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RESUMO: Mesmo se tratando de um fenômeno antigo, as migrações, a partir do 

início do século XXI tem adquirido novas dinâmicas: desastres ambientais, 

conflitos armados, desemprego, a globalização, são alguns dos indutores desses 

novos fluxos migratórios. O Brasil tem recebido um número cada vez maior de 

migrantes vindos de países periféricos, além de receber refugiados de países 

em conflito armado. Já a União Europeia, a cada dia recebe mais migrantes 

vindos de países africanos, fugindo dos conflitos armados e da extrema pobreza. 

Em ambos os casos, os países tem adequado suas políticas migratórias no 

sentido de conter o maior influxo de migrantes que ultrapassam suas fronteiras, 

ignorando, no mais das vezes, a proteção internacional a qual estes indivíduos 

fazem jus. O resultado, é que as políticas migratórias estão intimamente ligadas 

às políticas de segurança, uma vez que o migrante é visto como uma ameaça à 

segurança e a paz pública dos países receptores, reforçando a visão securitária 

sobre as migrações. Para Jane Mcadam (2008), o regime de proteção 

internacional para os refugiados e outros migrantes forçados parece estar cada 

vez mais em risco, com medidas destinadas a reforçar a segurança de fronteiras, 

das pessoas, das instituições e da identidade nacional, comprometendo os 

direitos humanos. Este é também o entendimento de Canales (2013), para quem, 

na última década, tem se consolidado uma análise da migração internacional 

com um enfoque na segurança nacional dos países receptores. Diante desse 

quadro, necessária a desmistificação dessa visão, através da adoção de uma 

política baseada nos direitos humanos dos migrantes. 

Palavras-chave: Brasil. Migrações internacionais. Políticas migratórias. 
Segurança. União Europeia.  
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O ano de 2015 tem trazido notícias de grandes grupos de pessoas 

migrando de países em conflito, ou fugindo da fome e das condições de vida 

indignas, para a Europa e, também, para o Brasil. Ao lado dessa situação, outra 

igualmente cruel: a discriminação sofrida por estes migrantes no momento de 

sua chegada aos novos países. Ao que tudo indica, nem as imagens chocantes 

de centenas de pessoas mortas à beira mar, foi suficiente para sensibilizar os 

duros corações de políticos e de parte da população.  



A imagem de uma cinegrafista húngara, chutando um imigrante que trazia 

uma criança no colo, pode ser classificado como ato de barbárie, ao lado das 

notícias de crianças, jovens e mulheres imigrantes exploradas sexualmente. Até 

agosto de 2015, mais de duas mil pessoas (2.000) já haviam morrido, somente 

neste ano, no mar Mediterrâneo, quando tentavam chegar à costa europeia.  

No Brasil, repetem-se casos discriminação e xenofobia, seja nos 

discursos de políticos da direita, ou por parte das camadas mais conservadoras 

da sociedade. Nos últimos meses, a situação atingiu outro patamar: o da 

violência física: agressões e mortes de imigrantes senegaleses e haitianos.  

Pelos levantamentos realizados ao longo deste trabalho, observa-se que 

a União Europeia tem tratado a questão das imigrações sob o viés da 

securitização: controle de fronteiras, internação compulsória em centros de 

migração, políticas de restrição de circulação pela União com fechamento de 

fronteiras. No Brasil, vige o Estatuto do Estrangeiro, legislação herdada do 

período autoritário, alicerçado na doutrina da segurança nacional.  

Fruto das investigações realizadas no âmbito do Programa de Pós 

Graduação em Direito-Doutorado, da Universidade de Santa Cruz do Sul, a 

pesquisa propõe uma análise do atual cenário das migrações internacionais no 

Brasil e na União Europeia, com ênfase nas políticas migratórias adotadas, para, 

ao final, propor uma política baseada, não em conceitos de segurança pública, 

onde o papel central é o do Estado enquanto órgão repressor, mas no ser 

humano, visando a uma política baseada nos direitos humanos dos migrantes.  

 
2 SOBRE MIGRAÇÕES E MIGRANTES: ALGUNS CONCEITOS  

Ao tratar das perplexidades dos direitos do homem na obra As Origens do 

Totalitarismo, Hannah Arendt (1989: 335), alerta para a insistência dos Estados 

- nações na homogeneidade étnica, que desperta desconfiança, discriminação e 

um ódio silencioso, já que a diferença não é algo que possa simplesmente ser 

alterado pelo homem: “O “estranho” é um símbolo assustador pelo fato da 

diferença em si, da individualidade em si, e evoca essa esfera onde o homem 

não pode atuar nem mudar e na qual tem, portanto, uma definida tendência a 

destruir.”  
Se um negro numa comunidade branca é considerado nada mais do 
que um negro, perde, juntamente, com o seu direito à igualdade, 



aquela liberdade de ação especificamente humana: todas as suas 
ações são agora explicadas como conseqüências [sic] “necessárias” 
de certas qualidades do “negro”; ele passa a ser determinado exemplar 
de uma espécie animal, chamada homem. Coisa muito semelhante 
sucede aos que perderam todas as suas qualidades políticas distintas 
e se tornaram seres humanos e nada mais (Arendt, 1989: 335).  

  

Cria-se assim uma “zona de exclusão” onde se identificam, e muitas 

vezes, se afirmam as diferenças, para justificar a não participação do outro, nos 

mesmos espaços. A situação acima, trazida por Arendt, mesmo a autora se 

referindo especificamente aos apátridas, pode ser estendida a todos os 

migrantes em diferentes partes do mundo: vítimas de preconceito por estarem 

em um lugar que não lhes pertence, são excluídos da vida política e social dos 

países aonde julgavam poderiam ser acolhidos.  

A migração é um fenômeno antigo, ocorrendo com intensidade e 

frequência variadas ao longo da história. Grimson (2011: 36) assevera que não 

há que se falar em “época de imigrações”, uma vez que se trata de um fenômeno 

comum na história da humanidade. Basta voltar olhar para o final do século XIX 

e início do século XX, por exemplo, onde as migrações transatlânticas tiveram 

impacto decisivo para a formação de diferentes sociedades, bem como olhar 

para os processos de urbanização, ou voltando mais ao passado para as 

diásporas, para perceber que as migrações estão presentes em diferentes 

épocas da história humana. De qualquer forma, é preciso alertar para a mudança 

na dinâmica das migrações: hoje o mundo está atravessando um período 

histórico onde o número de refugiados é o maior desde a Segunda Guerra 

Mundial, devido a conflitos internacionais. O número de deslocados ambientais 

aumentou drasticamente devido ao aquecimento global, sendo que em 2008 

eram 20 milhões de pessoas nessa condição. 

