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RESUMO: Este artigo discute algumas práticas contemporâneas de governança 

migratória e o papel da categoria “tráfico de pessoas” neste processo. Para isso, 

destaca as implicações da aproximação entre os campos migratório e criminal e 

o crescimento da “expertise” relacionada à “governança internacional das 

fronteiras”. O texto reflete ainda sobre o contexto europeu contemporâneo, 

destacando os claros sinais de exaustão por que passa o discurso 

securitário/criminal em torno das migrações. 

Migração – Europa – Governabilidade Migratória – Tráfico de Pessoas. 

 

Alguns comentários sobre “tráfico de pessoas” e governança das 
migrações 

 

Entre as questões relacionadas com a mobilidade humana que adquiriram 

mais proeminência nos últimas anos, “tráfico de pessoas” e “contrabando de 



migrantes” figuram como as principais. Nas últimas duas décadas, essas 

questões se converteram em objeto da agenda política internacional, com a 

participação de atores como o Departamento de Estado e Congresso dos 

Estados Unidos, União Europeia e Nações Unidas (Wong, 2005). 

Isso se deve à assinatura da Convenção das Nações Unidas contra o 

Crime Organizado Transnacional (UNODC, 2000), que com seus Protocolos 

Adicionais contra o Tráfico de Migrantes e o Contrabando de Migrantes, 

traspuseram para a estrutura criminal da ONU temas antes tratados 

essencialmente nas Convenções de Direitos Humanos e do Trabalho. 

Se é inegável o fato da agenda anti-tráfico ter características relacionadas 

a debates específicos no seio dos movimentos feministas euro-americanos, o 

vínculo que ela estabelece com as noções de migração e segurança merece 

destaque. Pardis Mahdavi (2011) conecta a linguagem da legislação anti-tráfico 

produzida nos Estados Unidos na última década a uma visão hegemônica sobre 

o tema difundida internacionalmente. Nesta perspectiva, além do foco 

desproporcional assumido pela questão do trabalho sexual e do tráfico sexual – 

o que contraria a própria abrangência conceitual do Protocolo de Palermo1 –, o 

vínculo entre migração, segurança e tráfico de pessoas fica evidente: 

 

“The Law addresses not only the issue of human trafficking, but also 

questions of migration, immigration, and security with which trafficking is 

indivisibly connected. The obvious tension within the Act (is) to respond to 

the needs of victims and to address the violation of boundaries that 

trafficking involves” (Mahdavi, 2011: 17). 

 

A retomada das preocupações em torno da temática do tráfico humano 

remonta à década de 1980, numa emergente preocupação de grupos feministas 

com a relação entre tráfico e turismo sexual no sudeste asiático (Piscitelli, 2011: 

61). “Essa reativação teve lugar a partir da pressão de feministas preocupadas 

com os impactos sociais da reconstrução e do desenvolvimento do Sudeste da 

Ásia após a Guerra do Vietnam e com a permanência contínua das tropas 

militares norte-americanas na região (Cynthia Enloe, 1990 apud Piscitelli, 2011). 

Nessa retomada, posições contrastantes ao paradigma abolicionista 

também se impuseram e o trabalho sexual, no contexto da indústria 



transnacional do sexo, passou a ser discutido como uma possibilidade à qual as 

mulheres aderem não necessariamente de maneira forçada. Neste novo quadro, 

a prostituição foi redefinida como forma legítima de trabalho – em contraste à 

Convenção de 1949, que equivalia prostituição e tráfico – e o comércio global de 

sexo como lugar, mas não o único, em que incide o tráfico. 

Várias pesquisas desenvolvidas ao longo das últimas décadas passaram 

a mostrar que tanto o tráfico, quanto outras questões relacionadas – trabalho 

forçado, novas formas de escravidão, irregularidade migratória, migração 

forçada – não se restringiam às mulheres. De todo modo, é interessante 

perceber como as discussões em torno da prostituição ficaram relativamente 

latentes até o início dos anos 1990, década que deu lugar a sensíveis 

transformações econômicas, políticas e sociais nos Estados Unidos e na Europa. 

