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RESUMO 

 

O presente trabalho busca analisar, sob a ótica emancipatória dos direitos humanos, em que 

medida a legislação brasileira – Lei de Migração e o Estatuto dos Refugiados – pode ser 

considerada uma afronta a segurança nacional ou um ganho para os refugiados. São analisados 

importantes autores que debatem acerca da temática migratória e dos direitos humanos sob a 

vertente emancipatória, Zygmunt Bauman, Costas Douzinas e Boaventura de Sousa Santos, que 

contribuíram com o substrato teórico da pesquisa. O estudo foi realizado sob a ótica dos direitos 

humanos recuperando a temática dos refugiados no Brasil, com foco em três importantes 

conceitos, nesse caso segurança nacional, refugiados e direitos humanos, bem como a legislação 

pertinente, Estatuto dos Refugiados e a Lei de Migração. O trabalho, nesse sentido, confrontou 

três hipóteses: a vertente emancipatória dos direitos humanos contribui positivamente para a 

análise da crise dos refugiados; a integração entre os órgãos facilita a garantia de direitos; e por 

fim, a solidariedade entre os seres humanos é essencial para superação da crise migratória. 

Diante disso, conclui-se a pesquisa que as legislações vigentes, mesmo tendo sido consideradas 

progressistas em seu texto, por si só, não são suficientes para garantir direitos humanos aos 

refugiados. A carga histórica da segurança nacional se mostra bastante presente na política 

migratória atual, dificultando que o caráter emancipatório das normas prevaleça. Sendo assim, 

a solidariedade entre os povos se mostra como um dos principais caminhos para solução desse 

embate.   

 

Palavras-chave: Refugiados. Direitos Humanos Emancipatórios. Lei de Migração. Estatuto 

dos Refugiados.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A migração não é um fenômeno recente, ela sempre acompanhou a era moderna, 

tomando novos contornos ao longo do tempo. Atualmente, o fluxo de refugiados aliado aos 

migrantes econômicos tem sido considerado uma grave “crise migratória” (BAUMAN, 2016). 

Os migrantes são pessoas que escolhem sair do seu país de origem em busca de uma qualidade 

de vida melhor, mais condições de trabalho, educação, motivos familiares ou pessoais, de 

acordo com as necessidades e anseios de cada um. 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR, 2016) 

define refugiado como sendo todas as pessoas que estão fora de seu país de origem devido a 

fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, 

pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave 

e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Para essas pessoas, voltar ao 

seu país é um grande risco, sendo a concessão de refúgio uma necessidade vital.   

O Brasil recebeu um número significativo de migrantes nos últimos anos e com esse 

aumento no fluxo migratório, vem crescendo também os debates acerca do tema. Por volta de 

94 mil estrangeiros entraram no Brasil em 2016; em 2017, por volta de 17 mil venezuelanos 

entraram no país em busca de refúgio (CONARE, 2018). O aumento no fluxo migratório traz 

novos desafios ao Brasil, entre eles a criação de políticas públicas de inclusão social, 

regularização dos refugiados, inserção no mercado de trabalho, combate à xenofobia e ao 

preconceito, além de garantir a toda população proteção dos direitos humanos.  

A Constituição Federal de 1988 assegura em seu artigo 5º que os estrangeiros têm 

os mesmos direitos que os nacionais, mas ao longo da história brasileira nem sempre foi assim. 

O início da República no Brasil foi marcado pelo Decreto Presidencial nº 6.445, de 19 de abril 

de 1907, que estabelecia as diretrizes para o povoamento do solo nacional. A entrada de 

estrangeiros no território nacional era limitada àqueles vistos como “bons estrangeiros”, 

brancos, de preferência alemães ou italianos, com capacidade para desenvolver atividades 

laborativas. Na sequência, vários textos legislativos apontam para confirmação da 

discriminação contra os estrangeiros, como por exemplo o texto do Estatuto do Estrangeiro de 

1980, promulgado na época da ditadura militar. Tal norma privilegiava a segurança nacional, 

apresentando medidas restritivas de entrada de estrangeiros no território brasileiro, além de 

promover uma forte desigualdade entre nacionais e estrangeiros. 

Somente em 1997, os refugiados ganharam uma legislação própria, conhecida como 

Estatuto do Refugiado – Lei nº 9.474 de 1997. Esse Estatuto criou o Comitê Nacional para os 
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Refugiados (CONARE), que é responsável por analisar os pedidos de refúgio, declarar a 

condição de refugiado, determinar a cessação e perda da condição de refugiado e implementar 

políticas públicas voltadas para a integração dos refugiados. 

Durante muitos anos, o Estatuto do Estrangeiro de 1980, mesmo contrário à 

Constituição Federal, era o que regulamentava a situação dos estrangeiros no Brasil. Dessa 

maneira, reconhecer os migrantes como sujeito de direitos se fazia necessário, sendo 

promulgada em 2017 a nova Lei de Migração – Lei nº 13.445/17, que revogou o Estatuto do 

Estrangeiro, trazendo novos princípios e diretrizes para as políticas públicas voltadas ao 

migrante.  