Suas causas são de ordem diversa: globalização, as questões 

demográficas de determinados países e regiões, violação de direitos, 

desemprego, perseguições devido à discriminação, xenofobia, o tráfico de 

pessoas, a desigualdade econômica entre diferentes regiões do planeta, a busca 

por trabalho e por melhores condições de vida e segurança, catástrofes 

ambientais, aquecimento global, a violência, enfim, não há um só motivo que 

leva milhares de pessoas a deixar seu lugar de origem. Dados de 2010 dão conta 

de que uma em cada seis pessoas no mundo é migrante, contabilizadas as 



migrações internas e as internacionais, ou seja, são 214 milhões de migrantes 

internacionais e, pelo menos, 740 milhões de migrantes internos. Frise-se que 

este número pode ter aumentado significativamente nos últimos dois anos em 

razão dos conflitos no Oriente Médio e em parte da Europa (Imdh, 2014: online). 

Para Winckler (2001: 121) esses migrantes são “pessoas deslocadas”, 

que muitas vezes, devido à sua condição, “não encontram um lugar no mundo 

onde possam existir dignamente. Não possuem um status político que lhes 

possibilite ser tratados pelos demais como semelhantes.” Isso demonstra a 

complexidade de um fenômeno com diversas implicações, seja para aqueles que 

se deslocam, seja para os países que os recebem.   

De forma genérica, a Organização Internacional para Migrações-OIM 

(online) caracteriza a migração enquanto o termo utilizado para descrever o 

movimento de pessoas, com o atravessamento de fronteiras, internacionais ou 

internas, pelas mais diversas razões, incluindo-se aí as migrações por motivo de 

coação, seja por ameaça à vida e a subsistência, ou devido a causas naturais 

ou humanas3  

Desse fenômeno fazem parte diferentes categorias, como a migração 

assistida, a circular, a clandestina, a migração de retorno, a coletiva ou em 

massa e a individual, a espontânea e a forçada, a migração regular e irregular, 

a migração interna e a internacional, a laboral, a secundária e a migração total 

ou líquida. O que difere todas estas categorias, é a motivação do migrante, que 

pode tanto ter sido espontânea, com um objetivo claro, como no caso do 

trabalho, como a forçada, como no caso dos refugiados, vítimas de algum tipo 

de perseguição em seu Estado (Oim, 2009)4. Para Grimson (2011: 35) a 

classificação dos movimentos territoriais tem consequências profundas sobre as 

políticas públicas e as decisões das agências internacionais, que por isso mesmo 

devem atender as particularidades de contextos sumariamente diversos.  
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR 

entende que migrante é todo aquele que se desloca de seu país para outro de 

forma voluntária, sendo que quando este movimento ocorre de forma forçada, 

                                                        
3 Sobre migrações internacionais ver ZOLBERG, A. R. A Nation by Design - Immigration Policy 
in the Fashioning of America. New York: Russell Sage Foundation, 2006. 
4 Questiona-se: países vitimados por desastres ambientais, graves epidemias e pobreza 
extrema, não gerariam migrações forçadas, além das previstas para o refúgio? 



trata-se de refúgio. Ou seja, refugiados são todos aqueles forçados a sair de seu 

país de origem por fundado temor de perseguição, devido à raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opinião política, de acordo com a Convenção da 

Organização das Nações Unidas – ONU de 1951sobre refugiados (Acnur, 2014: 

6-9). 

No âmbito das migrações encontram-se ainda os chamados deslocados 

internos, que não ultrapassam fronteiras internacionais, mas deslocam-se dentro 

de seu próprio país, por motivos semelhantes aos refugiados, permanecendo 

porém sob a responsabilidade de seu governo (muito embora na maioria dos 

casos seja justamente este governo a causa da fuga). Sua proteção está prevista 

em tratados internacionais de Direitos Humanos e de Direito Humanitário. 

Originariamente, o ACNUR não amparava deslocados internos, mas, em função 

das características desses deslocados (muito parecidos com os refugiados) e 

pela competência da agência em deslocamentos, este grupo de pessoas 

também passou a contar com a proteção do ACNUR que cuida de sua proteção 

nos campos de refugiados (Acnur, 2014: 8).  

Existe ainda um outro grupo de pessoas, 12 milhões em todo mundo,  que 

também conta com a proteção do ACNUR: os chamados apátridas. Mesmo que 

possam ser refugiados, importante frisar que se tratam de categorias distintas: 

apátrida é todo aquele que não possui vínculo de nacionalidade com Estado 

algum, por arbitrariedade estatal ao não reconhecê-los na legislação interna, ou 

por não haver consenso sobre qual o Estado que deva reconhecê-los (Acnur, 

2012: 3). Duarte (2000: 45) observa que “os apátridas compartilham do trágico 

destino dos seres humanos que, por não contarem com a proteção das leis ou 

de qualquer acordo político, não são mais do que meros seres humanos”, 

condição que para Hannah Arendt (1989: 329), afeta diretamente os direitos 

humanos dessa população, e que ultrapassa inclusive o direito da igualdade 

perante a lei, já que para eles, não existem mais leis.  

Quando há possiblidade, o ACNUR trabalha com a repatriação, para que 

os refugiados possam voltar a seu país de origem: são os chamados retornados. 

Cabe salientar que para isso aconteça, o retorno deve ser voluntário, com a 

garantia da segurança e dignidade para os até então refugiados e o 

monitoramento do ACNUR para que esta seja uma solução duradoura, que pode 

ser de três tipos: a repatriação voluntária, a integração local e o reassentamento 



em um terceiro país, neste último caso, quando inexista a possiblidade de 

permanência no país onde se encontra o refugiado e na impossibilidade da 

repatriação (Acnur, online).  

