas. Em 
seguida, apresentar-se-á, criticamente, a proteção jurídica internacional de que atualmente 
gozam esses indivíduos, dando-se especial atenção a solução brasileira da via humanitária 
complementar aplicada ao caso das migrações haitianas após os terremotos de janeiro de 
2011.  

 
2. Migrantes ambientais, refugiados ambientais, refugiados climáticos ou 
ecomigrantes? 
 

Um grande problema relacionado à criação de um instrumento jurídico próprio apto 
a garantir proteção ao fenômeno da migração humana forçada causada por fatores ambien-
tais, desastres naturais e mudanças climáticas é a falta de uma definição clara ou de uma con-
ceituação adequada para definir aqueles que integram esse grupo.  

Não há, tampouco, no quadro normativo ou doutrinário, nem mesmo um consenso 
acerca da correta terminologia para se definir as pessoas obrigadas a deixar seus locais de 
origem em decorrência de desastres naturais, mudanças climáticas ou quaisquer outros fato-
res de origem ambiental. Em decorrência disso, ao longo dos anos, esse grupo recebeu uma 
série de nomenclaturas, tais como refugiados ambientais, refugiados climáticos, ecomigran-
tes ou migrantes ambientais. Conforme ressaltou Richard Black (2001, p. 1), “[...] existem, 
talvez, tantas tipologias quantos trabalhos sobre o assunto”  3 

Nem no âmbito da Organização das Nações Unidas – ONU há um consenso na de-
nominação da migração humana causada por questões ambientais, desastres naturais e mu-
danças climáticas. Dois diferentes termos já foram utilizados para denominar esse fenômeno. 
Primeiramente, em 1985, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiental – PNUMA, 
por meio dos estudos de Essam El-Hinnawi4, conceituou esse grupo como refugiados ambi-
entais. Mais recentemente, em 2007, a Organização Internacional para as Migrações – OIM 
trouxe a terminologia de migrantes ambientais para definir aqueles que: 

 
[...] por motivos de mudanças súbitas ou progressivas no meio ambiente, 
que venham a afetar negativamente suas vidas ou condições de vida, são 
obrigadas ou escolhem abandonar seus locais de residência habitual, seja 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Tradução livre do inglês “[...] there are perhaps as many typologies as there are papers on the subject .  
4 Conceito extraído do trabalho Environmental Refugees. 
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de forma permanente ou temporária, deslocando-se dentro do próprio ter-
ritório de seu país ou transpondo fronteiras.5 
 

De fato, o termo refugiado ambiental foi cunhado na década de 1970 por Lester 
Brown, do Worldwatch Institute, mas somente a partir da publicação dos trabalhos científi-
cos de Essam El-Hinnawi (1985), do Egyptian National Research Center, e Jodi Jacobson 
(1988) é que o uso dessa expressão se propagou.  

Segundo El-Hinnawi, refugiado ambiental é todo “indivíduo que foi forçado a aban-
donar seu local de origem, permanente ou temporariamente, em razão de catástrofes ambi-
entais que tenham comprometido sua existência e/ou seriamente afetado sua qualidade de 
vida” 6. Por sua vez, para Jacobson, o conceito deveria englobar aquelas pessoas deslocadas 
temporariamente devido a mudanças ambientais, aquelas que migraram em função da degra-
dação ambiental ter ameaçado sua existência ou representado um risco inaceitável para a sua 
saúde, bem como aquelas que decidiram migrar em decorrência da desertificação ou de outra 
mudança permanente em seu habitat.  

O que se observa, portanto, é que ambas as definições são bastante genéricas, englo-
bam indiscriminadamente pessoas deslocadas por mudanças climáticas e por catástrofes am-
bientais, migrações temporárias e permanentes, indivíduos forçados a se deslocar e aqueles 
que tiveram uma oportunidade de escolha sobre migrar ou não (MAYER, 2011). Desse mo-
do, os autores colocam no mesmo patamar vítimas de desastres nucleares, de aumento do 
nível do mar, de terremotos e de poluição nos grandes centros urbanos. Ou seja, a amplitude 
da definição é tão grande que quase a totalidade dos habitantes do planeta teria potencial 
para ser refugiado ambiental. Além disso, outro fato que a definição de El-Hinnawi e Jacob-
son não levou em consideração foi que a decisão de migrar de seu lugar de origem não se 
deve unicamente a mudanças climáticas ou a fatores ambientais.  

Myers e Kent (1995) cometeram a mesma falha ao definirem essa categoria de mi-
grantes forçados como sendo:  

 
Pessoas que não mais possuem uma vida segura, dentro de seus locais de 
origem, em virtude de fatores ambientais de extensões incomuns, tais 
como seca, desertificação, desmatamento, erosão do solo, escassez de 
água e mudanças climáticas, da mesma maneira que desastres naturais 
como ciclones, tempestades e enchentes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Conceito extraído da Discussion Note: Migration and the environmental. MC/INF/288 da 94ª seção de 1 de 

novembro de 2007. Disponível na página eletrônica 
<https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/en/council/94/MC_INF_288.
pdf>. Acesso em 04 de março de 2015. 

6 Tradução Livre do inglês “Those people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or 
permanently, because of a marked environmental disruption that has jeopardized their existence and/or seri-
ously affected the quality of their life”.   
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Para os autores, o termo refugiado ambiental deveria ser uma definição fácil de ser 

entendida, capaz de ser universalmente aceita, de possível documentação e quantificação e 
aceitável tanto do ponto de vista político quanto para a comunidade científica. Entretanto, 
seu conceito sofreu vigorosas críticas7 por não possuir sentido jurídico e por gerar confusões 
quanto a sua aplicação (BLACK, 2001).  Mesmo os autores reconhecendo que muitas vezes 
é difícil a separação entre aqueles que decidem migrar por fatores relacionados ao meio am-
biente e os impelidos por questões econômicas, eles também negligenciaram a multicausali-
dade do fenômeno migratório, o qual engloba também fatores políticos, sociais, econômicos, 
demográficos.  

Por sua vez, William B. Wood (2001), geógrafo do Departamento de Estado dos Es-
tados Unidos da América, propôs a troca da terminologia refugiado ambiental pela expressão 
ecomigrantes, conceito que seria aplicado a qualquer pessoa cujo motivo originário da mi-
gração fosse influenciado por fatores de cunho ambiental. Como a situação fática em que os 
migrantes ambientais são encontrados é extremamente similar a dos migrantes forçados por 
questões econômicas, o uso do prefixo “eco” em ecomigrantes faria uma referência tanto às 
questões ecológicas, motivadoras do deslocamento humano forçado, como à natureza eco-
nômica desse fluxo migratório (GODOY, 2011). 

Wood, diferentemente dos autores citados anteriormente, defendia que as ecomi-
grações são processos complexos que somente podem ser analisados dentro de um contexto 
socioeconômico, cultural e político. Entretanto, sua definição baseou-se em critérios gené-
ricos e muito abrangentes. Assim, acabou por incorrer nos mesmo erros, fazendo com que a 
utilidade da sua definição de migrações ambientais fosse questionada. 

Do mesmo modo, outro problema a ser enfrentado com relação aos migrantes ambi-
entais é quais movimentos migratórios fazem parte desse grupo e quais causas ensejam esse 
deslocamento forçado.  

El-Hinnawi (1985) e Jacobson (1988) tomaram como base a amplitude da devasta-
ção do fenômeno ambiental motivador da migração para criar três subdivisões dentro de seus 
conceitos de refugiados ambientais. Quais sejam: (i) deslocados temporários, vítimas de de-
gradações ambientais temporárias e reversíveis; (ii) deslocados permanentes, vítimas de mu-
danças climáticas perenes; e (iii) deslocados temporários ou permanentes, vítimas da pro-
gressiva degradação dos recursos ambientais do território de origem ou de moradia habitual 
(PEREIRA, 2011).  

Por outro lado, para Renaud, Bogardi, Dun e Warner (2007), os migrantes ambien-
tais podem ser divididos em três subcategorias, de acordo com o grau de involuntariedade do 
seu deslocamento. Primeiramente estariam os migrantes motivados por questões ambientais, 
indivíduos que poderiam ou não deixar seu local de origem em razão de um meio-ambiente 
constantemente deteriorado. Depois, os migrantes ambientais forçados, os quais tiveram que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Como exemplo vide Gaim Kibreab (1997). 



Migrantes ambientais: Quem são e como juridicamente protegê-los? 85 
 

 
 

abandonar seu local de moradia habitual para evitar o pior. Por fim, o caso mais grave seria o 
dos refugiados ambientais. Essa subcategoria englobaria todos aqueles que abandonaram 
seus locais de origem, permanente ou temporariamente, em função de inundações, secas 
extensas, furacões.  

Dessa pequena amostragem, resta claro que o uso de várias nomenclaturas para defi-
nir a migração forçada por fatores de cunho ambiental, desastres naturais e mudanças climá-
ticas é só o primeiro dos muitos problemas relativos a esse fenômeno. O uso de critérios 
gerais para as definições bem como a ausência de diferenciação clara entre os migrantes am-
bientais e outros tipos de migrantes e de refugiados faz com que um grande número de pes-
soas possa ser classificado como refugiados ambientais, refugiados climáticos, ecomigrantes 
ou migrantes ambientais.  

Somam-se a isso diferentes tipos de deslocamento: temporários, permanentes, inter-
nos e transfronteiriços; e uma grande variedade de eventos – desde poluição excessiva nos 
grandes centros urbanos até tsunamis e terremotos, passando por desertificação e inunda-
ções – capazes de juntos com fatores políticos, sociais e econômicos motivar a decisão de 
migrar. O resultado é uma ausência de sentido jurídico para os termos e uma utilidade ques-
tionável tanto do ponto de vista político quanto para a comunidade científica (BLACK, 
2001). Ademais, a falta de consenso sobre quem seriam essas pessoas obrigadas a se deslo-
car de seus locais de origem por questões ambientais, desastres naturais e mudanças climáti-
cas impede que se chegue a uma estimativa do número de indivíduos afetados ou que virão a 
ser afetados. Dependendo da definição e da metodologia adotadas, os números variam entre 
50 milhões a 200 milhões de pessoas forçadas a se deslocar antes de 2100 (DOCHERTY e 
GIANNINI, 2009).   

Todos esses fatores tornam a tarefa de se criar um instrumento jurídico próprio para 
garantir a proteção dos migrantes ambientais uma tarefa complexa. Se isso já não fosse sufi-
ciente, deve-se sempre lembrar, ainda, que a criação de um marco jurídico apto a ensejar 
direitos e proteção a esse grupo de deslocados forçados não exclui um possível déficit na sua 
aplicação, caso os Estados nos quais se busque proteção não sejam signatários deste instru-
mento, mantenham reservas a disposições fundamentais ou não apliquem as normas plena-
mente por qualquer outro motivo.  

Contudo, como ressaltado por muitos autores8, a origem da maioria dos migrantes 
ambientais é as regiões mais pobres do mundo, os países em desenvolvimento, com maior 
vulnerabilidade social. Justamente por isso, por mais que haja complexidade na definição, 
conceituação e quantificação da migração humana forçada causada por fatores ambientais, 
desastres naturais e mudanças climáticas, e por mais que não haja um instrumento jurídico 
próprio de proteção, a comunidade internacional deve fornecer amparo jurídico a esse grupo 
de pessoas.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Como, por exemplo, Myers (1995), Döös (1997) e Malta (2011).  
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3. Proteção jurídica dos migrantes ambientais 
 

A lacuna jurídica atual no que tange a uma proteção jurídica própria não é um empe-
cilho para que seja garantida a proteção dos direitos humanos a esse grupo de migrantes for-
çados. Como já mencionado, o entendimento que impera é de que esses migrantes não são 
considerados refugiados por não se enquadrarem na definição do artigo 1º da Convenção de 
1951, somado o seu protocolo adicional de 1967. Por outro lado, os indivíduos obrigados a 
se deslocar por fatores ambientais, desastres naturais e/ou mudanças climáticas são abarca-
dos pelos instrumentos gerais de direitos humanos, tanto internacionais quanto nacionais 
(CLARO, 2011) 

O direito de migrar aparece inicialmente na própria Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos de 1948, em seu artigo 13: “Toda a pessoa tem o direito de livremente circular 
e escolher a sua residência no interior de um Estado. Toda a pessoa tem o direito de abando-
nar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país”. Contu-
do, ainda há uma grande controvérsia na interpretação desse artigo: para os Estados, perma-
nece o entendimento de que ele consagraria o direito a emigrar e não a imigrar.  

A Convenção Internacional para a Proteção de Todos Trabalhadores Migrantes e 
Membros de suas Famílias, de 1990, também protege o migrante ambiental que se encontra 
na condição de trabalhador ou de membros da sua família. Além disso, o Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, o Pacto Internacional sobre Direi-
tos Civis e Políticos de 1966, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial de 1968 e todos os demais instrumentos específicos de 
proteção a crianças, idosos, indígenas, mulheres e deficientes também são aptos a fornecer 
direitos aos migrantes ambientais.   