Os direitos humanos foram usados como discurso em diferentes contextos da 

história, sendo utilizados nos processos revolucionários e também para legitimar práticas 

contrarrevolucionárias. De forma geral, é conhecido que esses direitos começam a ser usados 

como linguagem emancipatória – capazes de conceder liberdade, independência e garantias 

básicas aos seres humanos – a partir do Iluminismo do século XVII, da revolução francesa e da 

revolução americana. Aos poucos, esses direitos foram sendo introduzidos nas constituições 

dos Estados com o objetivo de garantir dignidade humana a todos (SANTOS; CHAUI, 2013). 

Nesse contexto, a nova Lei de Migração – Lei nº 13.445/17 – se desvincula da 

política migratória incorporada pelo Estatuto do Estrangeiro, sendo considerada um ganho para 

os direitos humanos. Entretanto, sob a ótica da segurança nacional decorrente do regime militar, 

muitas pessoas têm considerado a nova lei uma afronta aos direitos dos nacionais. Ante o 

exposto, tomando como base direitos humanos sob o olhar emancipatório, propõe-se como 

problema de pesquisa: Em que medida a Lei de Migração e o Estatuto do Refugiado podem ser 

considerados uma afronta a segurança nacional ou um ganho para os refugiados? 

Nesse sentido, a presente pesquisa percorre as seguintes hipóteses: a) Os Direitos 

Humanos, sob a vertente emancipatória, pode ajudar a compreender o contexto migratório no 

Brasil. A política migratória atual, enraizada pelos princípios do Estatuto do Estrangeiro, reitera 

uma visão negativa da migração. Os migrantes são considerados por muitos como 

“criminosos”, que atentam contra a segurança da população e tiram vagas de emprego dos 

nacionais. Dessa maneira, a parcela da sociedade que absorveu esse pensamento não se atenta 

para o fato de que os estrangeiros também podem trazer benefícios ao Brasil, não se tornando 

uma ofensa à segurança nacional. b) A legislação brasileira, com o Estatuto do Refugiado e a 

Lei de Migração, pode ser considerada uma das mais progressistas no âmbito internacional de 

proteção aos migrantes, considerando-os sujeitos de direitos. A partir do intercâmbio cultural e 

do desenvolvimento humano, o país também se desenvolve. c) A promoção da solidariedade 
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entre os seres humanos é fundamental para superar a crise migratória. A integração entre os 

órgãos responsáveis pela política migratória é imprescindível para simplificação e celeridade 

dos procedimentos migratórios, contribuindo assim, com a garantia dos direitos humanos tanto 

para os migrantes como para os nacionais.  

O estudo sobre a migração e seus institutos, reconhecendo os Direitos Humanos em 

seu viés emancipatório é de suma importância para sociedade e para o Direito. A produção 

científica voltada para a temática dos Direitos Humanos sob a vertente emancipatória, gera um 

ganho enorme para a comunidade, uma vez que desmonta a cadeia formalizada dos direitos 

humanos. A inclusão dos migrantes na sociedade, de forma a garantir a liberdade e autonomia 

desses indivíduos gera o desenvolvimento do país como um todo.  

Dessa maneira, percorrendo os anos de 2016/2017, a presente pesquisa possui como 

objetivo analisar, sob a ótica dos direitos humanos, se a Lei de Migração e o Estatuto do 

Refugiado podem ser considerados uma afronta à segurança nacional ou um ganho para os 

refugiados. Para tanto, a pesquisa irá se desenvolver mediante uma abordagem qualitativa, 

utilizando o método indutivo, recuperando a problemática dos refugiados no Brasil, na busca 

de compreender os fenômenos que envolvem a Lei de Migração (2017) e o Estatuto dos 

Refugiados (1997), analisando os institutos da Segurança Nacional e dos Direitos Humanos sob 

um olhar emancipatório. 

Do ponto de vista metodológico, a escolha se deu pela pesquisa explicativa e 

exploratória, na busca de identificar os fatores que contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos, proporcionando maior familiaridade com o problema, aprimorando as ideias já 

existentes sobre o tema. Assim, reler os conceitos de refugiados, segurança nacional e direitos 

humanos se torna fundamental para, a partir de então, visualizar a realidade dos refugiados, no 

espaço nacional, com foco na legislação vigente sob o olhar da emancipação social dos direitos 

humanos. Para tanto, as técnicas utilizadas na presente pesquisa foram a revisão bibliográfica e 

documental. 