Outro instituto que diz respeito às migrações é o asilo. Segundo Barreto 

(online) o instituto do asilo está dividido em duas modalidades: o asilo territorial 

e o asilo diplomático, que constituem o chamado asilo político. Por asilo 

territorial, entende-se a discricionariedade de um Estado de atender à 

solicitação, desde que feita em local de sua jurisdição, dependendo ainda de 

legislação interna que o preveja. Já o asilo diplomático é aquele concedido em 

extensões do território dos países, como embaixadas, navios e aviões com a 

bandeira do Estado. A concessão de asilo diplomático não implica 

necessariamente a de asilo territorial. Jubilut (2007: 39) observa que a maioria 

dos doutrinadores afirma que o asilo é restrito à América Latina, uma vez que os 

dispositivos sobre o instituto encontram-se em documentos regionais que tratam 

do tema. Na Europa os solicitantes de refúgio são comumente chamados de 

asylum seekers, em aparente confusão de institutos.  

Neste cenário complexo, importa voltar o olhar aos fluxos migratórios 

mistos, que se referem aos movimentos populacionais complexos, onde se 

incluem diferentes tipos de migrantes, entre refugiados, solicitantes de asilo, 

migrantes econômicos, além de outros grupos de migrantes (Oim, 2009). 

Chama-se a atenção para complexidade desses fluxos, dos quais fazem parte 

crianças desacompanhadas e separadas e pessoas que acabam por se tornar 

alvo de tráfico de migrantes, uma vez que estão em fuga de seus países por 

motivos diversos, que incluem a pobreza e a exclusão social, e a busca por 

melhores condições de vida (Murillo, 2008: 25/26).  

Percebe-se assim, a complexidade do fenômeno das migrações, cujos 

diferentes grupos gozam de proteção internacional, como se verá a seguir.  

3 PROTEÇÃO AOS MIGRANTES NO PLANO INTERNACIONAL  

No que diz respeito à proteção desses migrantes, na esfera internacional 

esta está ligada à proteção aos direitos humanos: a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos consagra em seu artigo 13, § 2 que “Toda pessoa tem o direito 

de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar”, e ainda, o artigo 

14, § 1 traz que “Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar 



e de gozar asilo em outros países.” O artigo 15, § 1 da Declaração, garante que 

“Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade” (Bittar; Almeida, 2010: 296). 

Ainda, existem diferentes tratados referentes à nacionalidade, apatridia e 

refúgio, como a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e seu 

Protocolo de 1967; a Convenção Relativa ao Estatuto dos Apátridas de 1954 e 

a Convenção Relativa à Redução dos casos de Apatridia de 1959; a Declaração 

sobre os Direitos Humanos dos indivíduos que não são nacionais do país em 

que vivem de 1985; a Declaração sobre Asilo territorial de 1967 e o Estatuto do 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados de 1950 (Bittar; 

Almeida, 2010). Podem ainda ser citados os Tratados Regionais e as legislações 

nacionais para proteção às diferentes formas de migração humana. Por outro 

lado, salienta-se que, em razão do aumento considerável dos conflitos armados 

em diferentes regiões, existe uma relação também com o Direito Humanitário, 

que remete às Convenções de Haia, de Genebra e de Nova Iorque. No âmbito 

das fontes do direito internacional dos direitos humanos, além dos tratados, 

devem ainda ser considerados o costume internacional, os princípios gerais do 

direito, as decisões judiciárias e a doutrina (Jubilut, 2007). 

No ano de 2002, o Secretário Geral das Nações Unidas, em relatório 

distribuído à Assembléia Geral, afirmou que acreditava ser o momento de lançar 

um olhar mais abrangente e compreensivo sobre as diferentes dimensões da 

questão da migração, que envolve milhares de pessoas e afeta países de 

origem, trânsito e destino. Ressaltou a necessidade de uma melhor 

compreensão sobre as causas dos fluxos internacionais de pessoas e sua 

complexa inter-relação com o desenvolvimento (United Nations, 2002: 10).  

Essa afirmação revela a preocupação das Nações Unidas para o 

fenômeno das migrações, que havia adotado ainda em 1990 a Convenção 

Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes 

e dos Membros das suas Famílias, mas que somente entrou em vigor em 2003, 

sendo que, até o momento, apenas 47 países aderiram a ela. Para Flávia 

Piovesan (2013: 141), tendo no horizonte o crescimento do fenômeno migratório 

e de seus impactos, a Convenção objetiva a harmonização de condutas dos 

Estados, com a acolhida de princípios fundamentais no que diz respeito aos 

trabalhadores migrantes e suas famílias e seu tratamento e consagrando a 



proteção internacional dos direitos desses migrantes, tendo em vista a situação 

de vulnerabilidade em que comumente se encontram. 

A Convenção consagra ainda o princípio da não discriminação em seu 

artigo 7º:  

Artigo 7º: Os Estados Partes comprometem-se, em conformidade com 
os instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos, a 
respeitar e a garantir os direitos previstos na presente Convenção a 
todos os trabalhadores migrantes e membros da sua família que se 
encontrem no seu território e sujeitos à sua jurisdição, sem distinção 
alguma, independentemente de qualquer consideração de raça, cor, 
sexo, língua, religião ou convicção, opinião política ou outra, origem 
nacional, étnica ou social, nacionalidade, idade, posição económica, 
património, estado civil, nascimento ou de qualquer outra situação 
Nações Unidas, online).  

Aliás, este princípio parece estar em foco no atual momento dos fluxos 

migratórios internacionais: com o aumento da entrada de estrangeiros nos 

países europeus, aliado à crise econômica mundial, o que se presencia é um 

fortalecimento nas agendas políticas dos partidos de plataformas racistas e 

xenófobas, cujo pretexto é o combate ao terrorismo e a imigração ilegal e a 

defesa do nacionalismo. No Brasil, com a entrada de milhares de haitianos pelo 

estado do Acre a partir de 20105, e, mais recentemente com um maior influxo de 

estrangeiros vindos especialmente de países africanos, se proliferam os 

discursos discriminatórios. Aliado a isso, as práticas governamentais de tratar a 