Não há, assim, uma ausência de proteção jurídica a esses migrantes forçados. Entre-
tanto, há uma escassez de instrumentos específicos relativos a migrações e os existentes pos-
suem uma abordagem voltada para a soberania estatal de escolha entre receber ou não aquele 
migrante em seu território nacional. Ou seja, a decisão de conceder ou não visto a um mi-
grante ainda é uma decisão discricionária. Os Estados não estão obrigados a recebê-los. A 
Convenção Internacional para a Proteção de Todos Trabalhadores Migrantes e Membros de 
suas Famílias, por exemplo, conta com a participação de um número reduzido de países, não 
incluindo países desenvolvidos, o que demonstra a resistência da comunidade internacional 
em dar efetividade aos direitos migratórios (CLARO, 2011). Portanto, o problema encontra-
se em assegurar que haja uma efetiva implementação e aplicação desses instrumentos para 
que ele possam fornecer uma proteção eficaz. 

Por outro lado, o caso da solução brasileira para a migração haitiana é um exemplo de 
como os países podem se utilizar de princípios e de regras gerais de direitos humanos para 
garantir a proteção dos deslocados forçados por motivos ambientais, desastres naturais e 
mudanças climáticas. 
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No Brasil, com a chegada de milhares de migrantes forçados após a catástrofe dos 
terremotos que atingiram a República do Haiti, em janeiro de 2010, o governo teve que bus-
car a melhor solução para um caso novo e específico. Ao mesmo tempo em que foi reconhe-
cido que os migrantes haitianos não faziam jus à proteção própria do instituto do refúgio, 
previsto tanto na Convenção de 1951 quanto na Lei 9.474/979, restou claro que não se 
tratavam de pessoas que haviam abandonado seus locais de origem somente por razões eco-
nômicas.  

Além disso, ficou constatado também que essas pessoas não podiam retornar ao seu 
país de origem ou que não era recomendável que para lá retornassem (GODOY, 2011). Para 
o Conselho Nacional de Imigração – CNIg, órgão governamental brasileiro responsável pela 
análise do caso das migrações haitianas, a saída compulsória do migrante haitiano do territó-
rio nacional implicaria em prejuízos à proteção de seus direitos humanos e sociais fundamen-
tais: 

 
Na aplicação da RN no 27/98, o CNIg tem considerado as políticas mi-
gratórias estabelecidas para considerar como 'especiais' os casos que se-
jam 'humanitários', isto é, aqueles em que a saída compulsória do migran-
te do território nacional possa implicar claros prejuízos à proteção de seus 
direitos humanos e sociais fundamentais. 10  
 

Assim, a via humanitária complementar foi a solução administrativa adotada para a 
permanência e para a proteção jurídica desses deslocados ambientais. Os deslocados haitia-
nos receberam um visto humanitário – um tipo de visto de residência não previsto no Estatu-
to do Estrangeiro11 – e passaram a ter direito a obtenção de documentos, como identidade e 
carteira de trabalho, bem como acesso aos serviços públicos de saúde e de educação funda-
mental (GODOY, 2011).  

Além do mais, conforme já mencionado, a concessão do visto humanitário aos haitia-
nos foi acompanhada pela decisão de não expulsão compulsória desses migrantes. O princí-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Lei brasileira que define “mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determi-

na outras providências”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9474.htm> Acesso 
em 06.03.2015  

10 Extrato do voto aprovado pelo CNIg em reunião de 13.03.2011.   
11 Lei brasileira que define “a situação jurídica de todos os estrangeiros (cidadãos não brasileiros) no Brasil. 

Suas disposições abordam uma ampla gama de aspectos relacionados com os procedimentos de imigração e 
extradição, entre outros, questões relativas a vistos, situações de asilo, naturalização e regulamentos em ma-
téria de deportação e expulsão. Estipula os requisitos para a extradição e descreve ao mesmo tempo o proces-
so e exemplifica os casos em que o Governo Brasileiro não autorizará a extradição. Ademais, estabelece o 
Conselho Nacional Brasileiro de Imigração, encarregado de orientar e coordenar a política brasileira no âm-
bito de imigração”. Texto retirado da página eletrônica 
<http://www.dpu.gov.br/encontro/encontroredpo/pdf/Lei%206815%20-%2019081980%20 
%20Estatuto%20do%20estrangeiro.pdf> Acesso em 07.03.2015. 
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pio do non-refoulement tem suas origens no direito internacional dos refugiados. De fato, a 
Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados é o instrumento jurídico mais lembra-
do ao se falar sobre o tema. Entretanto, este princípio também é encontrado em outros do-
cumentos jurídicos internacionais12. A decisão brasileira se assemelhou a ideia do princípio 
do non-refoulement ao reconhecer o direito dos haitianos de não serem expulsos e obrigados 
a retornar aos seus locais de origem.  

Frente a um problema sem uma solução jurídica clara, a saída da via humanitária 
complementar optada pelo Brasil evidenciou a opção pelo respeito aos direitos humanos e, 
principalmente, uma afirmação da proteção dos direitos dos não nacionais migrantes. A au-
sência de normas jurídicas próprias relativas aos migrantes forçados a se deslocar por moti-
vos ambientais e/ou climáticos, tanto no nível internacional quanto no nível nacional, a partir 
do exemplo haitiano, não configura um empecilho para a utilização dos princípios e das nor-
mas gerais de proteção dos direitos humanos aos deslocados haitianos. 

É claro que não se deve perder de vista que a decisão brasileira ainda é uma decisão 
baseada em critérios soberanos estatais de proteção das fronteiras e controle dos fluxos mi-
gratórios. A própria Resolução Normativa nº 97, de 12 de janeiro de 2012, que reconheceu 
como razões humanitárias o agravamento das condições de vida da população haitiana após 
os terremotos ocorridos em janeiro de 2010, inicialmente limitou o número de vistos a 
1.200 por ano. De igual modo, a decisão da via humanitária complementar não é permanen-
te, precisa ser renovada de tempos em tempos, fato que reafirma a vulnerabilidade da situa-
ção desses migrantes13. 
 
4. Considerações finais 
 

A migração humana forçada causada por fatores ambientais, desastres naturais e mu-
danças climáticas é um fenômeno complexo que se intensificou e se agravou nas últimas dé-
cadas, gerando uma preocupação da comunidade internacional.  

A falta de um consenso acerca da melhor terminologia a ser adotada é apenas o pri-
meiro reflexo das dificuldades maiores que podem ser observadas no estudo desse tipo de 
deslocamento forçado. Junta-se a isso a dificuldade de conceituação e de quantificação das 
pessoas afetadas por esse fenômeno. Todos esses fatores corroboram para que se tenha uma 
dificuldade ainda maior de se criar um instrumento jurídico próprio para a proteção dos mi-
grantes ambientais. Frente à ausência de regras de proteção específicas e à conclusão de que 
os migrantes ambientais não se enquadram na definição jurídica clássica de refugiado, previs-
ta no artigo 1º da Convenção de 1951, somado o seu protocolo adicional de 1967, resta a 
pergunta: qual aporte jurídico deve ser dado a esse grupo de pessoas?   
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Por exemplo, no artigo 22º (8) da convenção Americana de Direitos Humanos.  
13 A Resolução Normativa nº 113, do CNIg de 09 de dezembro de 2014, prorrogou o prazo para a concessão 
de visto humanitário para os haitianos até 30 de outubro de 2015. 
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Não se pode falar que há uma ausência de proteção jurídica a esses indivíduos. Os 
princípios e as normas gerais de direitos humanos são mecanismos internacionais de prote-
ção que atualmente gozam os migrantes ambientais. Somam-se a eles instrumentos legais 
específicos de determinados grupos de pessoas – trabalhadores migrantes, indígenas, crian-
ças, idosos, mulheres, deficientes. O desafio é analisar e encontrar a melhor forma de adaptar 
essas proteções à nova realidade dos migrantes forçados e de superar as barreiras discricio-
nárias dos Estados fundamentadas no controle dos fluxos migratórios para a proteção das 
fronteiras.  

Indubitavelmente, existem lacunas que precisam ser preenchidas para que haja um 
sistema mais eficiente de proteção. A comunidade internacional precisa se voltar para o estu-
do dessas lacunas e para modos de se aumentar a efetividade dos instrumentos já existentes, 
bem como refletir sobre outras possíveis formas jurídicas de se proteger os migrantes ambi-
entais, levando-se em conta, sempre, sua vulnerabilidade socioeconômica e ambiental.  
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1. Introdução 
 

O fenômeno da migração não é novo; ao contrário, constitui a própria formação e a 
criação do que chamamos de civilização e, mesmo antes disso, a mobilidade era a regra; so-
mente com o desenvolvimento da agricultura os homens começaram a se estabelecer em uma 
terra “sua” (CHUEIRI e CÂMARA, 2010). A perspectiva demográfica não deixa dúvida 
acerca da importância da migração como processo social, uma vez que o movimento exterior 
e interior de indivíduos é um dos três processos constitutivos de toda população, os outros 
são o nascimento e a morte (ZOLBERG, 1994). A noção de migração internacional surge 
com o estabelecimento da soberania territorial como forma dominante de organização políti-
ca, quando se passa a qualificar o deslocamento de pessoas a partir da transposição de fron-
teiras estatais. Distingue-se do processo de redistribuição espacial de indivíduos dentro do 
espaço do Estado a que pertencem, porque implica a mudança de uma jurisdição soberana 
para outra. Os deslocamentos de pessoas (dentro de um mesmo Estado ou de um Estado para 
outro) fazem parte da história da humanidade e, ao longo do tempo, variam em extensão, 
quanto aos destinos e às motivações. Em relação a estas, pode-se dizer que fatores econômi-
cos (como falta de condições dignas de sobrevivência) e/ou políticos (como a impossibilida-
de do exercício de direitos) costumam ser determinantes. 

Nem sempre se impôs limites ou restrições ao processo migratório. Durante certo 
período da história, a migração caracterizava-se por ser inteiramente livre,  orientação esta 
que se prolongou até o fim do século XIX. Até então, pessoas e povos deslocavam-se, com 
frequência, à procura de uma vida melhor. Nesse movimento, natural na época que antecede 
as referidas constrições ao movimento migratório, sociedades mais fortes subjugaram socie-
dades mais fracas, redundando em expansão dos marcos geográficos e da capacidade de 
adaptação da sociedade humana aos novos espaços conquistados. Trachtman (2009) comen-
ta, nesse sentido, o caso dos Estados Unidos, conhecidos como uma nação de imigrantes, 
que começaram a restringir o fluxo migratório em nível federal apenas em 1875, com a im-
posição de condições com abrangência limitada. 

No âmbito do Direito Internacional, discutiu-se a respeito da possibilidade dos Esta-
dos proibirem a entrada de estrangeiros em seus territórios. O debate a esse respeito rema-
nesce na atualidade e parece prevalecer o entendimento de que a decisão quanto à entrada ou 
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à permanência de estrangeiros em dado território pertence à discricionariedade do Estado, o 
qual, por meio de sua soberania, pode limitar e proibir tanto a imigração como a emigração. 

Torpey (2000) esclarece que o Estado moderno se apropriou dos meios legítimos de 
movimento1, oportunidade em que os documentos de identificação, tal como o passaporte, 
passaram a exercer papel fundamental nos esforços estatais de “abraçar" seus próprios cida-
dãos. Por meio desta habilidade, que está inserida no âmbito do processo de monopolização, 
o Estado estabelece  distinções entre nacionais e não nacionais e rastreia o movimento de 
pessoas de modo a manter os limites entre aqueles dois grupos. É dessa forma que se identi-
fica quem está dentro ou fora em termos de pertencimento à determinada sociedade, o que 
implicará a legitimidade ou não de reivindicações de direitos e de benefícios. 

A existência do direito de migrar pode ser extraída do artigo 13 da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos (1948), que reconhece que toda pessoa tem o direito de deixar 
qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. No âmbito interamericano, o artigo 8º 
da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948) proclama que toda pes-
soa tem o direito de fixar sua residência dentro do território do Estado do qual é nacional, de 
transitar por ele livremente e de não o deixar, a menos que seja por sua própria vontade. Cer-
to é que o tema é controverso, havendo contribuições acadêmicas no sentido da prevalência 
da soberania estatal na decisão sobre a entrada de estrangeiros em seu território, motivo pelo 
qual inexistiria direito de migrar. Grey (2014) apresenta uma solução intermediária ao afir-
mar que não existe nem o direito geral de excluir o migrante nem o direito geral de migrar 
livremente. Aponta para a caracterização de uma liberdade de migrar2, a qual pode ser legi-
timamente limitada pelo Estado receptor desde que não comprometa direitos básicos do 
migrante3. Nesse contexto, adota-se no presente trabalho a ideia de liberdade de migrar co-
mo expressão do direito de liberdade, no qual estaria inserida a liberdade de livre desloca-
mento. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Torpey afirma que o esforço do Estado em apropriar-se dos meios legítimos de movimento, por meio da iden-
tificação de pessoas e da regulação de sua mobilidade, tornou possível uma extraordinária transformação na 
vida social, comparável àquelas identificadas por Marx (monopolização dos meios de produção pelos capitalis-
tas) e por Weber (expropriação pelo Estado moderno do uso legítimo da violência). (p. 179) 
2 Grey (2014) adota o esquema analítico formulado por Wesley Hohfeld, segundo o qual é possível classificar 
os “direitos” em oito categorias: direitos reivindicatórios e deveres, liberdades e não direitos, poderes e obri-
gações, e imunidades e incapacidades. Cada uma existe em relação lógica com duas outras, correlacionando-se 
com a segunda e opondo-se à terceira. Na desconstrução dos direitos de migrantes e dos Estados, três tipos de 
deduções são aplicados: direitos reivindicatórios, liberdades e poderes, relacionados, respectivamente, a deve-
res, a não direitos e a obrigações. (fl. 30). Assim, “Enquanto o núcleo do direito de exclusão afirmado pelos 
estados pode ser pensado como um poder de julgar se há direito reivindicatório para excluir determinado mi-
grante, o núcleo do direito de migrar pode ser pensado diretamente como uma liberdade.” (fl. 37). 
3 Grey (2014) apresenta um extenso rol de direitos inclusos no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políti-
cos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais (fl. 48). 