A presente pesquisa, além da introdução, está dividida em três capítulos. O primeiro 

busca conceituar os institutos da Segurança Nacional e dos Direitos Humanos, a partir da sua 

evolução histórica. Posteriormente, realiza-se uma análise dos impactos da nova Lei de 

Migração e do Estatuto dos Refugiados no Brasil, apontando as principais dificuldades para a 

garantia dos direitos humanos aos migrantes. E, por fim, o último capítulo se dedica a apresentar 

possíveis soluções para transpor o embate entre os institutos da Segurança Nacional e dos 

Direitos Humanos, apostando na solidariedade como atitude que pode fazer o diferencial na 

leitura interpretativa do contexto de crise dos refugiados sob a ótica da emancipação social. 
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2 SEGURANÇA NACIONAL E DIREITOS HUMANOS 

 

Nos últimos anos, a entrada de refugiados no Brasil aumentou consideravelmente, 

se tornando um dos assuntos com relevante repercussão. Entretanto, a migração não é um 

fenômeno recente. A chegada de estrangeiros no território brasileiro sempre foi motivada pelo 

“interesse nacional”. No começo da República no Brasil, a maior demanda era por mão de obra 

barata, dessa maneira, somente era permitida a entrada daqueles que estivessem aptos para o 

trabalho.  

Nesse contexto, perceba-se que durante a Era Vargas (1930-1945), foram criadas 

várias restrições para entrada de estrangeiros no país, como exemplo o Decreto-Lei nº 19.482 

de 1930, conhecida como Lei da Nacionalização do Trabalho. A referida lei limitava a entrada 

de imigrantes no país, sob a justificativa de que o desemprego era em grande parte causado pela 

chegada desordenada de estrangeiros. Em 1943, foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), que também demonstrava, em muitos artigos, a discriminação entre estrangeiros e 

nacionais. O migrante era considerado uma ameaça, sendo necessário resguardar o trabalhador 

nacional. 

Em seguida, a Ditadura Militar corroborou a ideia da segurança nacional, criando o 

Estatuto do Estrangeiro, que restringiu ainda mais a entrada de estrangeiros no país. Tal lei 

vigorou no Brasil até 2017, sendo substituída pela Lei de Migração (Lei nº 13.445/17). A nova 

lei mudou a ótica da migração no Brasil, que passou a ser vista sob o olhar dos Direitos 

Humanos. Entretanto, tal mudança não pode ficar somente na lei, os direitos dos migrantes 

devem ser realmente efetivados, garantindo a independência desses seres humanos. 

Assim, para que se possa analisar a legislação brasileiras acerca do tema da 

migração, constituída da Lei de Migração e do Estatuto dos Refugiados, é preciso definir três 

importantes conceitos: direitos humanos, segurança nacional e refugiados. O presente capítulo 

busca revisitar tais conceitos, relacionando-os com a situação atual da política migratória 

brasileira. 

 

2.1 Refugiados e segurança nacional 

A Doutrina da Segurança Nacional no Brasil foi criada com a Escola Superior de 

Guerra (1949), tendo como base a defesa do Estado e da nação. Entretanto, o termo “segurança 

nacional” é anterior à doutrina, sendo utilizado em várias leis brasileiras, tendo seu significado 
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interpretado de acordo com o contexto histórico de cada época. O Estatuto do Estrangeiro é um 

exemplo de norma que se utilizava frequentemente da expressão em questão.  

Com a fundação da Escola Superior de Guerra em 1949, pela Lei nº 785, de 20 de 

agosto, o conceito de segurança nacional foi definido. O objetivo da escola não era somente 

voltado para a guerra, mas também para estudos políticos direcionados ao desenvolvimento 

nacional, sob o viés da segurança nacional. Na esteira do que afirmou Pedro Henrique Gallotti 

Kenicke:  

A ESG tinha como propósito original pensar métodos de aproveitar as potencialidades 

do país para que, de forma "harmônica e equilibrada", os órgãos que seriam 

responsáveis pela condução da nação brasileira, aqueles que "têm o dever de zelar 

pelo desenvolvimento do potencial geral" dela, pudessem encontrar as soluções 

viáveis para os problemas estruturais, mesmo que por intervenção desses próprios 

órgãos, como, por exemplo, as Forças Armadas. (KENICKE, 2016, p. 32) 
 

 

Conforme exposto, o pensamento que prevalecia era de que toda a nação tinha o 

dever de zelar pela segurança, proteção e desenvolvimento do país. Dessa maneira, precisava 

ser identificado um “inimigo”, que deveria ser combatido por todos em nome da segurança 

nacional. Nesse contexto, Marcos Henrique C. Côrtes expõe que: 