questão da imigração como problema, sem uma política migratória definida, 

acaba por marginalizar ainda mais um numeroso contingente de pessoas com 

língua e cultura diferentes.6 

                                                        
5 Sobre a imigração haitiana para o Brasil, vale a leitura do texto Wout, raketè, fwontyè, anpil 
mizè: reflexões sobre os limites da alteridade em relação à imigração haitiana para o Brasil, 
escrito pelos professores Marília Pimentel e Geraldo Castro Cotinguiba, da Universidade Federal 
de Rondônia.   
6 Em maio de 2014, o ultradireidista francês Jean- Marie Le Pen declarou que o vírus ebola 
poderia resolver o problema da explosão populacional mundial e, em consequência, da imigração 
ilegal para a Europa. No Brasil, não são raras as manifestações de preconceito contra os 
imigrantes haitianos, senegaleses e ganeses: “vieram tirar nossos empregos”; “trazem doenças”, 
são declarações comuns. O jornalista gaúcho Políbio Braga, em um vídeo divulgado no youtube 
declarou que os imigrantes ganeses que vieram para o Brasil durante a Copa do Mundo de 2014 
e por aqui ficaram, são “mão de obra sem qualificação” e “além disso são muçulmanos”; o 
jornalista segue dizendo que “nós já temos problemas demais para incorporar um novo 
problema”; “migração de mão de obra que venha a contribuir ou de gente que tenha dinheiro que 
venha para cá para contribuir com o desenvolvimento do Brasil, muito bem. Bom nível de 
escolaridade, como bom dinheiro...” E arremata: “esses ganeses e haitianos que estão vindo 
para o Brasil, são forças humanas que vem para cá jogar as coisas para baixo” Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=F42wx5VzwAk. Vídeo publicado em 16 de julho de 2014.  



Cabe salientar ainda, no âmbito dos Estados Americanos, a atuação da 

Organização dos Estados Americanos-OEA, na proteção aos direitos humanos 

dos migrantes. Exemplo disso é a opinião Consultiva de número 18/03, sobre os 

direitos dos trabalhadores indocumentados: o parecer faz menção ainda à 

responsabilidade dos Estados com relação às obrigações na determinação de 

políticas migratórias à luz dos instrumentos internacionais de proteção aos 

direitos humanos, lembrando que “ao ratificar ou aderir a um tratado 

internacional, os Estados manifestam seu compromisso de boa fé de garantir e 

respeitar os direitos nele reconhecidos. Além disto, os Estados devem adequar 

seu direito interno ao Direito Internacional aplicável” (Brasil, 2014). 

Em apertada síntese, a Corte Interamericana de Direitos Humanos- CIDH, 

por unanimidade, proferiu parecer no sentido de referendar o dever dos Estados 

no respeito e garantia aos direitos fundamentais, devendo para isso, adotar 

medidas que não restrinjam esses direitos; que o princípio da igualdade e não 

discriminação integra o Direito Internacional sendo aplicável a todos os Estados, 

independente de ter aderido a determinado tratado internacional; que o respeito 

aos direitos humanos pelos Estados independe do status migratório das 

pessoas, devendo ser garantido o devido processo legal; que os direitos 

humanos trabalhistas dos trabalhadores migrantes devem ser respeitados e 

protegidos, independente da condição de regularidade desses indivíduos e “que 

os Estados não podem subordinar ou condicionar a observância do princípio da 

igualdade perante a lei e de não discriminação à consecução dos objetivos de 

suas políticas públicas, quaisquer que sejam estas, incluídas as de caráter 

migratório” (Brasil, 2014). 

Este parecer representou um marco na proteção dos migrantes nos 

Estados membros da OEA, sendo que a CIDH tem condenado as práticas 

violatórias aos direitos humanos dos migrantes tendo como exemplo a 

condenação da República Dominicana no caso Crianças Yean e Bosico vs. 

República Dominicana, sentença de 2005, e o caso Nadege Dorzema e outros 

vs. República Dominicana, sentença de 2012. Ainda, a condenação do Panamá, 

no caso Vélez Loor vs. Panamá, sentença de 2010 (Brasil, 2014). Na União 

Europeia, é a Corte Europeia de Direitos Humanos a responsável pela proteção 

aos migrantes: a Corte tem se posicionado em diversos casos, com matérias 

distintas, como proibição da escravidão e trabalho forçado, direito à liberdade e 



segurança pessoal, direito de reunião, proteção da família e princípio do non 

refoulement. Os casos Hirsi Jamaa e outros vs. Itália sentença de 2012; Cisse 

vs. França sentença de 2002; caso Silidian vs. França sentença de 2005, são 

alguns exemplos.7 

 
4 MIGRAÇÕES NA UNIÃO EUROPEIA E NO BRASIL: AS POLÍTICAS 
MIGRATÓRIAS E SUA VINCULAÇÃO COM AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA  

A migração, ou o deslocar-se de um ponto a outro, exige do migrante 

muito mais do que o mero desejo de se mover: mesmo quando se trata de algo 

planejado, significa a adaptação à uma nova cultura, um idioma diferente, uma 

dinâmica de vida nova. A isto Hannah Arendt chamaria de natalidade, ou seja, a 

ação que provocou um novo começo, o início de algo novo. Assim, frisa a autora 

que, a condição humana representa tudo aquilo ao que o homem é condicionado, 

ou seja, todos os elementos com os quais ele entra em contato, se transformam 

em sua condição de existência (Arendt, 1999: 17). 

O que aparentemente está em conflito com o desejo, ou a necessidade, 

dessa natalidade no contexto das migrações, é o respeito ou a aceitação da 

pluralidade, que “é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os 

mesmos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha 

existido, exista ou venha a existir” (Arendt, 1999: 16). Trata-se de um 

pressuposto perigoso para os que não aceitam a igualdade como condição da 

relação entre homens ou entre povos, uma vez que pode levar a situações como 

as descritas anteriormente, com traços fortemente racistas e excludentes do 

outro, do diferente.  

Wincker (2001: 119) observa que traços como a volta do racismo e da 

xenofobia como elementos centrais da unidade nacional europeia, a atenção às 

políticas para estrangeiros, “o ressurgimento dos campos de internamento para 

imigrantes e refugiados nas fronteiras e o surgimento em massa de pessoas que 

estão à margem da proteção dos direitos humanos”, são os mesmos trazidos por 

Hannah Arendt em sua análise sobre os regimes totalitários. É possível falar 

então em novas formas de segregação e agressão a estrangeiros, em um 

                                                        
7 Todos os casos podem ser acessados na página da Corte Europeia na internet: 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home.  
 



movimento que se espalha por vários países da União Europeia, inclusive 

naqueles com percentuais reduzidos de população imigrante, como é o caso da 

Espanha.  