Apesar das peculiaridades deste novo momento histórico, o paralelo com 

o que ocorreu no início do século XX é direto, já que as narrativas em torno do 

tráfico de pessoas também ganharam projeção em função de transformações 

sociais e preocupações envolvendo o fenômeno migratório naquele momento:   

 

“While this earlier wave of concern engaged a similar coalition of 

“new abolitionist” feminists and evangelical Christians, it is interesting to 

note that, prior to the Progressive era, the goal of eradicating prostitution 

had not seemed particularly urgent to either group. By the beginning of the 

twentieth century, however, as tensions mounted over migration, 

urbanization, and the social changes being wrought by industrial 

capitalism, narratives of the traffic in women and girls for sexual slavery 

abounded” (Bernstein, 2010: 49). 

 

 É por isso que a compreensão do tema do tráfico de pessoas se sofistica 

quando feita à luz de sua utilização em certas premissas dos debates migratórios 

contemporâneos. Sem visualizar a naturalização do vínculo entre migração, 

segurança e tráfico de pessoas, é difícil compreender como este tema iria se 

transformar, no início da década de 1980, de uma mal financiada e específica 

questão de ONGs feministas para uma questão da ordem do dia da agenda 

política internacional nas décadas seguintes. 

 Um conjunto de autores tem problematizado a intersecção entre tráfico de 



pessoas e controle migratório, apontando as conseqüências negativas na 

disseminação deste conceito em diferentes contextos . Algumas dessas críticas 

salientam o tráfico de pessoas como mais um ingrediente do "regime global de 

proibição" (Nadellman, 1990) inerente a centros metropolitanos que, por razões 

políticas e econômicas, continuam a exportar sua agenda punitiva para regiões 

periféricas do globo (Lee, 2011). Outras sugerem que as diferentes políticas de 

combate ao tráfico têm sido mais eficazes em criminalizar populações econômica 

e racialmente marginalizadas, reforçando o controle das fronteiras e de pessoas 

envolvidas no mercado do sexo (Augustín, 2007, Bernstein, 2010, Kempadoo, 

2005, Piscitelli, 2008). 

  Além disso, uma crescente literatura tem atrelado as políticas anti-tráfico 

a modelos padronizados de administração de fronteiras e ao reforço dos 

mecanismos estatais de controle da mobilidade (Green & Grewcock, 2002; Lee, 

2011, 2013; Pickering & Weber, 2006; Huysman, 2006a; Gerard and Pickering, 

2012). Nessa chave de entendimento, grande parte do ímpeto contemporâneo 

de redescoberta do problema estaria relacionado a uma cruzada criminal que 

equaciona o tráfico de pessoas a um crime de imigração ilegal (Lee, 2011). 

O trabalho de Maggy Lee (2013) detalha a imbricação do financiamento 

de uma série de projetos anti-tráfico conduzidos por Organizações Internacionais 

e ONGs na Ásia, revelando seu resultado no dia a dia de populações localizadas. 

A partir de um inventário de projetos e iniciativas sobre o tráfico de seres 

humanos no âmbito da Comissão Econômica e Social das Nações Unidas para 

a Ásia e Pacífico (UNESCAP) relativo ao ano de 2001, feito por Piper (2005), ela 

relaciona pelo menos seis projetos executados pela própria UNESCAP, oito pela 

Organização Internacional de Migrações (número que aumentou para pelo 

menos 20 em 2004), quatro pela UNESCO, quatro pelo ACNUR e 32 pela 

UNICEF. 