Consequentemente, o “inimigo” de um Estado-Nação consistirá em todos e quaisquer 

interesses que ameacem ou visem a prejudicar seus próprios interesses. Caberá, 

portanto, aos responsáveis pela PDN identificá-los e fazer com que a opinião pública 
seja capaz de entender a nocividade dos mesmos. Essa tarefa de conscientização da 

sociedade pode até, conforme as circunstâncias conjunturais, recorrer a uma 

individualização ou personalização do “inimigo”. Em termos populares, seria “dar 

nome ao Diabo”. Dessa maneira será mais fácil conseguir o apoio de toda a sociedade 

para a obtenção dos meios requeridos para a Defesa Nacional, os quais serão definidos 

em função dos Objetivos Nacionais colimados e dos interesses exógenos que a eles se 

contrapuserem. (CORTES, 2001, p. 21-22) 

 

Dessa maneira, percebe-se que o estrangeiro, sob a ótica da Doutrina da Segurança 

Nacional, é um inimigo em potencial, alguém que pode atrapalhar o desenvolvimento do país, 

uma vez que pode ser considerado concorrência no mercado de trabalho. A partir do momento 

que se personifica o migrante como inimigo, o seu combate fica mais fácil, pois a sociedade 

civil é chamada a contribuir com a proteção do Estado e da nação. 

No contexto da época da criação da Doutrina da Segurança Nacional, a imigração 

só era bem-vinda quando relacionada à mão de obra especializada. O Brasil não precisava mais 

ser povoado, uma vez que a taxa de natalidade era bem alta. Dessa maneira, se fazia necessário 

ter um controle migratório, permitindo a entrada somente daqueles considerados aptos ao 

preenchimento de vagas qualificadas, que os brasileiros não conseguiam preencher.  Se buscava 

uma migração qualitativa e não quantitativa, uma vez que o trabalhador nacional deveria ser 

priorizado. 
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Pode-se perceber que a imigração era considerada benéfica apenas para o 

desenvolvimento econômico do Brasil, não sendo considerado o direito de migrar como um 

direito humano, como algo que pode contribuir também para o desenvolvimento humano do 

país.  

No âmbito jurisprudencial, nas palavras do Ministro Aliomar Baleeiro, do Supremo 

Tribunal Federal, segurança nacional pode ser definida como:   

Segurança Nacional envolve toda matéria pertinente à defesa da integridade do 

território, independência, sobrevivência e paz do país, suas instituições e valores 

materiais ou morais contra ameaças internas e externas, sejam elas atuais ou imediatas, 
ou ainda em estado potencial próximo ou remoto (BALEEIRO, 1978, apud 

MUNHOZ NETO, 1978, p. 15) 

  

Atualmente, esse conceito continua sendo utilizado, principalmente pelos países 

desenvolvidos, com o objetivo de fechar as suas fronteiras, impedindo a entrada de imigrantes. 

No Brasil não tem sido diferente, com o grande fluxo de refugiados entrando no país nos últimos 

anos, o Estado tem se mostrado preocupado com a situação, na tentativa de conter a entrada 

dessas pessoas. 

  Alguns autores, nacionais e estrangeiros, têm estudado o assunto, demonstrando a 

extrema necessidade de se debater sobre um tema com tamanha relevância internacional, 

principalmente no âmbito dos Direito Humanos, como por exemplo Zygmunt Bauman e Costas 

Douzinas. A nova Lei de Migração, promulgada em 2017, foi um grande marco para a política 

migratória brasileira, revogando o Estatuto do Estrangeiro e incorporando princípios de Direitos 

Humanos em todo o texto da lei. 

O art. 3º da Lei 13.445 (Lei de Migração) traz os princípios e diretrizes da política 

migratória brasileira. Dentre eles podemos citar: universalidade, indivisibilidade e 

interdependência dos direitos humanos; repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e 

quaisquer formas de discriminação; não criminalização da migração; promoção de entrada 

regular e de regularização documental; inclusão social, laboral e produtiva do migrante por 

meio de políticas públicas. Nesse contexto pode-se perceber que, ao contrário do Estatuto do 

Estrangeiro, os migrantes começam a conquistar direitos, ao menos no campo legislativo.  

O Brasil tem uma lei específica para os refugiados, conhecida como Estatuto dos 

Refugiados – Lei 9.474 de 1997. Em seu art. 1º, o Estatuto define a condição necessária para o 

reconhecimento do refugiado: 

 Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: I - devido a fundados temores 

de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões 

políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira 

acolher-se à proteção de tal país; II - não tendo nacionalidade e estando fora do país 

onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em 

função das circunstâncias descritas no inciso anterior; III - devido a grave e 
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generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de 

nacionalidade para buscar refúgio em outro país. (BRASIL, 1997) 

 

Dessa maneira, o Brasil, sendo signatário da Convenção de Genebra de 1951, deve 

conceder refúgio a todas as pessoas que se enquadrem no conceito supracitado. A legislação 

brasileira sempre foi considerada uma das mais progressistas sobre esse tema, vinculada à 

doutrina dos Direitos Humanos. 