Para Rodriguez (2014, online) alardear a discriminação contra os outros 

durante anos, instrumentalizar a imigração para desviar a atenção dos 

desmandos governamentais, tem sido a estratégia de vários governos europeus 

nestes últimos anos. Em 2012, o então ministro do interior da França, Manuel 

Valls, ordenou que os acampamentos de ciganos fossem desfeitos e que seus 

ocupantes fossem expulsos da França, sob a alegação de que “tem modos de 

vida extremamente diferentes” e que geravam “mendicância e delinquência”. 

Apesar das críticas recebidas, pouco depois Valls acreditava ter expulso 5000 

ciganos do país e assegurava, sem pudor algum, que os índices de delinquência 

haviam caído graças a isso.  

Na Alemanha e em outros países do norte europeu tem aumentado o 

racismo institucional contra a migração pobre do sul da Europa (ou seja, contra 

os próprios europeus). Bélgica e Suíça representam os precedentes mais duros 

em matéria migratória e tem se dedicado a defender o reforço da fortaleza 

europeia para excluir “os de fora”, para proibir sua entrada, criar um inimigo 

externo para culpar pelos males criados e impulsionados por um poder interno 

(Rodriguez, 2014: online).  

Na Espanha são criados centros de internação para estrangeiros, onde 

se prendem pessoas pelo simples fato de não ter documentos e expulsão de 

pessoas sem considerar seu direito de asilo, maus tratos e ataques racistas. 

Tanto o poder político como os diferentes meios de comunicação tem contribuído 

para apoiar medidas semelhantes, com títulos e chamadas alarmistas e termos 

como “avalanche”, “perigo”, “invasão” ou “desestabilização”, quando não há 

maior desestabilização para as pessoas do que as medidas de austeridade 

aplicadas pelos diferentes governos (Rodriguez, 2014: online).   

 Percebe-se aí uma clara relação entre migração e segurança: os 

imigrantes são tratados como uma ameaça à segurança dos países e não do 

ponto de vista do direito, como detentores de direitos8. Aliás, para Deisy Ventura 

(2014) notadamente são três os paradigmas da migração: do direito, do mercado 

                                                        
8 Sobre a relação migrações forçadas e segurança, ver MCADAM, Jane (org.). Forced Migration, 
Human Rights and Security. Portland: Hart Publishing, 2008. 



e da segurança. No primeiro caso, os imigrantes são tidos como sujeitos de 

direitos, com garantias na esfera internacional, que gozam de proteção estatal e 

contam com o apoio da sociedade civil. No segundo caso, o mercado, o imigrante 

aparece enquanto consumidor e mão de obra especializada: os países abrem as 

portas para o migrante que não representa uma ameaça, que possa consumir e 

trabalhar, uma vez que tem condições (financeiras e de qualificação) para tanto. 

Para aqueles que não tem essas condições, mas que procuram um país 

diferente do seu para trabalhar, em busca de melhores condições de vida, resta 

o subemprego.9 É a transformação, na concepção arentiana, do homo faber em 

animal laborans, da liberdade de ação, à refém da necessidade de sua existência 

(Arendt, 1999: 157).  

Em relação ao terceiro paradigma, os migrantes são tratados como uma 

ameaça à segurança dos países receptores, que fecham fronteiras, restringem 

seu direito de locomoção e impõe inclusive, legislações rigorosas para “controle” 

dessa população sendo que, não raro, migrantes são devolvidos aos seus países 

de origem.10 Este é o entendimento de Canales (2013), para quem, na última 

década, tem se consolidado uma análise da migração internacional com um 

enfoque na segurança nacional dos países receptores. Não por acaso, neste 

período tem ganhado força as posições políticas conservadoras que defendem 

a criminalização dos migrantes indocumentados e que impulsionam várias 

políticas de controle migratório, incluindo a construção de muros para barrar a 

                                                        
9 No Brasil, segundo o Ministério do Trabalho, há uma estimativa de que existam cerca de 300 
mil bolivianos, 70 mil paraguaios e 45 mil peruanos somente na região metropolitana do estado 
de São Paulo, a maioria sujeita à condições de trabalho análogas a de escravo. O Brasil é o 
único país do Mercosul que não ratificou a Convenção sobre a Proteção dos Trabalhadores 
Migrantes e Membros de sua Família.  
10 Contribuiu para isso a chamada “guerra ao terror”, termo cunhado pelos norte americanos após 
os ataques de 11 de setembro. Esta guerra ao terror acabou por se espalhar também para a 
Europa, que passou a ter controles mais rígidos sobre a entrada e saída de estrangeiros em seu 
território, adotando uma política de securitização das migrações. Uma das medidas foi a criação, 
em 2004 da Frontex,- Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras 
Externas dos Estados-Membros da União Europeia, pelo Regulamento 2007/2004, com o 
objetivo de melhorar a gestão integrada das fronteiras externas da União Européia, melhorar e 
eficácia na luta contra o terrorismo, a imigração clandestina e o trafico de seres humanos. Sobre 
o tema ver ainda: Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa a 
uma política comum em matéria de imigração clandestina (COM(2001) 672) e Convenção de 
Schengen que contém as disposições gerais relativamente à entrada nos países da União 
Europeia para uma estada que não exceda três meses, as obrigações dos Estados-Membros no 
âmbito do controle, a responsabilidade dos transportadores e o Sistema de Informação 
Schengen(SIS) (UNIÂO EUROPEIA, online). 



imigração, bem como políticas de deportação e retenção de migrantes, além da 

disseminação de centros de detenção e retenção de imigrantes.  

Essa é a realidade da Europa, mas o Brasil também trata a questão dos 

imigrantes como um problema de segurança. O Estatuto do Estrangeiro, a Lei 

6815/1980, em vigor ainda hoje, remete ao acervo autoritário da ditadura civil 

militar brasileira e está alicerçado na doutrina de segurança nacional. O Projeto 

de Lei de número 5655/2009 apresentado pelo Ministério da Justiça para 

alteração da lei, mantêm o paradigma da segurança nacional. Os artigos 106 e 

107 da referida lei, proíbem a atividade política pelo estrangeiro e o artigo 110 

dá ao Ministro da Justiça a prerrogativa de proibir a reunião de estrangeiros. Nas 

palavras de Deisy Ventura (2014) esse dispositivo legal dá ao Estado total 

discricionariedade sobre a condição do estrangeiro, com uma visão baseada no 

dueto segurança/insegurança. Lembra a autora que as pessoas cosmopolitas, 

que circulam livremente, são pessoas que se auto protegem, não necessitando 

da ajuda o Estado. Já os imigrantes, sobretudo os ilegais e refugiados, ou seja, 

os forçados são extremamente vulneráveis, fazendo com que a proteção estatal 

seja condição para uma vida digna.   