94 Migrações, deslocamentos e direitos humanos 
 

Trachtman (2009) considera que o direito e o poder de se movimentar deveriam ser 
vistos como uma liberdade essencial, a qual hoje é altamente constrita. A migração seria a 
"quarta liberdade” no âmbito do modelo da União Europeia, que visa ao livre comércio e à 
integração econômica, prevendo o livre movimento de bens, de serviços, de dinheiro e de 
trabalho. Dentro do modelo europeu de integração, portanto, a migração corresponde à 
legalmente autorizada livre circulação de mão de obra. A quarta liberdade europeia é estrei-
tamente relacionada com a quarta liberdade de Roosevelt4: a liberdade de querer – no senti-
do de escolher, de decidir seu destino - pode ser reforçada pela liberdade de circulação de 
trabalhadores (TRACHTMAN, 2009). Para Trachtman, considerando que a sociedade glo-
bal é formada em parte por meio da globalização, parece razoável que a liberdade de se mover 
dentro daquela sociedade seja comparada a uma liberdade fundamental de se mover dentro 
de um Estado-nação. 

Uma das oportunidades em que a liberdade de migrar é questionada – dentro do con-
texto atual de tendência restritiva às migrações – ocorre quando surgem epidemias graves, 
cuja velocidade do contágio é potencializada pela atual facilidade de circulação de pessoas e 
de bens. Tem-se como exemplo a crise do vírus Ebola, deflagrada no início do ano de 2014, 
que chegou a motivar o fechamento das fronteiras do Canadá e da Austrália para a entrada de 
imigrantes de países africanos afetados pela referida epidemia5 e a suspensão de voos para a 
África Ocidental por algumas companhias aéreas6. É nessa situação que ganham força políti-
cas migratórias restritivas, embora estudos indiquem que restringir o movimento da popula-
ção é um meio ineficaz de conter o avanço de doenças altamente contagiosas. Trata-se, até 
mesmo, de conduta não recomendada pela Organização Mundial de Saúde7, na medida em 
que estimula a migração ilegal, dificultando o controle epidemiológico8. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Sobre o tema, Trachtman anota: “Nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, Franklin D. Roo-
sevelt declarou quatro outras liberdades para cada cidadão do globo: 1) liberdade de expressão, 2) liberdade de 
consciência, 3) liberdade de medo, e 4) liberdade de querer. Esta quarta liberdade - liberdade de querer - está 
diretamente ligada ao movimento livre de trabalho: movimento livre de trabalho melhora a capacidade dos indi-
víduos de serem livres para querer.” (fl. 05) 
5 Atualmente, os países mais afetados são Guiné, Serra Leoa e Libéria, conforme consta da página eletrônica da 
Organização Mundial de Saúde (http://apps.who.int/ebola/).  
6 Em 14 de agosto de 2014, a Organização das Nações Unidas divulgou nota repudiando a atitude das compa-
nhias aéreas e recomendando o fim da suspensão. < http://nacoesunidas.org/ebola-oms-responde-a-medos-
associados-com-viagens-aereas-provenientes-de-paises-afetados> 
7 É interessante observar que a Organização Mundial da Saúde aprovou o novo Regulamento Sanitário Interna-
cional (2005), que busca equilibrar o direito estatal de proteger a saúde de seu povo com a obrigação de tomar 
medidas protetivas à saúde de modo que não interfira desnecessariamente no comércio internacional e viagens 
(FIDLER e GOSTIN, 2006). Por conseguinte, o RSI possui o objetivo de prevenção máxima da propagação de 
doenças infecciosas com a interrupção mínima do tráfego e do comércio internacionais. Especificamente sobre 
o Ebola, ver <http://www.who.int/mediacentre/commentaries/ebola-travel/en/>. 
8 O entendimento atual sobre a dinâmica da transmissão de doenças é que elas não podem ser paradas nas fron-
teiras. Surtos como o de SARS ou H1N1 têm mostrado que o volume e a velocidade do comércio global signifi-
ca que doenças podem ser disseminadas mundialmente em questão de dias. Modelos matemáticos fornecem 
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Esse artigo busca apresentar algumas reflexões acerca dos efeitos de uma crise epi-
dêmica sobre a gestão estatal dos fluxos migratórios e sobre a liberdade de migrar. Analisa-se 
a situação de epidemia como possível justificativa para o recrudescimento de políticas públi-
cas migratórias ou como pretexto para a defesa de objetivos seletivos e restritivos pelos Esta-
dos de destino do movimento migratório. Pretende-se, ainda, examinar as peculiaridades 
inerentes ao contexto de epidemia que permitem e/ou favorecem o discurso anti-migratório. 

A primeira parte do artigo delimitará o que se pode chamar de política migratória, as-
sim como apresentará as implicações de determinada política pública na forma pela qual o 
estrangeiro é visto e tratado pelo Estado. Em seguida, serão expostas as especificidades que 
permeiam a situação de epidemia e como o surto epidemiológico pode ser instrumento de 
promoção de políticas migratórias restritivas. Por fim, será defendida sucintamente a neces-
sidade de prevalência da liberdade de migrar (e também de deslocar-se de maneira transitó-
ria) ante a caracterização de uma epidemia. 
 
2. Políticas migratórias 
 

Política migratória pode ser compreendida como a ação do Estado na regulação da 
entrada, da permanência e da saída do estrangeiro de seu território, além da gestão dos laços 
com o nacional que se encontra sob a jurisdição de outro Estado. A migração não constitui 
apenas os deslocamentos de pessoas de um lugar para outro, mas da jurisdição de um Estado 
para a de outro. A migração internacional é um processo essencialmente político, pois as 
políticas relevantes abrangem não só a regulação dos movimentos através das fronteiras do 
Estado, mas também as regras que dispõem sobre aquisição, manutenção, perda ou renúncia 
voluntária da cidadania em todos seus aspectos - político, social, econômico e cultural 
(ZOLBERG, 2006). 

Considerando as várias formas de acolher e de rechaçar o estrangeiro, as políticas 
migratórias explicitam a visão de determinado Estado sobre a figura do migrante. Muitas 
vezes, o migrante é visto como uma ameaça ao mercado de trabalho nacional, aos serviços do 
Estado ou à segurança pública9. E, nessa condição, torna-se indesejado pela sociedade e pelo 
Estado (o que normalmente não se aplica àqueles migrantes qualificados e/ou ricos), reduzi-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pouca evidência de que restrições de viagem poderiam reduzir a propagação da doença. Esta evidência é refleti-
da no RSI, o qual foca menos no controle de fronteiras e mais em detenção e resposta na fonte, e na ativação de 
canais globais de comunicação. (EDELSTEIN, HEYMANN e KOSER, 2014). 
9 Deisy Ventura (2012) comenta: “Contrariando a maioria dos estudos realizados a respeito, diz-se que o es-
trangeiro rouba os empregos dos nacionais, abusa dos serviços do Estado e eleva os índices de criminalidade, o 
que faz dele uma ótima desculpa para os perenizados deficits públicos. Por fim, a pluralidade de cores e de 
expressões culturais gera grande mal-estar em sociedades nostálgicas, homogêneas, individualistas e pautadas 
pelo consumo. O resultado é a reversão brutal do direito humanista que se instalava paulatinamente após o 
trauma da Segunda Guerra Mundial. Em algumas grandes democracias ocidentais, tornou-se crime ajudar uma 
pessoa sem documentos – o que os franceses chamam de ‘delito de solidariedade’.” 



96 Migrações, deslocamentos e direitos humanos 
 

do a apenas objeto da gestão dos fluxos migratórios, ser humano despido de direitos. A fre-
quente ausência de reconhecimento por parte do Estado da situação jurídica do migrante 
pode comprometer o exercício de seus direitos humanos mais básicos, como o acesso à saú-
de pública e à educação, além de expô-lo ao mercado de trabalho sem as garantias trabalhis-
tas conferidas aos trabalhadores nacionais, em situação de vulnerabilidade extrema. Ade-
mais, quando se leva em conta que os processos migratórios podem refletir desigualdades 
históricas entre regiões e países, compreende-se que as intervenções políticas destinadas a 
cercear os direitos dos imigrantes cumprem funções específicas na estabilização das referi-
das desigualdades (GRIMSON, 2011). 

Políticas migratórias incapazes de enxergar o migrante como sujeito de direitos per-
mitem que, sob o argumento da segurança e a consequente escolha dos meios policiais e 
militares para enfrentar os deslocados, erijam-se cada vez mais barreiras - concretas ou sim-
bólicas - às migrações, enfraquecendo a proteção dos direitos humanos. Com isso, a migra-
ção tem sido cada vez mais identificada a riscos (sociais, culturais e principalmente econômi-
cos) (CHUEIRI e CÂMARA, 2010). O migrante frequentemente torna-se a desculpa para 
uma série de deficiências nos serviços públicos. Ainda que a prática demonstre, por exemplo, 
que o migrante – documentado ou indocumentado – não quer ter problemas com a polícia, a 
obsessão securitária avança em vários países receptores de fluxos migratórios e justifica a 
discriminação do estrangeiro pobre. 

As restrições migratórias impostas pela Itália ilustram o processo político de dessub-
jetivação e desumazição do migrante: a existência dos Campos de Permanência Temporária e 
dos Centros de Identificação e Expulsão revela as extremas contradições existentes no pro-
cesso de globalização, sobretudo as contradições da ideologia política que, por um lado, 
efetuou a desregulamentação econômica e a criação da ampla movimentação e da circulação 
de capitais e de mercadorias, e, por outro, formulou a repressão aos fluxos migratórios e a 
punição criminal aos indesejáveis que o fizerem (ZUIN, 2010). O estrangeiro é tido como 
inimigo, o que autoriza a imputação a ele da responsabilidade das crises enfrentadas, entre 
elas, eventual crise epidêmica. 

No âmbito de políticas restritivas insere-se também o estímulo dado por países de-
senvolvidos à circulação de pessoas qualificadas, em detrimento do deslocamento de traba-
lhadores sem qualificação específica. Como consequência indireta da restrição imposta aos 
trabalhadores menos qualificados (com o correspondente incentivo aos mais qualificados), 
tal prática redunda no fenômeno conhecido como brain drain (fuga de cérebros), sendo que 
a emigração desta  mão de obra qualificada é, por vezes, camuflada sob a designação de circu-
lação de capital humano. Em última análise, são favorecidos aqueles que em regra menos 
precisam, enquanto restrições são impostas para os estrangeiros que chegam fugindo da 
pobreza de seus países. 

Por outro lado, é possível desenvolver uma política migratória que tenha o migrante 
como agente e como sujeito de direitos. Torna-se necessária a visão do migrante como um 
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ser humano em busca de melhores condições de vida, sejam elas quais forem. Mais do que 
isso, é preciso levar em consideração que o migrante tem direito de buscar condições de vida 
mais favoráveis, de exercer os direitos que lhe acompanham. A política migratória, nessa 
perspectiva humanista, constitui instrumento de afirmação dos direitos humanos, na medida 
em que reconhece a titularidade destes por parte do estrangeiro, e não apenas pelos cidadãos 
nacionais. 

Estudos sobre política migratória se preocupam em identificar os fatores que influ-
enciam a incorporação do migrante na sociedade receptora. A vertente mais utilizada pre-
tende identificar os elementos que facilitam ou dificultam a integração do migrante. Em con-
trapartida, outra vertente repudia a ideia de integração (que pressupõe assimilação) e defen-
de uma acomodação (que pressupõe o reconhecimento de diferenças), ocupando-se em en-
contrar meios de reduzir as dissonâncias culturais e de facilitar a convivência entre estrangei-
ros e nacionais. As políticas de acomodação preconizam que os cidadãos, junto com os mi-
grantes, também devem acomodar-se a essas novas situações e ter um papel protagonista, 
especialmente no contexto representado pelas instituições públicas (ZAPATA-BARRERO, 
2004). A relação triangular formada por cidadãos, instituições e migrantes consiste no prin-
cipal componente das políticas de acomodação. Certo é que uma política migratória inspira-
da pela necessária bidirecionalidade de adaptação social entre cidadãos e migrantes reflete 
diretamente em uma gestão de fronteiras mais receptiva ao estrangeiro e mais propícia à va-
lorização dos direitos humanos do migrante, em especial, da própria liberdade de migrar . 

Ventura e Illes (2010) sintetizam as formas de tratamento dos migrantes pelos go-
vernos: 

 
Há essencialmente dois enfoques no tratamento dos migrantes pelos go-
vernos: recebê-los como trabalhadores ou como estrangeiros. Se a condi-
ção de trabalhador evoca os direitos humanos – em particular, os direitos 
sociais, políticos e culturais –, o rótulo de estrangeiro pode trazer estra-
nhamento ou até hostilidade. Na prática, as abissais desigualdades na 
distribuição da riqueza mundial, a subsistência ou o agravamento de nu-
merosos conflitos armados, e, mais recentemente, as mudanças climáticas, 
fazem com que o fenômeno migratório deva-se, sobretudo, à busca de tra-
balho e de vida digna. (...). 
 