Um dos maiores entraves para promulgação da Lei de Migração de 2017 foi o 

instituto da Segurança Nacional, no qual era pautado o Estatuto do Estrangeiro. A Doutrina da 

Segurança Nacional teve seu auge no período ditatorial, mas pode ser observada até hoje. Tal 

instituto objetiva a proteção do trabalhador nacional em prejuízo ao estrangeiro, indo na 

contramão da própria Constituição Federal de 1988, que garante direitos iguais a todos em seu 

art. 5º, caput: “ Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ” (BRASIL, 1998).  

A Lei de Migração foi promulgada com vetos em 18 trechos do texto, pelo então 

Presidente Michel Temer, sendo a maioria deles justificados no interesse nacional. Uma das 

partes vetadas possibilitava o exercício de cargo, emprego ou função pública por imigrantes, 

com exceção aos cargos privativos expressos na Constituição Federal. A razão presidencial do 

veto foi: 

Os dispositivos possibilitariam o exercício do cargo, emprego ou função pública por 

estrangeiro não residente, em afronta à Constituição e ao interesse nacional. Além 

disso, trata em diploma relativo ao tema migratório de matéria reservada à regulação 
de provimento de cargo público, cuja iniciativa é privativa do Presidente da 

República, a teor do artigo 61, § 1o, II, ‘c’, da Constituição. Ademais, reserva a edital 

de concurso a definição, concessão ou restrição de direitos, o que configura-se 

inadequado à sua função de apenas direcionar a fiel execução da lei para acesso a 

carreiras públicas. (BRASIL, 2017) 

 

Dessa forma, é possível perceber que a Doutrina da Segurança Nacional continua 

presente na sociedade, configurando uma das barreiras para garantia dos direitos humanos aos 

estrangeiros. Apesar de a Lei de Migração – Lei nº 13.445/17 – ser considerada, em seu texto, 

progressista, reconhecedora de direitos humanos aos migrantes, os impactos do Estatuto do 

Estrangeiro continuam a repercutir de forma a enfraquecer o texto atual. Assim, a forte 

influência da própria história da formação nacional, Doutrina da Segurança Nacional, impacta 

negativamente na aplicação de um ordenamento mais avançado no campo dos direitos 

humanos.  
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A seguir, revisitar o conceito de direitos humanos sob a ótica emancipatória pode 

ajudar a compreender o contexto atual, e, assim, reforçar o potencial legislativo do país no 

campo do reconhecimento dos direitos humanos aos refugiados. É de que vamos tratar a seguir. 

 

2.2 Direitos Humanos 

Os Direitos Humanos podem ser considerados direitos históricos, que tomaram 

contornos diferentes ao longo da história, sendo difícil delimitar um conceito para esse instituto. 

O rol dos direitos, entendidos como fundamentais, se modifica juntamente com o 

desenvolvimento das sociedades, das classes no poder, com as mudanças tecnológicas, podendo 

ser compreendidos como direitos historicamente relativos (BOBBIO, 2004). Além de 

indefiníveis, os direitos humanos são também heterogêneos, uma vez que dentro desses direitos, 

existem pretensões incompatíveis entre si. Norberto Bobbio exemplifica esse relativismo da 

seguinte maneira:  

Não se pode afirmar um novo direito em favor de uma categoria de pessoas sem 

suprimir algum velho direito, do qual se beneficiavam outras categorias de pessoas: o 

reconhecimento do direito de não ser escravizado implica a eliminação do direito de 

possuir escravos; o reconhecimento do direito de não ser torturado implica a supressão 

do direito de torturar. Nesses casos, a escolha parece fácil [...] Mas, na maioria dos 

casos, a escolha é duvidosa e exige ser motivada (BOBBIO, 2004, p. 20). 

 

Nesse contexto, é possível perceber que direitos com pretensões diversas não 

podem ter o mesmo fundamento, tampouco fundamentos absolutos, que os impeçam de serem 

sopesados no momento de sua aplicação no caso concreto. A crise dos fundamentos dentro dos 

direitos dos homens é evidente, mas não é o seu principal problema atualmente. Os direitos 

humanos carecem de proteção, muito mais do que a busca por um fundamento absoluto que os 

defina. 

 

2.2.1 Evolução Histórica  

Para entender melhor as dificuldades enfrentadas pelos direitos humanos na 

sociedade atual, é preciso conhecer a sua evolução histórica, percorrendo os principais 

caminhos que contribuíram para sua construção. 

Os direitos humanos foram conquistados com muita luta durante vários séculos. 

Inicialmente, era preciso limitar o poder do Estado para que os direitos dos cidadãos fossem 

garantidos, quanto mais regulamentado o poder, menos vítima de arbitrariedade a população 

seria. Na antiguidade clássica e oriental já começam a aparecer questões relacionadas à 

limitação dos poderes, tomando como exemplo o Código de Hamurabi (séc. XVIII a.C.), no 

qual se tem um começo da ideia de proporcionalidade. As Leis das XII Tábuas (450 a.C.), na 
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época do Império Romano, também foi um marco importante, no qual as leis passaram a ser 

escritas e públicas. 