Ademais, o Brasil não possui uma política migratória11, apresentando uma 

série de leis e dispositivos esparsos, editados isoladamente e que respondem a 

questões pontuais para regular a condição do estrangeiro no país. Não que se 

possa falar em política de criminalização12, com detenções e expulsões 

sumárias, a exemplo da Europa, mas a visão da sociedade sobre os migrantes 

tem essa conotação, e o próprio migrante sente-se nessa condição: após a 

denúncia de trabalho escravo praticado por uma rede internacional de lojas de 

vestuário, disseminaram-se notícias de crimes de autoria de estrangeiros, 

                                                        
11 Entende-se por Política Migratória o conjunto de ações governamentais para regulação da 
entrada, permanência e saída de estrangeiros do território nacional, além de ações com vistas a 
regular a manutenção dos laços entre o Estado e seus nacionais, residentes no exterior. Sobre 
políticas migratórias ver ZOLBERG, A. R. A Nation by Design - Immigration Policy in the 
Fashioning of America. New York: Russell Sage Foundation, 2006. 
12 Sobre criminalização das migrações ver STUMPF, Juliet. The crimmigration crisis: immigrants, 
crime and sovereign power. Disponível em: 
<http://www.wcl.american.edu/journal/lawrev/56/stumpf.pdf>. Acesso em 09 out. 2014. A autora, 
ao tratar da questão da imigração nos Estados Unidos, refere que o ano de 2006 marcou um 
ponto de viragem no futuro da imigração: o debate nacional restou polarizado entre os defensores 
da legalização da população de imigrantes indocumentados e aqueles que defendiam o uso do 
poder do Estado para reprimir a população "ilegal". Os legisladores escolheram a segunda 
opção. 



mesmo que banais. Algumas inclusive veiculavam a ideia de que os imigrantes 

latino- americanos faziam do centro da cidade de São Paulo um lugar inseguro 

(Ventura, 2014).13 

Essa condição afeta diretamente a vida activa dos imigrantes: diante de 

uma nova cultura, uma nova língua, longe de suas raízes, em situação de total 

vulnerabilidade, sem a proteção do Estado, onde “difunde-se a ideia de que os 

imigrantes tiram dos nacionais os postos de trabalho, sobrecarregam os serviços 

sociais e põem em risco a segurança das pessoas” (WINCKLER, 2001, p. 120), 

resta ameaçada a sua cidadania.  

Para Winckler (2001: 121) privar os migrantes de sua cidadania afeta de 

forma substancial sua condição humana, pois mesmo quando recebem vistos de 

residência e trabalho, que costumam ser provisórios, encontram grandes 

dificuldades de integração na vida social e política. Hannah Arendt (2004) 

observa que a política é uma necessidade imperiosa ao ser humano, tanto para 

a vida do indivíduo, quanto para a sociedade. Na medida em que o homem 

depende de outros para sua existência, a política tem como tarefa e objetivo a 

garantia da vida em um sentido mais amplo. Dessa forma, para Arent, a política 

tem uma estreita relação com a ideia de liberdade, que vai além da faculdade de 

ir e vir, alcançando a vida política.  

Celso Lafer (1979: 32) ao analisar a obra de Hannah Arendt, assevera 

que a constituição de um espaço público que permita “a palavra viva e a ação 

vivida, numa unidade criativa e criadora”, significa a constituição de um diálogo 

plural entre liberdade e política, onde a liberdade se efetiva na participação 

democrática do espaço público, tanto por meio da palavra quanto por meio da 

ação. Em sendo este espaço frágil e a verdade nele contida, factual e também 

frágil, abre-se espaço para a ideologia, a mentira, a propaganda que visa 

reescrever a história a posteriori, fenômenos que comprometem a verdade dos 

fatos. É nesta condição que se encontram os imigrantes: privados de sua 

cidadania, uma vez que lhes é negada a participação política, e vítimas de 

verdades artificiais, propagadas por sistemas excludentes, que dominam o 

                                                        
13 Sobre a reação da sociedade à chegada de imigrantes à procura de trabalho, ver reportagens 
televisivas: Programa Profissão Repórter: Profissão Repórter mostra jornada de refugiados que 
chegam ao Brasil exibido em 03 de junho de 2014; Fantástico: Milhares de estrangeiros buscam 
oportunidades no Brasil exibido em 17 de agosto de 2014 e a série Os Novos Imigrantes 
disponíveis na página da internet do Jornal Zero Hora.  



espaço público. No Brasil, por exemplo, existem 1,7 milhões de imigrantes 

registrados na Polícia Federal. Por força do artigo 14 da Constituição de 1988, 

estes imigrantes que vivem no Brasil, muitas vezes à décadas, estão excluídos 

do processo eleitoral (Migramundo: online). Na América Latina o voto aos 

migrantes já foi reconhecido por Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, México 

e Peru (Ventura, 2014). 

Estes podem ser considerados elementos do que Hannah Arendt chama 

de anti - semitismo moderno: o inimigo interno  e a mentira. Trata-se de uma 

atitude suspeita generalizada, “sustentada pelo uso da mentira que desfigura os 

fatos para ajustá-los às necessidades do poder” (Lafer, 1979: 25). Os imigrantes, 

neste momento, são o “bode expiatório”, e mesmo sendo vítimas de flagrantes 

injustiças, isso não lhes tira a responsabilidade pela própria condição. O 

componente aqui é a arbitrariedade na escolha das vítimas: elas são 

objetivamente inocentes e selecionadas sem que se considere o que fizeram ou 

não (Arendt, 1989: 26). Ventura (2014) afirma que “a migração fez-se de bode 

expiatório da profunda crise econômica em curso e grande trunfo dos partidos 

de direita.” 