Uma abordagem humanizada da gestão estatal dos fluxos migratórios, livre dos es-
tigmas que rondam o tema, pressupõe principalmente considerar e tratar o migrante como 
sujeito de direitos, os quais independem de seu vínculo jurídico com o Estado de origem ou 
com o Estado de destino. Assim, não há contradição entre uma boa política de segurança e 
uma política migratória pautada pelos direitos humanos, capaz de oferecer a perspectiva de 
integração social, sobretudo por meio do trabalho digno (VENTURA, 2012). 
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3. A epidemia e suas peculiaridades 
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a epidemia consiste na ocorrência 
em uma comunidade ou região de casos de uma doença, de um comportamento específico 
relacionado à saúde ou de outros eventos relacionados à saúde claramente acima da expecta-
tiva normal, sendo que a comunidade ou a região e o período em que ocorrem os casos são 
precisamente especificados10. O número de casos indicando uma epidemia varia de acordo 
com o agente, o tamanho e o tipo de população exposta, a experiência prévia ou a falta de 
exposição à doença, o tempo e o lugar de ocorrência. As epidemias fazem parte da história 
humana, tanto quanto as doenças acompanham a existência do ser humano. Oscilam apenas 
quanto ao grau de incidência e as circunstâncias em que ocorrem. 

Diante de uma epidemia, indaga-se se a excepcionalidade por ela ensejada seria da 
mesma natureza das demais experimentadas pelas sociedades11. O evento epidêmico não se 
distingue apenas pela possibilidade de decisão entre a vida e a morte em prol de interesse 
coletivo, nem pelo número de mortos e de países atingidos.  A epidemia dá à doença uma 
dimensão particular, uma vez que possui o poder de atingir indistintamente os vários domí-
nios da sociedade. Ventura (2013) menciona a expressão “a epidemia é o homem”12, a qual 
chama a atenção para o fato de que, ao longo da história, as epidemias exerceram bem mais 
do que uma força seletiva determinante sobre as populações. Condicionaram a existência 
humana em razão da brusca mudança de condições de vida, durante e após o surto, nos pla-
nos individual e coletivo. São capazes de dizimar populações, deflagrar guerras, de causar 
êxodos, de enfraquecer ou de fortalecer povos etc. “Eventos sociais totais”, elas confrontam 
o homem à ameaça radical, sob todas as formas (doença, mal, morte) e efeitos (desordens, 
violências, medos, estigmatização)13, constituindo importantes agentes da história humana. 

As epidemias favorecem o surgimento de “bodes expiatórios”, conforme observa 
Ventura (2013), ao comentar episódio ocorrido no século XIV, durante a pandemia da peste 
bubônica que assolou a Europa, no qual judeus foram perseguidos, especialmente na Alema-
nha, sendo queimados aos milhares. A esse respeito, não se pode desconsiderar que “os no-
bres e as autoridades municipais tinham dívidas para com os judeus”14, de modo que a peste 
se apresentou como oportunidade de se verem livres de seus credores. O contexto da crise 
favorece a extrapolação da individualidade em prejuízo de valores coletivos, tornando possí-
vel a transferência de responsabilidade (ou culpa) para o “outro”. 

Há alguns aspectos comuns à situação de epidemia, que permitem melhor compre-
ender seu impacto na sociedade, sob a perspectiva do direito. Primeiramente, a epidemia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Definição disponível em: http://www.who.int/hac/about/definitions/en/  
11 Tais como fome, catástrofes naturais e guerras.  
12 Segundo Deisy Ventura, a expressão é de diversos autores, entre eles, Norbert Gualde e Dominique Chevé. 
13 VENTURA, Deisy, 2013, p. 51. 
14 VENTURA, Deisy, 2013, p. 57. 
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gera desordem em diversos níveis, tais como o aviltamento do Estado, a desagregação das 
autoridades, das estruturas sociais e das mentalidades. A propósito, em 17 de setembro de 
2009, a Organização das Nações Unidas divulgou relatório a respeito da pandemia da gripe 
A (H1N1), no sentido de que os países ricos deveriam ajudar financeiramente os países po-
bres no combate à doença, sob pena de o vírus “destruir as economias e as democracias 
emergentes”15. Em segundo lugar, os períodos de epidemia comportam episódios de apro-
priação de crenças pelo poder, estabelecendo-se uma relação entre política, doença e religi-
ão. Exemplo disso foi a interpretação dada pelos astecas acerca da morte massiva de seu povo 
em decorrência das doenças trazidas pelo colonizador europeu: diante da imunidade dos 
espanhóis, acreditava-se que o Deus cristão havia vencido os deuses astecas. Por fim, tem-se 
a importância do comércio, uma vez que as rotas comerciais deram à propagação das doenças 
uma dimensão internacional. Havia o temor de que a enfermidade viesse “de fora”, motivo 
pelo qual surgem algumas das mais relevantes medidas sanitárias, entre elas, a quarentena. 
Ventura (2013)16 ilustra, ao citar Henry Sigerist17, os procedimentos realizados em épocas 
de epidemia: 

 
(...) as cidades mantinham portões fechados e vigiavam cuidadosamente 
as estradas: “fumigava-se a correspondência e se banhavam, em vinagre, 
moedas e outros objetos. Sabia-se que a peste tinha origem no Oriente e 
que vinha por estradas e, em particular, pelas vias marítimas: os pontos 
mais perigosos, portanto, estavam nas cidades portuárias. Em 27 de julho 
de 1377, o Conselho da cidade de Ragusa [atual Dubrovnik, na Croácia] 
ordenou que se impedisse a entrada na cidade de todos os viajantes ori-
undos de países assolados pela peste, a não ser que tivessem passado um 
mês na ilha de Mercano [atual Mrkan, na Croácia], ad purgandum. Ve-
neza seguiu o exemplo e segregou, na ilha de San Lazzaro, quem vinha do 
mar. Eventualmente, estendeu-se este período, de um mês, para quarenta 
dias, origem do nome quarentena para uma das mais importantes medi-
das sanitárias nascidas na Idade Média. 
 

Os efeitos de uma crise epidêmica sobre a sociedade estão também relacionados com 
as ideias, as crenças, as estruturas sociais, as instituições, além da economia e da demografia. 
A epidemia é um fenômeno de vasto alcance, que pode redundar, inclusive, no reforço de 
preconceitos, como "contra os judeus (1347-1350, peste), contra os pobres no Renasci-
mento (peste, tifo), contra os imigrantes irlandeses no século XIX (cólera), mesmo contra os 
pobres no século XIX (tuberculose)... contra os 4H (homossexuais, haitianos, hemofílicos, 
viciados em heroína) na década de 1980 (HIV/AIDS)” (ZYLBERMAN, 2012). Daí que o 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 <http://www.theguardian.com/world/2009/sep/30/swinw-flu-costs-un-report> 
16 VENTURA, Deisy, 2013, p. 61. 
17 SIGERIST, Henry. Civilização e Doença. São Paulo: Hucitec, 2011, p. 98. 
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surto epidemiológico se mostra como um dos momentos propícios para a imposição de polí-
tica migratória restritiva amparada em preconceitos de qualquer espécie. 

Os filósofos costumam apontar que a vocação de uma crise é destacar os pontos fra-
cos de uma cidade (SLEDZIEWSKI, 2007), no sentido de que os transtornos – de toda or-
dem – causados pela crise evidenciam as fragilidades da sociedade acometida pelo mal. Do 
ponto de vista de uma crise sanitária, não apenas as deficiências da sociedade atingida vem à 
tona, mas também torna-se clara - e livre de adornos - a forma pela qual o Estado se posiciona 
em relação aos fluxos migratórios que têm seu território como destino. Afloram discursos 
totalitários que possuem como pano de fundo o “fantasma” do estrangeiro como portador da 
doença, figura que, na sociedade brasileira, costuma ser associada aos migrantes pobres, 
sobretudo negros, e poucas vezes aos estrangeiros ricos e brancos. A vocação da crise, por-
tanto, é reforçada e confirmada, na medida em que expõe aquilo que não está à mostra, aquilo 
que  não é abertamente reconhecido pela sociedade ou pelo discurso estatal. Em outras pala-
vras, a crise reforça preconceitos preexistentes. 

É possível estabelecer uma correlação da crise sanitária, instalada pela epidemia, com 
o regime político. Regimes autoritários costumam recorrer às quarentenas, às detenções e a 
outras medidas que, a depender da forma como forem aplicadas, podem menosprezar os 
direitos dos indivíduos, enquanto os regimes liberais, mais abertos ao reconhecimento das 
liberdades individuais, tendem a tomar medidas menos coercitivas, como o saneamento ur-
bano e a limpeza pública. Em face da crise, as variações de estratégias preventivas ou profilá-
ticas dos Estados são produtos diretos de escolhas políticas, dos efeitos da natureza dos re-
gimes em vigor, tanto quanto, se não mais, das circunstâncias que envolvem o início da pró-
pria epidemia (ZYLBERMAN, 2012)18. 

A epidemia, portanto, constitui um fenômeno jurídico político, sendo um dos fatores 
hábeis a influenciar a tomada de decisões no âmbito de uma política migratória. O discurso 
sanitário que gira em torno da ameaça à incolumidade física dos nacionais, é um discurso 
fundado no medo, aproxima-se muito do discurso securitário. A própria enfermidade natu-
ralmente traz consigo uma certa carga de repúdio, desperta aversão naqueles que não foram 
por ela alcançados. Diante de uma epidemia, o terreno do medo torna-se fértil para a estig-
matização dos estrangeiros (dentre outros grupos) e o sentimento de repúdio provoca a mo-
bilização da sociedade receptora do fluxo migratório. Tais elementos podem ser utilizados 
para justificar medidas anti-migratórias ou para recrudescer política então vigente, notada-
mente com a intenção de impedir fluxos migratórios advindos de alguns países. Embora a 
aprovação social seja geralmente dispensável para a implementação de políticas públicas, um 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Zylberman (2012) consigna que “(...) o esquema quarentena-isolamento-autoritarismo/higiene pública-
saneamento-liberalismo é ainda reforçado pelos trabalhos, na verdade poucos, na história da saúde pública na 
União Soviética, ou as próprias investigações em números limitados sobre a relação entre nazismo, racismo e 
saúde, (...).” (fl. 37). 
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ambiente social simpático a certos temas encoraja o desenvolvimento de determinada agenda 
política, promovendo, muitas vezes, objetivos já existentes no âmbito estatal. 

Salta aos olhos que a mobilização social fundada no medo, tão contagioso quanto as 
doenças infecciosas, se mostra incompatível com a democracia e produz efeitos nefastos a 
médio e a longo prazo (VENTURA, 2009). Isso porque, em face de uma situação extrema, 
há o sério risco de validação de normas que organizem o mundo pela perspectiva de um dado 
sujeito coletivo - um grupo, uma raça, uma religião - em detrimento da humanidade. Ade-
mais, o estado de excepcionalidade é capaz de afetar indevidamente os princípios elementa-
res de uma sociedade democrática, na medida em que a autonomia do sujeito pode ser exer-
cida com a colocação em primeiro plano de sentimentos pessoais, redundando em um pano-
rama favorável à exclusão do “outro" - no caso, do migrante. Não obstante a transitoriedade 
própria do estado de exceção, é possível a perenização de restrições impostas, causando da-
nos permanentes ao catálogo de direitos e de liberdades do migrante. 

Ao traçar um paralelo entre a luta contra o terrorismo e o combate à pandemia, Ven-
tura (2009) anota que pode haver algo em comum na força do argumento de restrição dos 
direitos humanos em nome da preservação da vida, representada, em ambos os casos, pela 
inconteste equação do predomínio da segurança ou da saúde pública, como interesse coleti-
vo, sobre os interesses individuais. Tanto na exceção sanitária como na exceção securitária, 
existe a figura de um “inimigo comum”, que seria o portador do mal. Na defesa da segurança 
nacional, surgem figuras como “o comunista”, “ator ideológico”, “os muçulmanos” etc. 
Quando o assunto é defesa da saúde pública, aponta-se para os estrangeiros, para os grupos 
de risco ou para determinadas profissões que estão em contato direto com o agente patológi-
co. Desse modo, o estado de exceção sanitária fornece subsídios para a legitimação de restri-
ções impostas a direitos e liberdades individuais, como a liberdade de migrar. 

Deflagrada a situação de epidemia, medidas restritivas de direitos são cabíveis desde 
que tomadas dentro dos parâmetros do quadro normativo nacional e internacional, princi-
palmente garantindo os direitos humanos do sujeito migrante. A exceção sanitária exige a 
tomada de uma série de decisões pelo Estado e de providências práticas concernentes à con-
tenção e ao combate do surto epidêmico. Por certo, haverá casos específicos em que a liber-
dade de migrar não será exercitável por determinado indivíduo. O que não se admite é a 
construção ou a implementação de política migratória restritiva e seletiva, fundada em inte-
resses velados, sob o pretexto de risco sanitário aos nacionais e em desrespeito aos direitos 
consagrados ao migrante. 

Na contramão do incentivo à livre circulação de mercadorias, o cenário da atualidade 
apresenta um aumento do controle das fronteiras, por meio de políticas migratórias restriti-
vas, como tentativa de recobrar o campo político por parte de Estados cuja soberania foi 
atingida em razão dos efeitos da globalização (no que tange à livre circulação de bens e de 
capitais, à formação de blocos econômicos, entre outros). Isso dá-se pela ênfase em que a 
principal missão do Estado seria a segurança. A securitização de espaços públicos atinge 
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fortemente as políticas migratórias, que se tornam principalmente políticas anti-migratórias 
(CHEIRI e CÂMARA, 2011). E, nesse ponto, inclui-se também a segurança sanitária, a qual 
pode ser utilizada para promover o discurso anti-migratório em tempo de epidemia. 