Estes projetos e seus conseqüentes recursos geraram um aumento 

exponencial de ONGs que lidam com a questão do tráfico na região. Num país 

tão pequeno quanto o Nepal, 57 organizações se diziam envolvidas na luta anti-

tráfico naquele ano. Além dos problemas contábeis relativos à justificativa de 

recursos direcionados a essas instituições, o que chama a atenção da autora é 

outro dado não menos preocupante: o fato de suas intervenções redundarem na 

restrição da histórica mobilidade de mulheres da região: 



“One example of the emerging novel assemblages in border 

policing is Maiti Nepal, a local NGO which claimed to have rescued and 

rehabilitated ‘more than 12,000 women and girls’ in Nepal through 

patrolling the border to intercept suspected trafficking victims2 (…) Here, 

in the open border between India and Nepal, Nepalese citizens have 

traditionally been able to travel back and forth without immigration control 

for family visits, buying and selling goods, conducting religious pilgrimages 

and so on as a mundane part of their everyday life. But while male 

migration has been a longstanding and accepted practice in Nepal, female 

migration is now heavily scrutinized, policed, and stigmatized in the name 

of trafficking prevention” (Lee, 2013: 138). 

 

Segundo Lee, esta mesma ONG colabora com a polícia de fronteira e 

emprega pessoas que foram “resgatadas” do tráfico como "guardas de fronteira" 

em equipes de vigilância que subsidiam o trabalho da polícia. Essas pessoas 

são arregimentadas para observar a passagem de meninas e mulheres, 

interceptando aquelas consideradas em "circunstâncias suspeitas" (Crawford, 

2010 apud Lee, 2013). Em nome da proteção, as mulheres que cruzam a região 

passaram a ter que arcar com o ônus de provar que não estão sendo traficadas 

(Lee, 2013: 139). 

Já na Indonésia, Maggy Lee faz referência a uma série de ONGs locais 

que redefiniram sua expertise em torno dos conhecimentos de prevenção do HIV 

para a temática do tráfico de pessoas, a fim de se ajustarem às mudanças de 

interesses e prioridades de grandes financiadores de projetos, como a United 

States Agency for International Development (USAID), a International Catholic 

Migration Comission (ICMC), a Asia Foudation, o United Nations Development 

Fund for Women (UNIFEM) e a Terres des Hommes (Netherlands) (Lee, 2013: 

137). 

No contexto europeu, por sua vez, também são vários os estudos que 

aproximam a agenda anti-imigração a debates sobre violência sexual e tráfico 

de pessoas. De maneira geral, tais estudos mostram como as noções de 

liberdade e igualdade têm sido redefinidas em termos de gênero e sexualidade 

em uma série de contextos (Ver o “Dossier on Sexual Boundaries, National 

Identities, and Transnational Migrations in Europe”, da Revista Public Culture, 



2010). 

Essa chave conceitual é interessante para se pensar o espaço que 

determinado debate sobre tráfico de pessoas adquiriu no ambiente internacional. 

Nesse sentido, o trabalho de Elizabeth Bernstein (2012) é precioso, já que 

mostra como as políticas norte-americanas delineadas para se combater o 

tráfico de pessoas têm resultado em uma repressão policial que acentua 

pressupostos racializados. No Bronx, por exemplo, as batidas policiais 

destinadas a capturar eventuais traficantes têm tido como alvo, 

preferencialmente, homens e mulheres negras e latinas envolvidos nas 

atividades de prostituição de rua, o que inclui cafetões, clientes, além das 

próprias prostitutas (Bernstein, 2012: 242). 

A autora também reflete sobre os inúmeros retrocessos sentidos pelo 

movimento das trabalhadoras do sexo no país, que procurava descriminalizar e 

“desestigmatizar” o trabalho sexual e que, a partir da década de 1990, tem 

sofrido revezes significativos em função de um conjunto de novas medidas dos 

governos federal e estaduais, que equacionam toda forma de prostituição ao 

crime de "tráfico humano", impondo sanções penais cada vez mais duras contra 

traficantes e clientes: 

 

“Within the context of campaigns to combat the global “traffic in 

women,” this efficacy has been manifest in the United States’s tier ranking 

and economic sanctioning of countries that fail to pass sufficiently punitive 

anti-prostitution laws, in the transnational activist push to criminalize male 

clients’ demand for sexual services, in the tightening of international 

borders as a means to “protect” potential trafficking victims, and in the 

implementation of new restrictions upon female migrants’ capacity to travel 

(Chuang 2010; Kempadoo 2005b; Ticktin 2008; Chapkis 2005)” 

(Bernstein, 2012: 251). 