A Idade Média foi marcada pela descentralização política, com forte influência do 

cristianismo e feudalismo. Em meados do século XI, começam a surgir documentos que 

outorgam direitos a determinados estamentos, entretanto, essas garantias não atingiam a todas 

as pessoas. Podemos citar como exemplo, dentre os documentos, a Magna Carta, outorgada por 

João Sem-Terra, no século XII – que reconheceu direitos como a liberdade eclesial, a 

inexistência de impostos arbitrários, a liberdade de locomoção, o direito à propriedade e a 

redução dos poderes do monarca (COMPARATO, 2003). 

Cumpre ressaltar que, na mesma época, os escritos de São Tomás de Aquino 

apresentaram indispensável relevância, trazendo à baila a figura de Deus para fundamentar os 

direitos humanos como direitos naturais – inerentes ao ser humano – na tentativa de condenar 

práticas cruéis.   

Com a formação dos Estados Nacionais Modernos ocorre a centralização do poder 

político, culminando em uma mudança de pensamento, na qual a visão religiosa abre espaço 

para a razão. Gradativamente, o indivíduo passa a ser visto como prioridade em detrimento da 

coletividade, representando significativo impacto na construção dos direitos humanos. 

Tais conquistas, apesar de significativas, não traziam a ideia de direitos universais, 

uma vez que os direitos eram apenas concessões reais, podendo ser revogadas a qualquer tempo. 

Ainda não havia uma limitação permanente do poder estatal (SIQUEIRA; PICCIRILLO, 2009). 

As Revoluções Inglesa, Americana e Francesa contribuíram de maneira extensiva 

com a evolução dos direitos humanos. O Bill of Rights de 1689, face aos direitos frequentemente 

violados pelos monarcas, reafirmou algumas garantias já tuteladas em textos anteriores, como 

o direito à liberdade, segurança e propriedade privada. O supracitado documento, também 

limitou o poder real, estabelecendo a separação de poderes, sendo um dos primeiros textos a 

extinguir o absolutismo na Idade Moderna. Em contrapartida, a referida Carta trouxe a 

imposição de uma religião oficial, ofendendo o direito à liberdade religiosa. Dessa maneira, 

explica Fábio Konder Comparato: 

A Revolução Inglesa apresenta, assim, um caráter contraditório no tocante as 

liberdades públicas. Se, de um lado, foi estabelecida pela primeira vez no Estado 

moderno a separação de poderes como garantia das liberdades civis, por outro lado 

essa fórmula de organização estatal, no Bill of Rights, constituiu o instrumento político 

de imposição, a todos os súditos do rei da Inglaterra, de uma religião oficial 

(COMPARATO, 2003, p. 92 apud SIQUEIRA; PICCIRILLO, 2009, p. 3). 

 

Em decorrência da obrigatoriedade religiosa imposta pelo Bill of Rights, muitos 

ingleses, receosos com a perseguição, buscaram abrigo na colônia americana. A relação entre a 
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Inglaterra e sua colônia já se demonstrava enfraquecida, facilitando a busca pela independência 

americana. O nascimento dos direitos humanos na história, segundo explicita Comparato, 

possui como marco a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia (1776), que estabeleceu 

direitos inatos, entre os quais citam-se: propriedade, liberdade, vida, felicidade. 

Ainda em 1776, no dia 4 de julho, foi produzida a Declaração de Independência dos 

Estados Unidos, ratificando a igualdade dos homens perante a Deus, bem como a 

inalienabilidade de direitos como a vida, a liberdade e a busca pela felicidade (SIQUEIRA; 

PICCIRILO, 2009). 

Posteriormente, inspirada em pensamentos iluministas – movimento intelectual e 

filosófico que eclodiu na Europa no século XVIII – a Revolução Francesa, em 1789, deu origem 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o texto mais relevante para a evolução dos 

direitos humanos na Idade Moderna. A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 

teve forte influência da Declaração francesa, apresentando muitas semelhanças. Ambas 

consideravam os direitos sob o caráter universal e inalienável, preocupadas em garantir 

liberdade e igualdade. Entretanto, os dois textos também apresentavam algumas diferenças, 

tendo em vista o contexto da sua formação. (DOUZINAS, 2009) 

No contexto norte-americano, não havia uma preocupação em legislar novos 

direitos, e sim aplicar o direito já existente em novas situações. Na França, com o objetivo de 

superar o antigo regime, era necessário constituir novos direitos, garantindo, principalmente, o 

direito à resistência. Nesse contexto, Costas Douzinas afirma que: 

 A nova era prometia a emancipação do indivíduo de todas as formas de opressão 

política primeiramente e, potencialmente, da tutelagem/tutelage de classe ou social. 