O agravamento da epidemia, por sua vez, revela a transposição de assimetrias sócio-
econômicas para o contexto da crise. "O peso das urgências sanitárias é, portanto, desi-
gualmente distribuído, fazendo dos PVD’s [países em via de desenvolvimento] e, dentro 
deles, dos contingentes populacionais hipossuficientes as suas maiores vítimas" (VENTU-
RA, 2009). Idêntico raciocínio aplica-se à situação do migrante em tempo de epidemia: as 
restrições migratórias motivadas pela crise sanitária terão maior impacto no migrante vindo 
de países considerados em desenvolvimento, em especial porque a referida crise servirá de 
subterfúgio para a promoção de objetivos políticos direcionados ao fechamento de fronteiras 
em relação a certos países. Nesse contexto, o combate à epidemia, associado à gestão dos 
fluxos migratórios, pode contribuir para a manutenção de perversas desigualdades históricas 
entre o Norte e o Sul globais. 

Esse fenômeno é mais bem compreendido a partir do enfoque crítico das Aborda-
gens do Terceiro Mundo ao Direito Internacional (Third World Approaches to International 
Law- TWAIL), notadamente no que se refere ao papel do direito internacional na manuten-
ção e na reprodução de exclusões históricas, decorrentes do passado comum de sujeição ao 
colonialismo e/ou do persistente subdesenvolvimento e da marginalização de países da Ásia, 
África e América Latina (CHIMNI, 2003). A distinção básica entre países colonizados e paí-
ses não colonizados tem sido reproduzida supostamente em um mundo não imperial, por 
meio de dicotomias que ocupam lugar decisivo nas relações internacionais contemporâneas, 
tais como “desenvolvidos” e “em desenvolvimento”, “pré-modernos” e “pós-modernos”, e 
recentemente, uma vez mais, “civilizados” e “bárbaros”. 

Anghie (2005) considera que essa “dinâmica da diferença”19 ensejou o desenvolvi-
mento de muitas das doutrinas centrais de direito internacional, entre elas, a doutrina da 
soberania. A confrontação colonial ocorreu entre um Estado europeu soberano e uma socie-
dade não-europeia, a demonstrar a caracterização de assimetrias que remanescem até os dias 
presentes. Nesse sentido, é possível antever no campo das políticas migratórias a incidência, 
por vezes, de práticas centrais para o projeto imperial, como a discriminação racial e a explo-
ração de interesses econômicos20. No que tange especificamente à migração em situação de 
epidemia, destaca-se a possibilidade de discriminação de migrantes conforme o país de ori-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Anghie (2005) utiliza a expressão “dinâmica da diferença” para exprimir o contínuo processo de criar uma 
lacuna entre duas culturas, demarcando uma como “universal” e civilizada, e a outra como “particular” e não 
civilizada. Busca-se, então, preencher essa lacuna com técnicas de desenvolvimento para “normalizar” a “soci-
edade aberrante”. 
20 Segundo a crítica pós-colonial, contudo, nem sempre os resultados ilegítimos suportados por Estados em 
desenvolvimento são fruto exclusivo de novas formas coloniais. 
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gem, de estabelecimento de políticas migratórias mais ou menos restritivas a depender da 
procedência do migrante. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Totten (2012) alerta para o perigo de governantes fa-
zerem mau-uso do risco epidêmico para justificar políticas migratórias xenófobas. Estudos 
indicam, inclusive, que no passado líderes norte-americanos por vezes supervalorizaram o 
perigo do contágio para estabelecer medidas xenófobas21. Embora doenças contagiosas e 
epidemias constituam um grave perigo real, são necessárias (e bem-vindas) políticas que 
tenham como alvo a proteção e a segurança do ser humano, seja ele nacional ou migrante. 
 
4. Considerações finais 
 
 É possível e plausível restringir a liberdade de migrar diante de situações excepcio-
nais como uma epidemia. Certo é que existem normas a serem observadas em crises sanitá-
rias, não se está a negar os cuidados necessários que um estado de exceção exige. Contudo, a 
utilização do discurso securitário para encobrir a real pretensão do Estado de excluir o mi-
grante vai de encontro à liberdade de migrar e aos direitos humanos do migrante. É, pois, 
inadmissível a aniquilação de direitos e liberdades individuais do migrante, tampouco a utili-
zação de um estado de exceção sanitária para acobertar intenções políticas preexistentes, de 
intuito anti-migratório, em especial quando direcionadas a países específicos. Uma política 
migratória pautada nessa premissa constitui franco desvirtuamento de uma medida legítima. 
 O discurso da preservação da saúde dos nacionais frequentemente tem sido colocado 
a serviço de políticas públicas com o objetivo de inibir processos migratórios. Nessa direção, 
políticas migratórias restritivas, originadas em situação de epidemia, constituem mera re-
produção de narrativa antiga no sentido de utilizar questões de saúde pública para justificar o 
aumento da segurança nacional e a restrição do acesso às fronteiras. Em verdade, o recrudes-
cimento do controle fronteiriço acoberta o real temor do estrangeiro como aquele que rouba 
os empregos dos nacionais, sobrecarrega os serviços do Estado e contribui para a elevação 
dos índices de criminalidade. Representa, ainda, uma tentativa de resgate de espaços de so-
berania perdidos pelos Estados modernos em favor do processo de globalização vivenciado 
pela sociedade internacional.  
 A peculiaridade do quadro de epidemia reside no fato de ela dar à doença uma abran-
gência especial, abarcando todos os domínios da sociedade e confrontando o homem com 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 21 Totten (2012) exemplifica: “Os títulos de várias dessas leis [legislação colonial] indicam o sentido de seu 
propósito, como o Ato 1756 da colônia de Massachussets intitulado, ‘Um ato para prevenir encargos decorren-
tes de pessoas doentes, coxas ou de outro modo fracas, não pertencentes a esta Província, sendo desembarcadas 
e deixadas dentro do mesmo’, e o Ato 1740 da colônia de Delaware intitulado, ‘Um ato impondo um dever a 
pessoas condenadas por crimes hediondos e para prevenir pobres e pessoas incapazes, sendo importadas’.” 
(p.14). E ao fim, conclui: “Como outros estudiosos tem indicado, é importante enfatizar que líderes america-
nos no passado por vezes exageraram e ‘sensacionalizaram’ o perigo de contágio para formar políticas xenófo-
bas”. (p. 24-25) 
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uma grave ameaça a sua vida. O discurso sanitário é fundamentado no medo. O surto epi-
dêmico causa desordem na sociedade, nas instituições e nas mentalidades. A crise sanitária é 
uma crise epidemiológica, médica e também, indissociavelmente, uma crise política e uma 
crise de governo. Ao lado das abordagens clínicas e epidemiológicas, ela revela uma dupla 
teoria da política (poder, violência, constrangimento) e de governo (estrutura do Estado, 
comportamento dos governantes) (ZYLBERMAN, 2012). Tais características favorecem a 
promoção de políticas migratórias restritivas (com provável maior aceitação social), em razão 
das quais o estrangeiro é estigmatizado e rejeitado pelo Estado e pela sociedade, enquanto 
sujeito de direitos humanos. O combate à epidemia, associado à gestão estatal dos fluxos 
migratórios, pode também contribuir para a manutenção de perversas desigualdades históri-
cas entre o Norte e o Sul globais. 
 Em que pese a soberania estatal na gestão dos fluxos migratórios, o deslocamento de 
pessoas em tempo de epidemia deve ser examinado sob a perspectiva dos direitos humanos, 
de modo a afastar os estigmas e a fazer prevalecer a liberdade de migrar (e também de deslo-
car-se de maneira transitória), especialmente com vistas a melhores condições de vida. Aten-
de a esse propósito uma política migratória que vise à segurança sanitária não apenas dos 
nacionais, mas também dos  migrantes. 
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1. Introdução 
 

Nos últimos 30 anos, a migração internacional tem aumentado bastante: pode-se 
afirmar, que 3% da população global está atualmente na condição de imigrante. Crianças e 
jovens com menos de 20 anos correspondem a cerca de 11% do total, muitas deles percor-
rendo o caminho sozinhas, desacompanhadas (BHABHA, 2014, p. 1-2).  

A criança1 migrante desacompanhada ou separada é aquela que escolhe, com maior 
ou menor liberdade, deixar sua residência e a convivência familiar para viver em outra cidade, 
no país de origem ou em outro, mas sendo essa, a princípio, uma forma voluntária que difere 
do tráfico e do refúgio (YAQUB, 2009, p. 2-4). Em contrapartida, na maior parte das vezes é 
impossível definir em uma única categoria a situação jurídica da criança migrante, tratando-
se de uma articulação complexa de motivos e fatores de expulsão que se encontra na inter-
secção entre migração, tráfico e refúgio (BHABHA, 2014, p.239)2.  

Nas últimas décadas, as crianças migrantes têm enfrentado uma espécie de paradoxo 
normativo. Grande parcela dos países endurecem cada vez mais o controle de fronteiras, 
procurando dificultar a entrada de migrantes, atuando sob paradigmas de priorização da se-
gurança nacional e punitivismo em relação a pessoas em situação irregular  (BHABHA, 
2014, p.10). Por outro lado, Convenção sobre Direitos da Criança (CDC) assegura que 
todos os direitos nela enumerados se aplicam a todas as crianças presentes no Estado signa-
tário, incluindo aquelas que estão ilegalmente no Estado signatário (HODGKIN; NEWELL, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 A Convenção sobre Direitos da Criança (CRC), em seu artigo 1º, define criança como todo ser humano me-
nor de 18 anos. No direito brasileiro, há uma diferenciação entre criança e adolescente - segundo o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069 de 1990, são pessoas em desenvolvimento e dignas da proteção 
integral a criança - a pessoa menor de 12 anos - e o adolescente - a pessoa que está na faixa de idade de 12 a 18 
anos completos. Nesse artigo, a fim de se manter a concisão, utiliza-se o termo criança para designar as pessoas 
entre 0 e 18 anos completos. 
2 Sobre os fatores de expulsão e a relação entre migração e trabalho infantil, conferir: Edmonds & Shrestha, 
2009, pp. 20-43. 
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2007, p. 23). Decorre o paradoxo, no qual “o compromisso global de proteger crianças de 
adversidades divide a agenda política com uma determinação internacional de punir e barrar 
a migração irregular. Jovens migrantes são prioridades em ambos os casos” (BHABHA, 
2014, p.241) 3.  

Diante da difícil realidade da imigração infanto-juvenil, objetiva-se explorar o modo 
pelo qual a criança migrante desacompanhada tem sido protegida no Direito Internacional, 
no âmbito das Américas, e quais noções de infância revelam a forma como são percebidas 
pelo Direito. Para tanto, estuda-se como o conceito tradicional ocidental de infância, implíci-
to não apenas na prática mas na própria formulação de leis e de políticas, reage às complexi-
dades e às discrepâncias que os sujeitos concretos apresentam.  

Em seguida, contrastam-se as disposições jurídicas - a Declaração Americana de Di-
reitos Humanos, a CDC e a Opinião Consultiva n. 21 de 2014 da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos - com os desafios da prática em dois países com posicionamentos bastante 
destoantes em relação à migração: os Estados Unidos e o Brasil – mais especificamente, da 
fronteira entre o Sul dos Estados Unidos com o México e a fronteira do Acre com a Bolívia. 
As duas localidades foram selecionadas tendo como objetivo obter um contraste de situações 
que tem algumas similaridades – uma fronteira terrestre com uma proximidade relativa com 
zonas com altos fatores de expulsão, que recebe o maior volume de imigrantes de cada país – 
mas que apresentam regimes jurídicos bastante diversos para tratar da migração de crianças 
desacompanhadas.   

 
2. Formas de proteção legal da criança: Da invisibilidade a um ensaio de auto-
nomia 
 

A ideia de proteção legal especial para as crianças emergiu com a consolidação do 
Estado Moderno no século XIX, na medida em que seu projeto de controle dos cidadãos 
colocava, pela primeira vez, alguma limitação sobre o poder absoluto que os pais tinham so-
bre suas crianças (THERBORN, 1996, p.29-30). Mesmo assim, essa preocupação legal era 
circunscrita às crianças criminosas, marginalizadas ou moralmente vulneráveis, enquanto as 
demais continuavam em relativa invisibilidade por trás da unidade familiar.  

A ideia da criança como  sujeito de direito somente começou a tomar força a partir 
dos anos 1970, com o movimento internacional de direitos humanos e a segunda onda do 
feminismo4 (THERBORN, 1996, p.33). Com a apreensão dos direitos da criança pela lin-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Tradução livre.  
4 O Feminismo Ocidental é dividido em três “ondas” de pensamento. Enquanto a primeira onda, chamada de 
“feminismo liberal”, se preocupava primariamente com liberdades formais que eram negadas às mulheres – tais 
como direito ao voto, igualdade jurídica, etc. - a segunda onda do feminismo, desenvolvida a partir dos anos 60 
nos EUA, aprofundou os questionamentos para abarcar esferas da vida privada, e, entre elas, a família. Primei-
ramente, a família era vista como uma unidade harmônica com uma divisão naturalizada de papéis. Já as autoras 
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guagem dos direitos humanos, as preocupações, que antes eram apenas com as crianças con-
sideradas vulneráveis, estenderam-se ao bem-estar e aos direitos de todas as crianças - abrin-
do espaço para o questionamento de práticas que ocorrem no seio da família. Além disso, a 
desconstrução do caráter privado da família fez  cada membro - inclusive as crianças - ficar 
exposto em suas relações de poder e possíveis abusos de direito (THERBORN, 1996, p.36).    