 

Pardis Mahdavi (2011), por sua vez, mostra como os discursos e políticas 

sobre migração e tráfico de pessoas, produzidos principalmente a partir dos 

Estados Unidos e da Europa, têm refletido e impactado as políticas migratórias 

nos Emirados Árabes Unidos, um dos países com a maior população migrante 

do mundo. A partir de uma pesquisa etnográfica nas cidades de Dubai e Abu 



Dahbi, a antropóloga revela como as políticas anti-tráfico destinadas a reduzir o 

abuso e as violações de direitos humanos têm muitas vezes tido efeito contrário 

para os imigrantes que trabalham na região do Golfo Pérsico. 

 O caso mais flagrante descrito pela autora relaciona-se à história do 

sistema kefala ou “sponsorship system”. Este sistema de trabalho temporário 

provê a estrutura legal para a migração sazonal de estrangeiros que sustenta a 

economia formal dos Emirados Árabes. Para Mahdavi, tal sistema é responsável 

pela maior parte dos casos de abuso e exploração dos imigrantes no país, já que 

opera um desequilíbrio substancial entre os direitos do empregador e dos 

trabalhadores, que têm sua estada diretamente vinculada ao patrão 

“patrocinador”. 

Segundo ela, em 2004 e 2005, as discussões que estavam sendo 

empreendidas no sentido de se reformar o sistema kefala foram visivelmente 

prejudicadas com o rebaixamento do país no ranking do Relatório TIP e os 

esforços de sua revitalização deram lugar à priorização de políticas voltadas para 

o tráfico sexual: 

“The kefala system is in desperate need of reform, as it is often the 

exploitative conditions of labor created under this system that lead 

migrants into situations of trafficking. In 2004, and 2005, inspired by the 

example of their neighbors in Bahrain who have recently repealed the 

kefala system and worked to provide more protections for laborers, 

government officials in the UAE were beginning to work with migrants’ 

rights groups to reform the kefala system. With the Tier 3 Ranking of 2005 

(TIP), however, attention was redirected from kefala toward the issue of 

policing sex work. In addition, according to members of the UAE’s National 

Committee to Combat Human Trafficking, several anti-prostitution activist 

groups from the United States began travelling to Dubai in order to train 

this group to combat trafficking by addressing the issue of commercial sex 

work” (Mahdavi, 2011: 26). 

 

 É curioso que esta, que é uma das principais ferramentas políticas nos 

esforços anti-tráfico no mundo venha sendo percebida, de forma recorrente, 

como anti-árabe e anti-islã3. O Relatório TIP 2005 (Department of State/USA, 

2005) justificava o rebaixamento dos Emirados Árabes em função da falta de 



esforços da sociedade civil para abordar aqueles problemas, o que, segundo 

Mahdavi, ignora um conjunto de grupos informais que existem no país e que 

trabalham pelo direitos dos migrantes na região. Para ela, a interferência daquela 

avaliação, bem como a respectiva (re)priorização das políticas sexuais em 

detrimento das discussões sobre o sistema kefala, fizeram com que as 

organizações que lutam pelos direitos dos trabalhadores perdessem o 

momentum político arduamente construído até então. 

Em resumo, o que este conjunto de estudos tem apontado é para a 

controversa maneira com que se dá a re-emergência e difusão da agenda anti-

tráfico em diferentes contextos contemporâneos. Em minha tese de doutorado 

(Dias, 2014), a partir de uma etnografia junto a Organismos Internacionais que 

atuam na intersecção entre migração e segurança/criminalidade, percebi que a 

categoria “tráfico de pessoas” se converteu em parte chave da semântica de 

governabilidade migratória contemporânea. Essa semântica concatena ações 

simultâneas de controle da mobilidade à reapropriação de retóricas de direitos 

humanos, baseada em ideias de “vítima”, “vulnerabilidade” e “violação de 

direitos”, e tem sido internacionalizada de maneira bastante vigorosa. 