Mais genericamente, emancipação significava o abandono progressivo do mito e do 

preconceito em todas a áreas da vida e sua substituição pela razão. As Críticas de 

Kant, que lançaram a modernidade filosófica a partir da investigação da razão sobre 

seu próprio funcionamento, definiram a visão de mundo ocidental como progresso 

histórico por meio da razão. A emancipação estende-se para todos os aspectos de 

falsidade e opressão, de crenças e superstições para necessidades e inseguranças 
físicas, sociais e econômicas. Em termos políticos, a liberação significa a sujeição do 

poder à razão da lei. (DOUZINAS, 2009, p. 103-104) 

 

Aliado ao conceito de emancipação, os norte-americanos acrescentaram o direito à 

felicidade. Tal ideal é extremamente importante para a visão de emancipação social construída 

pelo ocidente, a partir da ideia de que os indivíduos podem melhorar sua condição de vida 

através da ascensão econômica, vivência cultural, cientifica e literária. Dessa maneira, a 

emancipação passa a ser vista como um princípio negativo, associada ao direito de resistência, 

como uma arma contra a opressão política, enquanto a felicidade é vista como um princípio 

positivo, associado a autossatisfação humana. Nas palavras de Douzinas:  
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Se a emancipação está fundada na crença em uma natureza humana essencial, inata, 

oculta e revestida pela tradição e pelos costumes, a autorrealização faz da natureza o 

alvo da intervenção consciente. Uma tensão inerente entre os dois objetivos fica 

evidente desde o início. (DOUZINAS, 2009, p. 104) 

 

Dessa maneira, fica clara a diferença do conceito de emancipação adotado pela 

cultura ocidental e pela Declaração americana e o real contexto emancipatório incorporado pela 

revolução francesa.  

O Bill of Rights, a Declaração francesa e a americana, citados anteriormente, 

auxiliaram na constitucionalização dos direitos humanos, entretanto, sua internacionalização só 

ocorreu com a Declaração Universal dos Direitos do Homem – promulgada dia 10 de dezembro 

de 1948 – facilitando a inserção dos direitos humanos nos ordenamentos internos de cada país. 

Dessa maneira, os direitos fundamentais passaram a ser considerados indispensáveis para 

formação de um Estado Social e Democrático de Direito. 

Na Idade Contemporânea, os Direitos Humanos são estudados sob várias vertentes 

ideológicas, podendo ressaltar a vertente emancipatória, proposta pelo autor Boaventura de 

Sousa Santos. Tal perspectiva será estudada no tópico seguinte, demonstrando sua importância 

para a compreensão da presente pesquisa, por meio da retomada dos conceitos emancipatórios 

associados a dignidade humana e luta contra a opressão. 

 

2.2.2 Vertente Emancipatória dos Direitos Humanos 

Na esteira do que ensina Boaventura de Sousa Santos (2013), os direitos humanos 

são usados como linguagem de dignidade humana, entretanto, essa hegemonia é bastante 

controversa. A maioria das pessoas não são tratadas como sujeito de direitos humanos, são 

apenas produtos de um discurso de direitos. Nesse sentido, explicita Boaventura: 

Deve, pois, começar por perguntar-se se os direitos humanos servem eficazmente a 

luta dos excluídos, dos explorados e dos discriminados ou se, pelo contrário, a tornam 

mais difícil. Por outras palavras, será a hegemonia de que goza hoje o discurso dos 

direitos humanos o resultado de uma vitória histórica ou, pelo contrário, de uma 

derrota histórica? No entanto, qualquer que seja a resposta dada a estas perguntas, a 

verdade é que, sendo os direitos humanos a linguagem hegemônica da dignidade 

humana, eles são incontornáveis, e os grupos sociais oprimidos não podem deixar de 

perguntar se os direitos humanos, mesmo sendo parte da mesma hegemonia que 

consolida e legitima a sua opressão, não poderão ser usados para a subverter 

(SANTOS; CHAUI, 2013, p. 42). 
 

Dessa maneira, é possível perceber que o referido autor defende o uso dos direitos 

humanos de uma forma contra hegemônica, quebrando com a visão convencional protegida 

pelo ocidente. Os direitos possuem uma genealogia dupla, que divide o mundo em sociedades 

coloniais e metropolitanas. Neste sentido, os direitos humanos foram criados apenas para 
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funcionar nas sociedades metropolitanas, trazendo à tona enormes desigualdades, que são 

defendidas até hoje pelas doutrinas tradicionais de direitos humanos.  

Nas sociedades coloniais, os direitos humanos tiveram caráter revolucionário. Ao 

passo que a burguesia já contava com a hegemonia econômica, a hegemonia política era 

almejada – só se consolidando com as revoluções francesa e americana. Dessa maneira, os 

direitos acompanharam os interesses burgueses emergentes, que posteriormente foram 

abarcados pela teoria liberal (SANTOS; CHAUI, 2013). 