Essa nova visibilidade a mulheres e crianças dentro do seio familiar deu início, por 
conseguinte, à abordagem clássica de direitos da criança, denominada “modelo de bem-
estar” (TOBIN, 2012), que nasce com o objetivo de proteger a criança, partindo da suposi-
ção de que as crianças são pessoas vulneráveis e imaturas, incapazes de protestar quando 
suas necessidades não são atendidas. Tal identidade, referente a sua imaturidade e irrespon-
sabilidades, era traduzida então pelo termo jurídico do princípio do melhor interesse, lido à 
luz do interesse dos pais e os do Estado, agentes adultos que decidem o que é melhor para a 
criança, sem que ela tivesse voz.  

Em seguida, constituiu-se o “modelo substancial de direitos”. Além de incluir meca-
nismos de proteção, o modelo enfatiza a opinião da criança como um fator relevante na cons-
trução do princípio do melhor interesse. Apesar do avanço, ele eventualmente cede às repre-
sentações de idade para determinar em que medida a criança pode ser ouvida e participar das 
decisões que lhe digam respeito (TOBIN, 2012, p. 60).  

Partindo do “modelo substancial de direitos”, em vigor, os textos legais contempo-
râneos de direitos de crianças articulam-se em torno da dicotomia  proteção e autonomia, 
utilizando conceitos abertos tal qual o melhor interesse da criança como chave interpretativa 
para limitar tanto o poder do Estado quanto o dos pais sobre a criança (ZERMATTEN, 
2010, p.484). 

Por isso, a proteção legal adequada às crianças migrantes desacompanhadas deve re-
fletir essa tensão de forma construtiva, reconhecendo as vulnerabilidades e necessidades de 
proteção, mas também evitando a prevalências de políticas paternalistas, que ignoram o po-
der de agência das crianças – principalmente daquelas que já expressam sua vontade ao inici-
ar uma jornada migratória.  
 
3. Migração de crianças desacompanhadas nas Américas: Um panorama teóri-
co-normativo e socioeconômico 
 

Apesar das dificuldades de mensuração e da grande margem de erro, estima-se que 
em 2008 um terço dos 214 milhões de migrantes fossem crianças ( 70 milhões) (GLIND, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
da segunda onda do feminismo começam a questionar essa naturalização e evidenciar as estruturas de poder e 
opressão que um membro da família podia operar sobre o outro (ZINN,2000, p.45). Na segunda onda, a inten-
ção era dar maior visibilidade ao papel da mulher dentro da família mediante a desconstrução da unidade famili-
ar e a individualização de seus membros. Isso acabou tornando mais visível o papel que a criança desempenha, 
dando margem a questionamentos sobre a forma como elas são tratadas dentro da família.  
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2010: 1). Mesmo assim não se sabe estimar quantas delas estão desacompanhadas, devido à 
existência de um problema de reconhecimento que perpetua o cenário de sua invisibilidade 
oficial na maioria dos países (YAQUB, 2009: 50).  

Não se sabe quantificar os números, tampouco o status das crianças desacompanha-
das. Esses fluxos migratórios de crianças desacompanhadas não podem ser facilmente cate-
gorizados de uma forma única, pois,  em grande parte dos casos, não há uma única razão 
motivadora, e sim uma articulação complexa entre diversos motivos, que vem sido chamada 
de “migração mista” (BHABHA, 2014, p. 239). Isso porque as crianças respondem a fatores 
econômicos, políticos, ambientais e educacionais ou de ordem pública, a exemplo de desas-
tres naturais, crime organizado, conflitos internos, agressão estrangeira, perseguição, entre 
outros (OC-21, 2014: 14). Respondem também a fatores de ordem privada ou familiar – por 
vezes, migram para fugir de situações de violência doméstica ou visam à futura reunificação 
familiar (YAQUB, 2009: 33).  

Por conseguinte, o movimento de crianças desacompanhadas é abastecido por fato-
res ligados ao desenvolvimento socioeconômico dos países (GLIND, 2010: 7) o que corro-
bora a hipótese dos migration-development links (YAQUB, 2009: 14, 30-36). Ademais, os 
locais escolhidos para a nova residência e as atividades desempenhadas para sobreviver são 
influenciados pelas possibilidades de melhores condições de vida (YAQUB, 2009: 4, 31) e a 
escolha final muito depende da idade, sexo, gênero, estilos de vida e cultura da criança mi-
grante.  

Ao chegar no local de destino ou no percurso, as crianças migrantes desacompanha-
das correm o risco de tornarem-se vítimas do tráfico de migrantes, do recrutamento para 
participarem de conflitos armados (BHABHA, 2014, p. 176-177), do trabalho infantil 
(YAQUB, 2009: 4-5). 

Infelizmente, a realidade demonstra que essas ameaças são reais. Muitas crianças, 
principalmente as menores de 14 anos, são dirigidas à mendicância ou a outras formas de 
trabalho infantil no setor informal ou em formas análogas à escravidão, tornando-se o “com-
ponente oculto da pobreza urbana e da urbanização irregular” (YAQUB, 2009: 5, 32-33). 
Como nefasta consequência, o trabalho infantil torna-se elemento expressivo no sustento das 
famílias dentro do mercado de trabalho de alguns países receptores (YAQUB, 2009: 5), 
contribuindo para a perpetuação do círculo vicioso.  

Outro risco enfrentado pelas crianças migrantes desacompanhadas seria o da restri-
ção de liberdade por infração de leis migratórias (OC-21, 2014: 14), porque em alguns paí-
ses é aplicada uma abordagem repressiva à migração (YAQUB, 2009: 5; OC-21, 2014: 53-
55). Nesse contexto, as detenções são frequentes; alternativamente, a criança é colocada na 
fila de espera da deportação ou da repatriação (GLIND, 2010: 6), porquanto os serviços de 
repatriação nos países não estejam sendo nem suficientes nem eficientes em seu dever para 
com os menores de 18 anos (YAQUB, 2009: 3). Por fim, ressalta-se que, em alguns países, 
mesmo quando detidas, estando sob a custódia do Estado, correm ainda o risco de desapare-
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cerem em instituições oficiais, a exemplo dos casos de rapto de crianças migrantes desacom-
panhadas para diversos fins ocorridos na Bélgica, na França e na Suíça (GLIND, 2010: 6). 

Diante do complexo fenômeno da migração infantil, especialmente no caso das cri-
anças migrantes separadas e desacompanhadas, está em vigor um regime jurídico internacio-
nal com vistas a assegurar o direito de toda criança “às medidas de proteção que sua condição 
de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado”, segundo expressa o art. 
19 da Convenção Americana de Direitos Humanos (1969). 

No âmbito global, visando o combate à perspectiva repressiva e criminal às crianças 
migrantes separadas ou desacompanhadas, utiliza-se o marco jurídico da Convenção sobre 
os Direitos da Criança, (1989). Outras convenções da ONU e da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) sobre os direitos da criança complementam a enumeração, a proteção e a 
salvaguarda dos direitos e princípios que devem orientar a aplicação do direito infanto-
juvenil e o tratamento dado a qualquer criança, sem discriminação. Entre os mecanismos 
assegurados pela CDC estão o princípio do melhor interesse da criança5 e o princípio da 
prioridade6, que acabam justificando a proteção diferenciada para crianças em qualquer cir-
cunstância e local. 

Mais recentemente, no seio do Comitê sobre os Direitos da Criança, órgão de moni-
toramento da CDC, adotou-se o Compromisso geral n. 6 de 2005, relativo ao tratamento de 
crianças desacompanhadas ou separadas fora de seu país de origem (CRC/GC/2005/6), 
que compromete os Estados a seguirem como vetores para o tratamento dessas crianças o 
princípio do melhor interesse da criança, o princípio da não discriminação e o princípio do 
non-refoulement (da não-devolução).  

No que se refere às obrigações definidas pelo Compromisso n. 6 de 2005, foram es-
tipulados o direito à nomeação de um tutor ou representante legal para as crianças migrantes 
desacompanhadas ou separadas, o fornecimento de cuidados e acomodações, o acesso à edu-
cação fundamental, o direito a um patamar mínimo de qualidade de vida que tenha por base a 
noção de dignidade humana, a proteção contra o recrutamento forçado para a guerra, a pre-
venção contra a privação de liberdade, a proteção contra o tráfico e exploração de menores, 
mas também o direito de cada criança desfrutar do mais alto grau possível de saúde e trata-
mento para doenças ou reabilitação. Em acréscimo, asseguram-se os direitos ao asilo e às 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 O Art. 3 da CRC, considerado como um princípio geral da Convenção, enuncia que todas as ações tomadas 
em relação à criança devem levar em conta o seu melhor interesse. O Comitê sobre Direitos da Criança, em seu 
guia de implementação da Convenção, explicita que ele significa que, nas ações das mais diversas entidades que 
agem sobre as crianças – família, Estado, escolas, etc. – a decisão de agir sobre a vida de uma criança deve levar 
em consideração os direitos descritos pela Convenção, e qual solução melhor se adapta ao caso concreto. Nem 
o Estado nem os pais detém sempre a última palavra sobre o conteúdo do melhor interesse, de forma que o art. 
3 encoraja a participação da própria criança em sua determinação (HODGKIN, NOWELL, 2007). 
6 Outro princípio geral, enunciado no art. 6, procura garantir o direito à vida e ao desenvolvimento da criança 
de tal forma que seja assegurada ao máximo pelo Estado signatário, constituindo um senso de prioridade (HO-
DGKIN, NOWELL, 2007). 
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formas complementares de proteção infanto-juvenil, os direitos à reunificação familiar, ao 
retorno ao país de origem (repatriação voluntária), à adoção internacional e às soluções du-
ráveis, sempre que tais medidas não ofendam a integridade e segurança da criança no futuro 
próximo.  

 
4. O sistema interamericano de direitos humanos (SIDH) 
 

 Já no âmbito regional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (doravante, a 
Corte) emitiu o Parecer Consultivo OC-21, em 19 de agosto de 2014, a pedido da Argenti-
na, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, que justificaram a consulta com base na continuida-
de de “um déficit da legislação e das políticas públicas” na matéria (OC-21, 2014: 11).  

No Parecer, a Corte emanou sua posição quanto aos direitos e garantias de crianças 
no contexto da migração, aos princípios orientadores ao tratamento de crianças migrantes e 
quanto à necessidade de proteção integral desses sujeitos, tanto no âmbito nacional quanto 
internacional. Exercendo sua função consultiva, identificou “um piso mínimo de parâmetros 
acordados em consenso sobre a matéria”, a partir da CRC, da Carta da OEA (1948) e da 
Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica (1969), 
considerada o pilar jurídico do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH). 

 Tanto a Convenção Americana (1969) quanto a Convenção sobre Direitos 
da Criança (1989) estabelecem a discriminação positiva a favor dos menores de 18 anos, em 
verdade, uma distinção fundada no princípio da igualdade, ensejando a adoção do princípio 
da proteção integral como diretriz dos direitos da criança.  Especificamente, o art. 19 da 
Convenção Americana estipula a obrigação de implementar medidas de proteção a todas as 
crianças em virtude de sua condição.  No Parecer Consultivo da Corte, a primeira diretriz 
sobre o tratamento a ser concedido às crianças migrantes na América Latina é também o 
princípio da proteção integral e do tratamento diferenciado à criança.  

O segundo princípio a ser aplicado é o princípio da jurisdição quanto à obrigação de 
respeitar os direitos (art. 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos), ou seja, Estado 
tem o dever tanto de assegurar de forma efetiva os direitos humanos de todas as pessoas sob 
sua jurisdição territorial (§ 62-64, OC-21, 2014), quanto de controlar suas fronteiras (§ 
92, OC-21, 2014).  

Em seguida, o Parecer reitera os quatro princípios cardinais da CDC sobre a infân-
cia, a dizer, o princípio do interesse superior da criança; o princípio da não discriminação; o 
princípio do respeito ao direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento; e o princípio do 
respeito à opinião e à participação da criança nos procedimentos que lhes afetem (§ 69, OC-
21, 2014).  

Partindo destes princípios, a Corte recomenda aos Estados, diante da migração in-
fantil desacompanhada, a ponderação caso a caso, pesando fatores pessoais à situação de 
migração, a fim de proteger as crianças, garantir seus direitos e tentar reverter as situações 
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de vulnerabilidade adicional ao fato de estarem desacompanhadas ou separadas (§ 71, OC-
21, 2014).  

No âmbito dos princípios aplicáveis à criança migrante, destaca-se a não criminaliza-
ção dos migrantes irregulares e a rejeição de formas de privação de liberdade no âmbito da 
migração infantil, ou seja, o Parecer da Corte consagra a não criminalização da migração 
irregular: decidindo pelo afastamento da detenção. Nas Américas, em países como o Brasil, a 
tendência jurídica tem sido que a situação jurídica da pessoa migrante seja regida pelo direito 
administrativo, em vez do criminal, a fim de se afastar a criminalização do migrante irregular, 
posição corroborada pelo Parecer Consultivo (§ 150, OC-21, 2014), Aliás, o mesmo posi-
cionamento encontra-se na CRC e é aplicado às pessoas em busca de proteção internacional: 
migrantes em situação irregular, mas também solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, 
entre outros (OC-21, 2014: 53).  