Desta maneira, governos tratam de “construir” verdades sobre os 

imigrantes, sendo estas, nas palavras de Foucault (2007) “um conjunto de 

procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o 

funcionamento dos enunciados”, interligada, portanto, aos sistemas de poder, 

responsáveis por sua produção e manutenção. Para Hannah Arendt, a mentira 

sempre foi considerada como um instrumento necessário e legítimo, seja na 

profissão política, como na de homem de estado, o que a leva a questionar:  

Será da própria essência da verdade ser impotente e da própria 
essência do poder enganar? E que espécie de realidade possui a 
verdade se não tem poder no domínio público, o qual, mais do que 
qualquer outra esfera da vida humana, garante a realidade da 
existência aos homens que nascem e morrem - quer dizer, seres que 
sabem que surgiram do não-ser e que voltarão para aí depois de um 
breve momento? Finalmente, a verdade impotente não será tão 
desprezível como o poder despreocupado com a verdade? Estas são 
questões embaraçosas, mas que as nossas convicções correntes 
sobre a matéria necessariamente suscitam (Arendt, 2001). 

Enquanto na Europa as políticas migratórias são cada vez mais duras, no 

sentido de controlar os fluxos migratórios de entrada e circulação de pessoas 

dentro dos países da União Europeia, no Brasil as discussões avançam. Por 

solicitação do Ministério da Justiça, foi criada uma Comissão de Especialistas 



para elaborar um Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos 

Migrantes no Brasil. Para a redação do anteprojeto, foram realizadas reuniões 

da Comissão com representantes de órgãos de governo e de instituições 

internacionais, parlamentares, especialistas e acadêmicos convidados. Ainda, 

foram promovidas duas Audiências Públicas com a participação de entidades 

sociais e da cidadania, e reuniões em diferentes regiões do país, sendo que uma 

primeira versão do projeto foi apresentada entre março e abril de 2014, e 

discutida em audiência pública (Brasil, online).  

Baseado nessa primeira versão, a Comissão recebeu diversas 

contribuições de entidades públicas e sociais, e individuais de imigrantes e 

especialistas e, ainda, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da 

Justiça. A Comissão também reconheceu as recomendações da 1ª Conferência 

Nacional sobre Migrações e Refúgio, realizada entre maio e junho de 2014 

(Brasil, online).  

As principais características do Anteprojeto são: 
Abandono do Estatuto do Estrangeiro, primariamente por necessidade 
de compatibilidade com a Constituição Federal e com os tratados 
internacionais de Direitos Humanos vigentes; 
Mudança de paradigma na política migratória, atualmente subordinada 
à lógica da segurança nacional e controle documental voltado ao 
acesso de mercado de trabalho; 
Abandono da tipologia “estrangeiro”, que tem conotação pejorativa; 
“migrantes” incluem os brasileiros que deixam o país; 
Incorporação de reivindicações da sociedade civil como a criação de 
um órgão estatal centralizado para atendimento aos migrantes, em 
especial para regulamentação; 
Brasil é um dos únicos países no mundo sem serviço especializado de 
migrações; 
Adaptação legislativa à realidade de mobilidade humana e 
globalização econômica (Brasil, online).  

 
 O Anteprojeto é um mecanismo de direitos humanos e não de segurança 

nacional e a criação de uma autoridade nacional migratória, retirando a 

responsabilidade dos órgãos governamentais, que terceiriza o trabalho 

burocrático, é um avanço para a superação do “alto grau de restrição e 

burocratização da regularização migratória.” Além disso, supera a 

“discricionariedade absoluta do Estado, a restrição dos direitos políticos e da 

liberdade de expressão, além de explícita desigualdade em relação aos direitos 

humanos dos nacionais” (Ventura; Reis, 2014).  

 Cabe a lembrança de que é conhecida a implicação tradicional entre 

nacionalidade e cidadania, assim como também são conhecidos os critérios 



baseados na descendência e lugar de nascimento para estabelecer a 

nacionalidade e, em consequência, os direitos das pessoas. No entanto, tanto 

os processos de construção de bloqueios regionais como as realidades de 

cidades interculturais colocam em questão essa simples implicação. Se a 

nacionalidade está associada a pertencimento, a cidadania se associa a direitos 

e obrigações e, dessa forma, o horizonte de uma sociedade realmente 

democrática e igualitária exige retomar um dos critérios menos utilizados pelos 

Estados: o lugar de residência. Este lugar tem outorgado – inclusive em diversas 

legislações – direitos, mas ainda distante de uma noção de democracia como o 

governo de todos aqueles que vivem juntos (Grimson, 2011: 42). 

 Para Grimson (2011: 43), a noção de “estrangeria” enquanto forma de 

amputar direitos, tem levado alguns países, a outorgar direitos políticos, na 

melhor das hipóteses, à metade da população. Mas, um futuro mais democrático, 

requer um mundo menos desigual e territórios nos quais tenham direitos políticos 

os que neles trabalham, vivem e cumprem com suas obrigações.  

 É preciso ainda, rever a noção clássica de soberania estatal, onde o 

Estado tem direito sobre a vida e a morte dos indivíduos, o que, para Foucault 

(1999: 286) significa que o soberano pode “fazer morrer e deixar viver”, ou seja, 

é o poder do Estado, que faz com que o indivíduo, o súdito, em relação a este 

poder, não seja nem vivo nem morto, mas neutro, o que faz com que a vida e a 

morte dos súditos apenas se tornem um direito “pelo efeito da vontade 

soberana.” Para Habermas (2007: 174), esse conceito de soberania concorre 

diretamente com o desenvolvimento da proteção internacional dos direitos 

humanos, uma vez que o clássico princípio da não intromissão “foi minado nas 

últimas décadas, mormente pela política dos direitos humanos.” 

 Nessa mesma linha, Cançado Trindade (1991) assevera que, no que diz 

respeito à evolução dos mecanismos internacionais de proteção à pessoa 

humana,  
 

a reciprocidade é suplantada pela noção de garantia coletiva e pelas 
considerações de ordre public. Tais tratados incorporam obrigações de 
caráter objetivo, que transcendem os meros compromissos recíprocos 
entre as partes. Voltam-se, em suma, à salvaguarda dos direitos do ser 
humano e não dos direitos dos Estados, na qual exerce função-chave 
o elemento do 'interesse público' comum ou geral (ou ordre public) 
superior. Toda a evolução jurisprudencial quanto à interpretação 
própria dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos 
encontra-se orientada nesse sentido. Aqui reside um dos traços 



marcantes que refletem a especificidade dos tratados de proteção 
internacional dos direitos humanos. 