  

Governança Internacional das Fronteiras 

 

Alguns trabalhos antropológicos têm refletido de forma intensiva sobre as 

práticas de governança migratória contemporâneas. A etnografia de Gregory 

Feldman (2012)4, por exemplo, desnuda o vasto, acéfalo e descentralizado 

mundo das políticas migratórias na Europa. O autor defende que a governança 

contemporânea dos fluxos migratórios no contexto europeu tem transferido a 

responsabilidade da ordem pública do clássico modelo administrativo estatal 

(raison d’état) para um conjunto de agências que, ao estimularem e se 

embasarem na produtividade e empreendedorismo de seus funcionários, têm se 

mostrado mais efetivas que modelos coloniais na gestão e controle de 

populações.   

Dentre outros materiais, o antropólogo analisou a criação e funcionamento 

do Asylum and Migration Glossary, desenvolvido pela European Migration 

Network; o desenvolvimento do Mapa Interativo (I-Map), feito com o intuito de 

fornecer às autoridades de fronteira uma representação visual das rotas 



migratórias clandestinas; as estratégias da Frontex e a utilização de conceitos 

como “risco”, “crise” e “humanitarismo” no intuito de reforçar as fronteiras 

externas contra a imigração irregular; o desenvolvimento dos sistemas 

biométricos e eletrônicos de individualização de viajantes como o EURODAC; e 

o papel de redes descentralizadas de profissionais de tecnologia e seu efeito na 

criação de sistemas de vigilância mais rígidos e efetivos. As implicações 

restritivas dessa série de práticas se dão em conjunto com justificativas positivas 

atreladas a noções de segurança e gestão eficiente da circulação de 

estrangeiros: 

 

“The apparatus serves a drastically imbalanced global economy, 

the displacing effects of which are treated through negative border control 

measures, narrowly defined visa requirements, and pervasive biometric 

surveillance. However, its legitimation is framed in such positive terms as 

safeguarding the creative entrepreneurs, preventing brains drain, 

enhancing migrants’ skills, and saving people from smugglers, traffickers, 

identity theft, and risky clandestine border crossings” (Feldman, 2012: 

181). 

 

Pelo fato de sua gestão não depender de um comando central, o autor 

argumenta que o “apparatus” permite uma confrontação rápida e eficiente das 

contingências da história e das constantes readequações dos fluxos migratórios. 

De certo modo, o ideal de gestão migratória encompassaria certo grau de 

reflexividade, com incentivo ao auto-monitoramento e avaliação constantes por 

parte dos atores nela implicados (Andrijasevic e Walters, 2010: 986). A 

inexistência de uma burocracia ou política centralizada e a utilização de um 

conjunto de racionalidades de governo, aplicadas a diferentes domínios de 

gestão das migrações, seria, portanto, uma maneira eficiente de lidar com a 

mobilidade humana. 

Uma observação curiosa a este respeito é a de que os imigrantes-alvo de 

tal dispositivo compreendem melhor a operatória de sua totalidade do que os 

técnicos envolvidos no desenvolvimento de suas partes (Feldman, 2012: 21). 

“EU Member States and affiliated organizations construct the 

migrations management apparatus in bits and pieces, sometimes through 



EC channels, other times bilaterally or multilaterally among themselves, 

and also through numerous initiatives led by other international 

organizations” (Feldman, 2011: 39). 