Para o caso de crianças desacompanhadas ou separadas, a Corte orienta os Estados a 
tentar localizar os membros da família, e, se isso for compatível com seu interesse superior, 
reunifica-la (art. 105). Essa medida se enquadra no princípio da adoção de medidas de pro-
teção especial, caso seja necessário e pertinente, e conforme o interesse superior da criança, 
princípio que engloba a avaliação sobre as questões de gênero, saúde e acesso à educação, e 
da necessidade de programas de assistência material e de apoio em relação à nutrição, vestu-
ário e habitação, a fim de se viabilizar o desenvolvimento físico, mental, espiritual e moral da 
criança migrante, de acordo com o princípio da proteção integral (§ 104, OC-21, 2014). 

Outra diretriz jurídica essencial quanto às responsabilidades dos Estados – e da soci-
edade - em relação à migração infantil, doméstica ou internacional, é o princípio do devido 
processo legal e suas garantias em processos migratórios que envolvem crianças (capítulo 
VIII, OC-21, 2014).  

Em adição aos princípios e direitos acima, posicionou-se a Corte no sentido de que, 
em cada caso, a criança migrante deve passar por uma avaliação inicial sobre seu status (§ 90-
91). Tal análise deve tentar identificar as condições para o possível enquadramento dessa 
pessoa na categoria de refugiado, o que exige a permanência da criança no território como 
condição para que se averigue o status e a solução para cada criança migrante (§ 77-80 e § 
83-85). Nesse processo, as autoridades nacionais podem estudar a possibilidade de conces-
são de asilo, conforme exija o caso (§ 81 e 82, OC-21, 2014).  

Para a Corte, segundo a interpretação resultante de sua função consultiva, esses são 
os princípios que devem reger o tratamento dos Estados americanos no ordenamento jurídi-
co, nas políticas públicas e no tratamento dado à criança migrante pelos Estados, por suas 
autoridades, instituições, mas também por sua sociedade civil. Note-se que a Corte não cria 
o direito em matéria de migração infantil, mas interpreta seus instrumentos jurídicos regio-
nais de direitos humanos, (§ 22, 23, 26, 27, 28 e 29, OC-21, 2014), corroborando diretri-
zes consagradas também no Direito Internacional, no âmbito da OIT e da ONU.  
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Conforme a competência consultiva da Corte, seu Parecer alcança a todos os mem-
bros da OEA que tenham assinado a Declaração Americana, descartando o requisito da rati-
ficação da Convenção Americana de Direitos Humanos. Por isso, o enquadramento jurídico 
de proibição da detenção de migrantes irregulares já bastaria para questionar o fato de, desde 
julho de 2013 a julho de 2014, os EUA terem detido, aproximadamente, 12 mil crianças 
migrantes desacompanhadas, muitas delas provenientes da América Central (CEIRI 
Newspaper, 4/7/2014).  

Mesmo com a dificuldade de obtenção de informações exatas sobre a quantidade de 
crianças migrantes desacompanhadas, nota-se que sua situação peculiar tem um respaldo 
legal considerável, abrangendo tanto aspectos protetivos como um aceno para a autonomia. 
Embora as frequentes referências ao princípio do melhor interesse ainda tragam a ambiva-
lência de quem seria a voz autorizada a ditar seu conteúdo, a ênfase no aspecto voluntário de 
uma eventual repatriação leva a crer que a vontade da criança será um fator determinante no 
momento de tomada de decisão sobre seu futuro. Em contrapartidas, críticas devem ser teci-
das em relação à ineficácia da aplicação da lei infanto-juvenil pelos países receptores e à falta 
de vontade política de se combater fatores de expulsão nos países de origem, o que mantém 
vulneráveis crianças migrantes desacompanhadas e vítimas de sistemas protetivos morosos 
ou ineficientes (BHABHA, 2008, p.7). 

 
5. Sujeitos concretos e teorias da infância 
 

Tal quadro legal extenso e completo, entretanto, não se traduz automaticamente em 
uma efetiva proteção das crianças migrantes. Para além das dificuldades materiais de muitos 
países, a própria ratificação quase universal da CDC foi marcada pela ausência dos Estados 
Unidos, assim como a proliferação de reservas, por parte de vários países, eximindo-se das 
obrigações do art. 2º de conferir os direitos concedidos às crianças em situação ilegal 
(BHABHA, 2014, p.256). Para além de limitações de recursos, subsiste a tensão entre a 
proteção dos direitos fundamentais de crianças e controle de fronteiras. 

Não é pela falta de legislação ou pelo desconhecimento do problema que crianças 
migrantes desacompanhadas são deixadas sem assistência legal imediata, são detidas em um 
grande número de países, são vítimas de agressão e, em virtude de sua irregularidade, têm 
ainda mais dificultado o seu acesso a tantos outros direitos básicos (BHABHA, 2014p. 238-
283). Trata-se de escolha política: 

Como sociedade, temos uma contradição fundamental em nossa abordagem. Nós 
vemos o Estado com a obrigação de proteger crianças vulneráveis (...), mas também espera-
mos que ele nos proteja dos estrangeiros ameaçadores, desordeiros e descontrolados, mes-
mo que sejam crianças (BHABHA, 2014, p.11). 

Tal afirmativa não só contraria as assertivas legais de absoluta prioridade conferida às 
necessidades de crianças, mas também causa certo estranhamento diante de uma cultura, 
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como a ocidental, que deposita tanto valor emocional na infância e na ideia de inocência das 
crianças (FASS, 2003, p.966) – fato que acaba servindo como uma das justificativas da pro-
teção especial. Como convive o imaginário da criança que precisa ser salva com a do crimino-
so que precisa ser contido? Há duas linhas de raciocínio para articular teoricamente esse 
paradoxo. 

A primeira delas pode ser encontrada no próprio conceito de infância nos países oci-
dentais, quando oposto às crianças concretas. Crianças são uma parte constante e inevitável 
da sociedade, sendo a infância um estágio de vida comum a todos os seres humanos: todos 
vêm a esse mundo e passam por uma miríade de mudanças físicas que são vistas como a base 
biológica para distinções sociais (JENKS, 2005, p.6). A abstração que tenta sumarizar e 
identificar esses traços em comum que esses seres concretos compartilham é o conceito de 
infância (WYNESS, 2006, p.8). Trata-se, portanto, de um fenômeno cultural que constrói 
um discurso7 normativo sobre o que a criança concreta é, atribuindo a ela características que 
somente são conceituadas em oposição ao adulto  (JENKS, 2005, p.6).  

Adultos, portanto, tentam entender a criança não nos termos dela, mas nos termos 
que são consistentes com sua visão normativa sobre sociedade (JENKS, 2005, p. 3), onde as 
ações e discursos produzidos pelas próprias crianças comumente são invisíveis para as insti-
tuições adultas, mesmo quando crianças são o principal foco do problema em questão (FASS, 
2003, p.963). 

Jenks apresenta dois arquétipos através dos quais sociedades ocidentais compreen-
dem infância, que transmitem diferentes formas de exercício de poder sobre crianças e coe-
xiste em múltiplos discursos (JENKS, 2005, p. 64, 70). Ele usa o conceito dual de natureza 
humana de Nietzche para ilustrar o modelo Dionisíaco e Apolíneo de infância como sendo 
um conjunto de valores associados à natureza da criança. A “Criança Dionisíaca”, compatível 
com o conceito negativo hobbesiano de natureza humana (WOODHEAD; 
MONTGOMERY, 2007, p.63), vê a maldade inata no estado não civilizado da criança, e 
imbui autoridades adultas com a tarefa de moldá-las em seres morais e sociais, usando quais-
quer meios possíveis, especialmente punição física para acabar com as tendências malignas 
da criança (JENKS, 2005, p. 63).  

Em um contraste aparente com a primeira visão mais brutal, o conceito Apolíneo de 
criança, também chamado por Woodhead e Montgomery de uma visão romântica (2007, p. 
65), evidencia os aspectos positivos e desejados da infância. Eles são vistos como imacula-
dos, inocentes e angelicais, seres especiais que devem ser cuidados e adorados (JENKS, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7  Discurso, como definido por Woodhead & Montgomery (2007: 24), significa “um conjunto autônomo de 
ideias interconectadas mantidas juntas por uma ideologia particular ou por uma visão de mundo”, onde é o 
produto de um tempo, espaço e configuração política e social específicas (Woodhead & Montgomery, 2007: 
47). Infância, embora seja vista como um discurso normativo, significa que combina um conjunto de – por 
vezes conflitante e paradoxal – ideias sobre o que caracteriza uma criança como tal, baseado em certas suposi-
ções sociais sobre o processo físico do desenvolvimento do corpo humano, que estabelece as regras para definir 
uma criança.   
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2005, p. 64-65). É importante notar que, assim como no arquétipo anterior, a Criança Apo-
línea também é vista como um ser fora da sociedade, mas dessa vez como bom demais, ao 
invés de selvagem demais, para pertencer ao mundo adulto racional. O controle exercido 
sobre a criança, na forma de um discurso protetor, é mais profundo e internalizado, mas sua 
afirmação constante não nega seu custo perverso. 

Se a criança é percebida como portadora de uma inocência natural, a imposição des-
ses valores cria a ideia de desvio da norma e produz a figura do ser desviante, que é excluído 
da categoria de criança por não apresentar o conjunto certo de características. O discurso 
Apolíneo, então, vincula a necessidade de proteção e cuidado a alguns conjuntos específicos 
de características que constituem o ideal de infância, ampliando o campo para classificações 
e regimes de verdade sobre crianças que exclui a criança que não corresponde a esse ideal 
não só do seu conjunto de valores, mas da sua própria condição de criança. Além disso, esse 
ideal de infância, embora enfatizando a inocência, também projeta a imagem de ser indefeso, 
de uma vulnerabilidade permanente que não é necessariamente causada por circunstâncias 
adversas, mas deriva da percepção da criança como um ser incompleto, que é incapaz de agir 
por conta própria – qualquer possibilidade de agência é negada às crianças. 

Diante da realidade das crianças migrantes desacompanhadas – jovens pessoas que 
comumente passam por dificuldades imensas em suas jornadas; viajam em busca de aspira-
ções consideradas adultas, como um emprego para sustentar a família; algumas fugindo de 
contextos extremamente violentos. Os relatos de Jacqueline Bhabha sobre uma corrente da 
opinião pública dos EUA corroboram com a tese da exclusão de direitos pela não conformi-
dade com o ideal de infância:  

No domínio político, não há consenso sobre os direitos de crianças 
sem registro, mesmo no nível abstrato. (...) De acordo com um ofi-
cial de imigração juvenil dos Estados Unidos, crianças desacompa-
nhadas que buscam asilo são “ou fugitivos, ou não prestam”, crimi-
nosos em construção. Por causa de suas vivências conturbadas, es-
ses jovens migrantes são considerados como adultos ameaçadores, 
e não como crianças “iguais às nossas”. (BHABHA, 2014, p. 251) 

 
6. Crianças migrantes desacompanhadas: Legislação e prática nos EUA e no 
Brasil 
 
6.1. EUA: “The surge” 
 

Os Estados Unidos, com sua política de imigração cada vez mais restritiva, constitu-
em um exemplo clássico de situações em que compromissos de proteção a crianças são su-
mariamente ignorados em favor de preocupações de controle de imigração. Embora sejam 
um dos pouquíssimos países que ainda não se vincularam à CDC, há um aparato legal sólido 
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de proteção a crianças: o princípio do melhor interesse da criança está consolidado em sua 
jurisprudência , assim como na Children’s Charter (1930) e em outros documentos internos 
de proteção a refugiados, vítimas de tráfico e crianças em geral (BHABHA, 2014, p. 372-
373). 

Desta forma, não é por falta de previsões legais que os direitos de crianças migrantes 
são desrespeitados no país.  Desde outubro de 2013, aproximadamente 57 mil crianças da 
América Latina já cruzaram as fronteiras dos EUA, principalmente vindas dos países do Tri-
ângulo do Norte: Guatemala, Honduras e El Salvador, e mais de 11.687 estão detidas em 
centros fronteiriços nos EUA. Esse cenário foi chamado pelo Presidente Obama de “crise 
humanitária” (CEIRI Newspaper, 4/7/2014). A resposta dos EUA a essa crise, porém, de-
nota que a preocupação migratória passa longe de noções do melhor interesse da criança, 
uma vez que a discussão pública tem focado, predominantemente, em como deter e repatria-
las o mais rápido o possível (CERNADAS; MUSALO; FRYDMAN, 2015, p. 30).  

As crianças migrantes desacompanhadas encontram, então, um sistema marcado por 
inconsistências, com algumas medidas protetivas mescladas com atitudes punitivas em rela-
ção à migração – mesmo aquelas que o fazem com o intuito de pedir refúgio. A maioria das 
crianças do México e de outros países Latino-Americanos que chegam aos EUA para pedir 
refúgio são imediatamente deportadas, sem que seu pedido seja sequer processado 
(BHABHA, 2014, p. 206). Mesmo que consigam escapar a apreensão e a deportação, a mai-
or parte delas não tem acesso à representação legal – que deveria ser concedida pelo governo 
-, salvo quando há uma mobilização de ativistas pró-imigrantes (PRESTON, 2014). 