 
 Com essa evolução dos direitos humanos na esfera internacional, capaz 

de rever o conceito de soberania estatal, advém um princípio fundamental como 

critério de organização do Estado-nação: a isonomia. Hannah Arendt chega a 

conclusão de que a afirmação contida no artigo 1º da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 não é verdadeira. Dizer que “todos os homens 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos” é uma inverdade na medida em 

que os indivíduos tornam-se iguais enquanto membros de uma coletividade, em 

razão de “uma decisão conjunta que garante a todos direitos iguais”, ou seja, a 

igualdade não é um dado, mas sim uma construção conjunta dos homens, 

organizados em uma comunidade política. Existe assim, uma indissolubilidade 

entre o direito fundamental individual de autodeterminação política do cidadão, 

em conjunto com seus concidadãos, manifestada no exercício dos direitos 

políticos conjuntamente com a autodeterminação da comunidade, o que acarreta 

a construção da igualdade (Lafer, 1988: 150).  

 Desse modelo democrático, faz parte a desmistificação desse 

“estrangeiro inimigo” e da securitização das migrações, com a adoção pelos 

países de práticas baseadas em um conceito novo de segurança: a segurança 

humana (Mclean, Sandra J.; Black, David R.; Shaw, Timothy M: 2006; David, 

Charles Philippe; Rioux, Jean-François: 2001; Ménard, Stéphanie: 2008). 

Apresentado pela primeira vez em 1994 em relatório do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento- PNUD, tem sua ênfase baseada no 

cumprimento das leis de defesa dos direitos humanos individuais, tarefa 

primordial da ordem internacional, mesmo ante a resistência dos Estados, muitas 

vezes os principais geradores de insegurança. Cabe a ressalva de que “apesar 

de estar centrada nos indivíduos, a segurança humana não pode ser dissociada 

dos quadros institucionais, em especial dos Estados sob os quais os direitos 

humanos são (ou não) implementados” (Sorj, 2005: 4242). 

 A Assembléia Geral das Nações Unidas adotou Resolução em 2012, na 

qual afirma que os governos tem como função primordial assegurar a 

sobrevivência, os meios de vida e a dignidade de seus cidadãos. É desse 

pressuposto que parte o entendimento sobre segurança humana, tratando-se de 

um instrumento importante para ajudar os governos a determinar quais fatores 



generalizados, relativos às diferentes esferas da vida, representam uma ameaça 

à prosperidade de seus povos e a estabilidade de sua soberania. Segundo o 

informe, a partir da segurança humana é possível promover políticas e 

programas que contrabalançam e fazem frente às atuais e novas ameaças, de 

acordo com cada contexto, para o qual se estabelecem prioridades, o que ajuda 

os governos e a comunidade internacional a utilizar melhor seus recursos e 

elaborar estratégias de fortalecimento no marco da proteção e empoderamento, 

necessários à garantia da segurança humana e a promoção da paz e 

estabilidade em todos os níveis: local, nacional, regional e internacional (Nações 

Unidas, online). 

 Desta forma, a segurança humana pode ser tida como uma forma de frear 

as novas formas de totalitarismo em curso nos diferentes países, garantindo aos 

migrantes uma proteção plena, em todas as suas dimensões. O totalitarismo hoje 

em curso, segundo Lafer (1988: 118) é um “estado de natureza” internalizado na 

civilização, que gera selvageria e que “tornou os homens sem lugar no mundo.”  

 
5 CONCLUSÃO 

O mundo hoje se encontra diante de uma realidade brutal: milhares de 

pessoas são diariamente forçadas a deixar suas casas, suas vidas, sua terra, 

para fugir de perseguições e rumar para uma vida melhor, longe da violência e 

da pobreza. Mas, alguém poderia lembrar: a migração sempre existiu, o que é 

fato. A diferença está no volume desses deslocamentos e nas crises 

humanitárias que os tem provocado.  

No outro extremo desses deslocamentos estão os chamados países 

receptores, seja na Europa ou nas Américas. Esses países no mais das vezes, 

tem encarado esses fluxos migratórios como um problema de segurança 

nacional e não com a visão humanitária que lhe é devido. Talvez por se 

esquecerem de que são estes países, em grande medida, que provocaram tal 

situação: vendendo armas para fomentar os conflitos armados; explorando as 

reservas naturais dos países emissores de imigrantes, entre outros 

comportamentos que, no mínimo, não podem ser considerados éticos.  

O fato é que todos os dias centenas de pessoas chegam na Europa e no 

Brasil e nesses locais, com honrosas exceções, são tratados como ameaças. 

Não foi objeto de análise deste trabalho, mas cabe referir que a mídia tem uma 



grande responsabilidade na construção dessa visão na sociedade, com o 

discurso de que “eles irão roubar os empregos e sobrecarregar os sistemas de 

saúde e educação”.  

 O fato é que ambos os cenários estudados, Brasil e União Europeia, 

carecem de políticas que efetivamente reconheçam os imigrantes como seres 

humanos detentores de direitos. Esquecem que sua condição de “não nacional” 

não lhes retira os direitos que lhe são inerentes, como a igualdade e a não 

discriminação. Algumas tentativas para superação desse cenário estão em 

curso: no caso do Brasil, a expectativa está centrada na nova lei de migrações. 

No caso da União Europeia, cada vez mais “fechada” aos imigrantes, é a Corte 

Europeia de Direitos Humanos a responsável pela proteção das displaced 

persons, nas palavras de Hannah Arendt.  

 No que diz respeito a esta pesquisa, ela tem o intuito de contribuir para o 

debate atual das migrações e suas inter-relações, tanto com os direitos humanos 

quanto com a segurança. De imediato, é possível afirmar que o modelo 

excludente em curso não se sustenta e cabe aos Estados tomarem para si a 

tarefa de proteger a todos, independente de origem. A segurança humana, 

conceito ainda em desenvolvimento, pode contribuir significativamente para isso, 

na medida em que contempla o indivíduo em suas diferentes dimensões e não 

apenas, como no caso dos “estrangeiros”, como ameaças à segurança nacional.  

Ainda, há muito a evoluir, sobretudo, no processo de aceitação social dos 

imigrantes, com a desmistificação do imigrante que traz violência, que rouba 

empregos, que é foragido (refugiado=foragido). Esses discursos apenas 

disseminam intolerância e preconceito, e fragilizam ainda mais quem já está em 

uma condição extremamente frágil. Estado e sociedade devem trabalhar juntos 

nesse processo. 
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