 

É também nessa chave interpretativa que outros autores têm se apoiado 

para descrever as implicações que a gestão migratória assume em outros 

contextos  (Andrijasevic e Walters, 2010; Serrano, 2013). Neste caso, o papel 

das Organizações Internacionais nas estratégias, táticas e tecnologias de 

governança difundidas também não tem passado despercebido. Antes de se 

engajarem em estratégias explícitas de controle migratório, essas instituições 

agem na promoção do ambiente discursivo a partir do qual determinados 

Estados operam a organização das fronteiras e dos fluxos migratórios, a 

identificação e distinção de cidadãos e não cidadãos, de residentes e “ilegais” 

(Andrijasevic e Walters, 2010: 984). No caso da Organização Internacional para 

as Migrações (OIM), por exemplo, a complexidade da gestão migratória toma 

uma via bastante fluída e dinâmica: 

 

“The IOM (International Organisation for Migration) operates on a 

discursive terrain where borders are not so much concerned with the 

containment of population and territory as they are with regulating the 

terms on which global processes will play themselves out in a world which, 

for all its apparent flux and fluidity, remains segmented juridically and 

politically into national spaces (…) the contemporary ordering of borders 

is much closer to a space of nodes and networks, of gateways, filters, and 

passage points, than it is to the old idea of borders as defensive lines” 

(Andrijasevic e Walters, 2010: 985). 

 

É através de atividades ordinárias de distribuição de Guias Técnicos, 

normas e publicações, treinamento de autoridades e forças de segurança, 

promoção de eventos e seminários que se criam as condições para que 

determinadas diretrizes de gestão migratória sejam estabelecidas e difundidas. 

Deste modo, as Organizações Internacionais envolvidas com a questão 

migratória conformariam uma peça do grandioso mosaico de instituições que 

lidam com o que se convencionou chamar “questão migratória”, atuando nas 



franjas de modelos de governabilidade que vêm sendo aperfeiçoados ao longo 

de séculos. 

De todo modo, em tempos neoliberais, essas instituições têm se 

adequado a modelos de governança descentralizados e cumprido funções 

diversificadas5. Preocupadas com sua auto-reprodução, elas também se 

posicionam num campo competitivo de atores que sobrevivem 

fundamentalmente por meio do financiamento de Estados-nacionais e 

supranacionais. A dinâmica frenética de produção de informações e conceitos 

acerca de determinadas categorias e temáticas responde a determinadas 

premissas que dificilmente destoarão de um arcabouço conceitual e pragmático 

inerente aos interesses daqueles que as patrocinam. 

Outros pesquisadores também têm estado atentos às pouco debatidas 

implicações do crescimento da “expertise” e intervenção relacionadas à “gestão 

migratória” ou à “gestão de fronteiras”. Andrijasevic e Walters (2010) cunharam 

a expressão “governança internacional das fronteiras” para designar a 

emergência de todo um domínio de especialidade técnica relacionado ao 

desenho, administração e operacionalidade das fronteiras, no qual um conjunto 

de especialistas e normas internacionais tem ajudado a remodelar as atividades 

de controle fronteiriço em diferentes contextos nacionais (Andrijasevic e Walters, 

2010: 978). 

O autor explicita como a racionalidade desta “governança internacional” 

baseia-se em múltiplas táticas, manobras e relações de poder, funcionando não 

como um simples sistema de coerção ou disciplina, mas através do 

convencimento de Estados e outras coletividades a seguirem determinadas 

normas, a fim de serem reconhecidos por sua habilidade e responsabilidade 

(idem, 982). 

Frank Duvell (2003), por sua vez, interpreta que o trabalho da OIM ao 

longo dos últimos anos tem sido o de alinhar as políticas migratórias do oeste da 

África e da América do Sul às normas e aspirações do norte global. Nesse 

sentido, a organização pode ser interpretada como um elemento a mais na 

consolidação de hierarquias globais de mobilidade, que delineiam arranjos de 

mão de obra afetos ao capitalismo flexível e aos interesses de ‘donors’ e 

financiadores. Tudo isso se dá em um contexto onde os países ricos se mostram 

relutantes em realizar intervenções sistemáticas em outros Estados, utilizando 



os espaços das agências multilaterais para expandirem suas estratégias de 

governança. 