Crianças desacompanhadas entram com 4% dos pedidos de refúgio nos EUA, embo-
ra esse número pudesse ser maior, pois apenas uma pequena parcela das crianças que mi-
gram consegue obter representação legal adequada e formular o pedido (BABHA, 2014). 

A forma específica pela qual se solicita refúgio modifica radicalmente as chances de 
sua aceitação. Quando o pedido é fundado em alguma vulnerabilidade – que as faz encaixar 
mais facilmente no modelo apolíneo da criança indefesa –, a situação tende a ser mais facil-
mente passível de ser enquadrada como perseguição pela lei americana (BHABHA, 2014, p. 
225-226).  

Já quando a razão para o pedido de refúgio se relaciona à capacidade de agência da 
criança – sua atuação como ativistas, na política ou em conflitos -, os pedidos tendem a ser 
rejeitados com base em duas argumentações. Primeiramente, o status de agente por si desca-
racterizaria a infância, levando as crianças a serem tratadas pelos mesmos critérios que adul-
tos. Um exemplo disso é o de envolvimento com gangues. Alternadamente, como acontece 
nos casos em que as crianças afirmam ser perseguidas em razão de envolvimento político, o 
discurso oficial desqualifica a perseguição, alegando que uma criança não pode ter relevância 
política o suficiente a ponto de ser perseguida (BHABHA, 2014, p. 227-228). Aqui está 
contido mais um exemplo da imposição da visão apolínia de infância que faz com que apenas 



Crianças migrantes desacompanhadas nas Américas 117 
 

 
 

os pedidos que são compatíveis com a ideia de infância como espaço de vulnerabilidade e 
inocência tenham alguma chance de serem processados favoravelmente. 

Os EUA passam por um momento de discussão política e legislativa sobre o assunto, 
com respostas contraditórias no governo e sociedade civil. Por um lado, uma decisão judicial 
recente questiona a permanência de famílias inteiras – incluindo bebês – e crianças desa-
companhadas em centros de decisão, ordenando que sejam encontradas alternativas ao en-
carceramento (PRESTON, 2014). Enquanto isso, vários Estados  insurgiram judicialmente 
contra uma reforma de leis de imigração pretendidas pelo Presidente Obama, barrando sua 
aplicação. Eles alegam que as medidas, favoráveis a imigrantes em situação irregular que já 
vivem o país, faria com que eles tivessem que lidar com uma “horda de imigrantes” (SHEAR; 
PRESTON, 2015).  

Mas enquanto o desfecho judicial não ocorre, as políticas dos EUA continuarão a en-
volver deportações em massa, detenções com condições deploráveis e a construção de mais 
uma casa de detenção programada para alojar famílias, com a possibilidade de colocarem 
pequenos berços nas celas (PRESTON, 2014).  
 
6.2. Brasil  

 
No marco legislativo nacional, a Constituição Federal de 1988 assegura direitos 

fundamentais a nacionais e estrangeiros, incluindo a inviolabilidade do direito à vida, à liber-
dade à igualdade, à segurança para crianças migrantes. Nessa ordem constitucional de 1988, 
os estrangeiros são protegidos pela Lei dos Estrangeiros, n. 6.815, de 19 de agosto de 
1980.  

Partindo desses marcos, o Brasil, mediante seu Conselho Nacional de Imigração 
(CNIg), não criminaliza a imigração irregular (OLIVEIRA, 2012: 12). Nessa direção, o país 
implementa medidas para a regularização da situação dos estrangeiros residentes no Brasil e 
observa, de forma ampla, o direito de reunião familiar, conforme a Resolução Normativa n. 
36, de 28/09/1999. Ademais, o país aprovou, em 2010, a Política Nacional de Imigração e 
Proteção ao Trabalhador Migrante, levando em conta o critério de vida digna e a associação 
entre migração e desenvolvimento (OLIVEIRA, 2012: 14). Também a Política Nacional, a 
Resolução Normativa n. 27 de 1998 prevê o princípio da não devolução (non-refoulement), 
baseando-se no entendimento de que a maioria dos menores clandestinos necessitam de 
proteção humanitária, embora não se enquadrem na categoria de refugiados. Por isso, o país 
persegue a autorização judicial das Varas da Infância e da Juventude para a permanência des-
sas crianças no Brasil e nomeação de tutores ou representantes legais para elas (OLIVEIRA, 
2012: 15). 

Ainda, o Brasil aprovou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 
8.069, de 1990, que regulamenta o princípio da proteção integral patrocinado constitucio-
nalmente pelo art. 227. O ECA enumera os direitos, garantias e proteções para todas as cri-
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anças, sem discriminação, tendo sido a base para a reforma do Sistema Nacional de Garantias 
dos Direitos de Crianças e Adolescentes.  

Concretamente, o Brasil possui um modus operandi bastante avançado em matéria 
de tratamento dado ao menor de 18 anos que cruza a fronteira, pois esse tratamento é patro-
cinado pela CF/88 e pelo ECA/90, sendo suavizada a perspectiva trazida pelo Estatuto do 
Imigrante, de 1998. Contudo, os processos administrativos variam nos estados da federação, 
embora a aplicação dos referidos instrumentos jurídicos é imperativa. 

O Acre é uma região de fronteiras porosas com fluxo mais intenso de migrantes, den-
tre eles as crianças migrantes desacompanhadas (ou acompanhadas por não titulares, como 
irmãos, primos, tios, traficantes, coiotes, etc.). O processo administrativo é coordenado pela 
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH). 

No ofício SEJUDH/A.I.R./N.280/2014, o Secretário do SEJUDH de Rio Branco, 
Nilson Moura Leite Mourão, esclarece ao Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do 
Ministério Público Federal, Luiz Gustavo Mantovani, como as crianças migrantes desacom-
panhadas são recebidas.  

Em primeiro, Leite Mourão indica que as primeiras providências administrativas re-
ferem-se à procura imediata dos pais e responsáveis, sendo os esforços para detectar seus 
pais ou responsáveis o primeiro passo. Imediatamente, também, o caso é informado ao Ma-
gistrado da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Rio Branco, o responsável pelo processo 
migratório envolvendo a criança. 

As crianças que são encontradas nessa situação de tripla vulnerabilidade – por ser 
menor de 18 anos, estrangeira e estar desacompanhada de seus familiares ou responsáveis 
titulares – devem ser encaminhadas diretamente à Vara da Infância e da Juventude, onde se 
procede à designação de um tutor ou de um representante legal, bem como onde ocorrem as 
entrevistas com a criança e a regularização de seu status migratório.  

Em acréscimo, são as autorizações do magistrado das Varas que permitem o deslo-
camento da criança para fins de continuidade processual ou de reunião familiar. Por conse-
guinte, nenhuma ação envolvendo a criança ocorre sem autorização judicial, isto é, não há 
hipótese de traslado da criança para outra cidade nem para a capital em nenhuma circunstân-
cia que não mediante autorização judicial e nomeação de um responsável que a leve até a 
cidade indicada. 

O segundo passo administrativo consiste no acionamento do Conselho Tutelar da 
Região, especialmente para abrigar e cuidar da criança enquanto corre o processo na Vara.  
O acionamento do Conselho Tutelar deveria ser imediato. Quando acionado, as crianças são 
acolhidas em abrigos específicos na cidade onde foram encontradas e, se não houver dispo-
nibilidade de abrigos públicos, convoca-se o Conselho Tutelar ou mesmo um conselheiro 
tutelar que a possa abrigar.  

Conclui o Secretário, no Ofício, explicando que, na ausência de Varas da Infância e 
da Juventude numa comarca ou município, leva-se o caso a uma Vara Civil.  
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Se desde os anos 1980 o Brasil tornou-se um país de envio de emigrantes, a partir de 
meados da década de 2000 houve uma reversão do fluxo internacional. Há crescentes fluxos 
de imigrantes latino-americanos e norte-americanos chegando ao país, muitas vezes buscan-
do oportunidades educacionais e ocupacionais. Muitos destes concentram-se no Rio de Ja-
neiro e São Paulo, outros acabam permanecendo na Amazônia Legal brasileira (ARAGÓN, 
2011, p. 73). 

Em especial devido às políticas de desenvolvimento econômico e de integração regi-
onal, a migração internacional na Amazônia, embora não exclusiva, é uma fonte de constante 
imigração entre os países amazônicos – Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, 
Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Brasil (ARAGÓN, 2011, 76-77, 86). Assim, muitos 
adultos e famílias migrantes destes países compõem grande parte dos estrangeiros na região 
juntamente com nacionais do Japão, Paraguai e Portugal, assim como dos EUA, Argentina, 
Alemanha e de outros países da Europa, Ásia, África e Oceania (ARAGÓN, 2011, pp. 81-
83).  

Considerando a dinâmica da fronteira amazônica, mas tendo em conta a reversão mi-
gratória que torna o Brasil um país de destino de migrantes, pode-se prever um cenário do 
aumento de crianças desacompanhadas. Por isso, diante de tais perspectivas é preciso rever o 
tratamento dado a estes sujeitos em desenvolvimento, sendo imperativo ouvir as partes que já 
lidam com o tema.   

De acordo com a entrevista realizada com a Irmã Rosita Milesi (MILESI, 2015), di-
retora do Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH), o Brasil precisa executar de-
bates articulados com as autoridades e instituições responsáveis pelos processos jurídicos e 
de acolhimento das crianças migrantes desacompanhadas a fim de se aprimorar ou inovar o 
vigente sistema. Irmã Rosita entende que o assunto é incipiente no país e que cabe desenvol-
ver mecanismos processuais menos burocráticos e mais ágeis para a regularização adminis-
trativa da situação de cada criança migrante desacompanhada, assim como políticas de inte-
gração social para essas crianças.  

 
7. Considerações finais 
 

As crianças migrantes desacompanhadas, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, en-
frentam um desafio contínuo, pois se encontram em uma posição de especial vulnerabilidade 
por portarem duas identidades que as marcam como um Outro perante a sociedade: o fato de 
serem migrantes e o de serem crianças. Em algo que parece uma antítese entre duas identi-
dades conflitantes, enquanto “criança”, garante-se a elas proteção Internacional sob o prin-
cípio da proteção integral; enquanto “migrante”, elas ficam sujeitas ao controle implícito ao 
exercício da soberania estatal. 

Nesse sentido, enquanto o discurso da infância como fase de incompletude e vulne-
rabilidade possa integrar a retórica que justifica a proteção especial de crianças, esse status 
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traz uma série de limitações que os adultos não enfrentam – por exemplo, o fato de não pode-
rem viajar desacompanhadas ou de necessitarem de um tutor ou guardião para ter sua situa-
ção migratória regularizada. 

Pode-se observar que o Direito Internacional tanto opera na tensão entre a proteção 
e a autonomia progressiva de crianças, articuladas pelo princípio do melhor interesse, como 
forma de efetivação dos direitos da criança, criando um corpo jurídico influente e sólido de 
direitos da criança. Muito embora seja também evidenciada a necessidade de priorizar a efe-
tivação dos direitos das crianças, a prática revela que há diversas limitações na sua efetiva 
implementação.   

 Nos Estados Unidos, considerações sobre a proteção de crianças são deixadas de la-
do em favor de uma abordagem focada na repressão da imigração ilegal. O tratamento jurídi-
co e administrativo dado a essas crianças, portanto, as diferencia das crianças americanas na 
medida em que as considera primeiro como imigrantes em situação irregular. No binômio 
entre proteção e autonomia, a proteção mais importante é a das fronteiras. 

Já no Brasil, mesmo que as crianças migrantes sejam absorvidas pelo sistema de pro-
teção nacional, a falta de estrutura física e a morosidade da justiça acabam sendo os maiores 
obstáculos na efetivação dos direitos dessas crianças.  

Em ambos os casos – embora em graus bastante diferentes – um grande obstáculo 
para crianças migrantes não se encontra na falta de leis específicas que as protejam, ou mes-
mo de uma invisibilidade dentro do sistema, mas de vontade política ou priorização orçamen-
tária, que apontem para a política como as vias próprias para a mudança da situação, e de 
políticas sociais e inclusivas voltadas às crianças e às famílias, porque comprova-se a ligação 
entre migração e desenvolvimento. 

 Entretanto, a aplicação das leis existentes, como fica evidenciado pela análise dos 
casos de refúgio nos EUA, está sujeita a interpretações a respeito do conceito de infância que 
podem ser prejudiciais às crianças concretas. No Brasil, o regime jurídico diferenciado que é 
conferido às crianças brasileiras é mantido no caso das crianças migrantes desacompanhadas. 
Desta forma, seu status de migrante não afeta – ao menos institucionalmente - seu tratamen-
to jurídico diferenciado. 

 Já nos Estados Unidos, com sua legislação restritiva, duas situações diversas se con-
figuram: primeiro, quando se fala das deportações em massa e da falta de assistência jurídica, 
configura-se uma situação em que o status de criança é apagado pela caracterização da pes-
soa como migrante, sem nenhum tipo de atenção especial a essas pessoas. Já no caso da aná-
lise dos pedidos de refúgio, vê-se uma qualificação diferenciada das demandas, em que há um 
filtro entre as atitudes que parecem condizentes com ideias apolíneas de infância, em que 
passividade e vulnerabilidade são evidenciadas, têm mais chances de serem aprovadas. En-
quanto isso, crianças que se envolvem com atividades consideradas adultas – violência de 
gangues ou movimentações políticas – são desconsideradas.  
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