Já Serrano (2013) considera que a atual “governança migratória” decorre 

do fracasso das políticas de controle engendradas nas últimas décadas pelos 

países receptores de migrantes. Nesse sentido, a ideia de governar efetiva e 

eficientemente os fluxos humanos teria relação com as políticas neoliberais que 

intencionam gerenciar a força de trabalho da maneira mais conveniente possível 

para os países ricos (Serrano, 2013: 19) 6. 

Na próxima sessão, descrevo como a aproximação entre migração, 

segurança e criminalidade têm conformado a base de governança migratória no 

continente europeu. 

 

Migração, Segurança e a Governabilidade Migratória na Europa 
Contemporânea 

 

Nas últimas duas décadas, a unificação conceitual entre os campos 

migratório e de segurança passou a constituir uma linguagem hegemônica no 

seio da União Europeia (Dias, 2014). O bloco regional tem buscado reforçar a 

vigilância das fronteiras externas, com propostas de tecnologias cada vez mais 

dispendiosas e questionáveis do ponto de vista dos direitos de migrantes e 

viajantes7. Tais desenvolvimentos remetem ao próprio processo de 

desenvolvimento histórico-institucional do bloco regional e têm resultado na 

crescente criminalização de populações estrangeiras, com reflexos nada 

desprezíveis para aqueles que se deslocam no continente. 

 

“In Europe, rapidly growing foreign population represent on average 

20 per cent of prison inmates, reaching extraordinary highs in countries 

such as Switzerland (71,4%), Luxembourg (68,8%), Cyprus (58,9%), 

Greece (57,1%), and Belgium (44,2%). All states have criminalized at least 

some aspects of immigration, establishing networks of immigration 

detention centres and extending their powers to deport” (Aas & Bosworth, 

2013: vii). 

 

 Neste caso, a vinculação do fenômeno migratório a noções restritas de 



segurança e violação de direitos tem ganhado a conotação de senso-comum e 

discurso hegemônico.  Uma leitura da Abordagem Global da UE para a Migração 

e a Mobilidade (2011), bem como dos Relatórios Anuais sobre Imigração e Asilo 

(2011, 2012, 2013), deixa entrever as priorizações relativas a essas questões. É 

com base nestes documentos que a União Europeia induz uma série de  

organizações internacionais a desenvolverem seus projetos, e os editais para 

concorrência pública seguem, por suposto, as diretrizes conceituais e políticas 

da Abordagem Global, delineada pela Comissão. 

As linhas conceituais desses editais costumam ser bem definidas e os 

atores que pleiteiam a aprovação de seus projetos devem necessariamente 

seguir tais orientações. Outra atividade que a UE tem promovido desde 2008 são 

os Diálogos em matéria de migração, mobilidade e segurança. Esses Diálogos 

salientam a cooperação com países com tradição de envio de migrantes para a 

UE ou que pleiteiam a entrada no bloco regional, incluindo a prestação de 

assistência técnica e o reforço na gestão de suas fronteiras. Tais Diálogos 

seguem, usualmente, os interesses da política externa dos principais 

financiadores do bloco regional e priorizam a intervenção em determinadas 

regiões e países, tendo em vista acontecimentos sócio-históricos relevantes8. 

 Enquanto em 2008, a prioridade dos Diálogos era, por exemplo, com 

países dos Balcãs Ocidentais, em 2011, a UE lançou Diálogos com a Tunísia e 

o Marrocos, além de ter iniciado os preparativos para o diálogo com o Egito. 

Parte dessas ações decorreram da Primavera Árabe, no Oriente Médio, e do 

aumento da “pressão imigratória” sobre países como França e Itália. Essa 

dinâmica de atuação da Comissão por meio de projetos, diálogos e iniciativas 

regionais sinaliza para aspectos referidos à governabilidade dos fluxos 

migratórios, dado que a flexibilidade de tais instrumentos possibilita um alcance 

inimaginável a partir de estruturas centralizadas. 

Nas linhas discursivas da UE, o fenômeno migratório segue sendo tomado 

numa chave essencialmente “securitizada”, que incorpora como prioritária a “luta 

contra a criminalidade transnacional organizada, o terrorismo e a corrupção”, 

fazendo o enfoque das políticas recair usualmente sobre o controle das fronteiras 

externas. A mobilização de uma linguagem restritiva no endereçamento da 

temática migratória ancora-se em noções polarizadas de “vítima” e “violadores”, 

servindo para justificar ações de controle e vigilância. 



Por sua vez, o campo migratório segue dominado por especialistas e 

“experts” da área de segurança, que proferem palestras tematizando, por 

exemplo, a “falsificação de documentos” e as “soluções de fronteira 

inteligentes”9. A abordagem policial torna-se, assim, uma linguagem rotineira 

para funcionários que atuam com a questão migratória. Deste modo, a expansão 

da linguagem criminal faz parte da consolidação de um senso-comum que 

redefine questões sociais em termos de segurança a partir, dentre outras, de 

preocupações com “contrabando de migrantes”, “falsificação de documentos”, 

“tráfico de pessoas” e “imigração ilegal”. 

Essa dinâmica de expertise que mescla fenômenos como segurança e 

migração na União Europeia pode ser apreendida a partir do depoimento de um 

funcionário do ICMPD que participou de um projeto promovido na Lituânia 

durante o processo de incorporação do país como membro do bloco regional. O 

funcionário notou a profunda desconexão entre o discurso de segurança 

reforçado pelos “experts” europeus e as autoridades daquele pequeno país do 

leste da Europa: 

 

“A questão migratória nunca foi um grande problema para a 

Lituânia. É um país pequeno e há mais emigrantes do que imigrantes e o 

país nunca tinha lidado com o tema enquanto uma questão prioritária. Mas 

o processo de entrada na UE demandou a ida de inúmeros “experts” e a 

fala deles me assustava. Sua função era simplesmente a de passar uma 

visão repressiva das migrações e exigir das autoridades locais o aumento 

das políticas de controle de fronteiras. Uma verdadeira loucura, em um 

país onde não havia (e não há) fluxos migratórios significativos” (Caderno 

de Campo, 11/07/2012). 

 

Não desconsidero que tem havido refinamentos interpretativos no âmbito 

das organizações internacionais. Entrementes, muitas vezes seu papel é o de 

positivar ou (re)significar práticas restritivas de segurança, dando uma feição 

moderna à governabilidade migratória. 

De todo modo, migração e segurança tornaram-se indissociáveis nas 

diretrizes e orientações das políticas migratórias europeias ao longo dos últimos 

anos. Estes delineamentos resultaram de um complexo contexto de 



transformação, no qual as antigas estruturas de segurança da Guerra Fria foram 

quase automaticamente deslocadas para o campo migratório, com a 

implementação de novos sistemas de vigilância e controle. 

Na atual “crise” migratória no continente, todo esse aparato conceitual e 

discursivo parece dar claros sinais de exaustão. Em agosto de 2015, quando 

soou o alarme acerca do aumento do número de refugiados em busca da 

Europa, a reação automática das autoridades foi prometer reforçar a patrulha 

marítima no Mediterrâneo, desbaratar as redes de tráfico de pessoas e destruir 

barcos antes dos imigrantes embarcarem. 

Essa reação soou tão absurda que as próprias autoridades tiveram que 

rever rapidamente sua posição. Angela Merkel veio a público dizer que a 

Alemanha analisaria os pedidos de refúgio dos sírios, independente de como 

entram na Europa, numa suspensão parcial da Convenção de Dublin. Só então 

voltou-se a falar no direito de refugiados e em aspectos como alimentação, 

primeiros socorros e centros de recepção. 

De certa forma, as lentes do crime estão revelando sua total ineficácia 

para ler e lidar com a “crise” migratória atual. Resta saber se o vínculo entre 

migração e segurança seguirá perene nas representações de instituições e 

autoridades europeias. 
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