Boaventura de Sousa Santos acredita que os direitos humanos, para serem usados 

de maneira contra hegemônica, precisam ter uma concepção multicultural, contrapondo com a 

ideia de universalismo proposta pelo ocidente. Na prática, no momento da sua aplicação, os 

direitos humanos não são universais, uma vez que cada cultura tem especificidades diferentes. 

Neste sentido, o autor supracitado aduz que: “Neste domínio, a tarefa central da política 

emancipatória do nosso tempo consiste em transformar a conceptualização e prática dos direitos 

humanos de um localismo globalizado num projecto cosmopolita” (SANTOS, 1997, p.21). Para 

isso, o autor enumera cinco premissas, que, em sua visão, ajudariam na construção de uma 

vertente cosmopolita de direitos humanos. 

A primeira premissa está relacionada com a superação da discussão entre 

relativismo cultural e universalismo. Os direitos humanos podem desencadear um debate 

competitivo entre diferentes culturas que acaba promovendo direitos de baixa intensidade, 

como ocorre na corrente convencional dos direitos humanos. 

A segunda premissa pressupõe que todas as culturas possuem concepções do que é 

dignidade humana, mas nem todas a compreendem como direitos humanos. Sendo assim, é 

importante que se encontrem angustias semelhantes entre as diferentes culturas. Já a terceira 

premissa defende a incompletude dos conceitos de dignidade humana existentes entre todas as 

culturas. Nas palavras de Boaventura: 

A incompletude provém da própria existência de uma pluralidade de culturas, pois, se 

cada cultura fosse tão completa como se julga, existiria apenas uma só cultura. A ideia 

de completude está na origem de um excesso de sentido de que parecem enfermar 

todas as culturas, e é por isso que a incompletude é mais facilmente perceptível do 

exterior, a partir da perspectiva de outra cultura. Aumentar a consciência de 

incompletude cultural até ao seu máximo possível é uma das tarefas mais cruciais para 

a construção de uma concepção multicultural de direitos humanos (SANTOS, 1997, 

p. 22). 

 

A quarta premissa se desenvolve na ideia de que existem, em cada cultura, pontos 

de vista diferentes em relação à dignidade humana, sendo uns mais abrangentes que outros. 

Boaventura cita como exemplo a cultura ocidental, em que duas visões diferentes relacionadas 
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aos direitos humanos são apresentadas – a marxista e a liberal – sendo a primeira voltada aos 

direitos sociais e econômicos e a segunda aos direitos cívicos e políticos.  

A última premissa leva em consideração a existência de dois princípios de pertença 

hierárquica, sob os quais as culturas dividem os seus grupos sociais. Tais princípios são: a 

igualdade e a diferença. Conforme destaca o autor: “Um – o princípio da igualdade – opera 

através de hierarquias entre unidades homogêneas (a hierarquia de estratos socioeconômicos; a 

hierarquia cidadão/estrangeiro). O outro – o princípio da diferença – opera através da hierarquia 

entre identidades e diferenças consideradas únicas [...]” (SANTOS, 1997, p.22). Nesse 

contexto, Boaventura entende que tais premissas poderiam ajudar na construção de uma 

concepção multicultural de direitos humanos.  

Para superar a visão convencional dos direitos humanos, o autor sugere uma 

hermenêutica diatópica, com o objetivo de mostrar a incompletude de cada cultura, 

demonstrando a necessidade de existir um diálogo entre todas, para que elas se complementem. 

Ao comparar o topos – premissas específicas de determinada cultura – dos direitos humanos da 

cultura ocidental com o topos da umma (entidades de pessoas que são objeto do plano divino 

de salvação) na cultura islâmica e o topos do dharma, (o que fundamenta determinada coisa) 

da cultura hindu, Boaventura chega à seguinte conclusão: 

A hermenêutica diatópica mostra-nos que a fraqueza fundamental da cultura ocidental 

consiste em estabelecer dicotomias demasiado rígidas entre o indivíduo e a sociedade, 

tornando-se assim vulnerável ao individualismo possessivo, ao narcisismo, à 

alienação e à anomia. De igual modo, a fraqueza fundamental das culturas hindu e 

islâmica deve-se ao facto de nenhuma delas reconhecer que o sofrimento humano tem 

uma dimensão individual irredutível, a qual só pode ser adequadamente considerada 

numa sociedade não hierarquicamente organizada (SANTOS, 1997, p. 25) 

 

Dessa maneira, é possível perceber que a aceitação das incompletudes em cada 

cultura é fundamental para se alcançar uma visão multicultural dos direitos humanos. Ao cabo 

desse raciocínio, podemos concluir que a vertente emancipatória, proposta por Boaventura de 

Sousa Santos, defende uma corrente contra hegemônica de direitos humanos, que para superar 

o padrão convencional, necessita de uma aproximação entre as diferentes culturas, promovendo 

um intercâmbio cultural entre os vários conceitos de dignidade humana. 

Assim, o autor alarga o conceito de direitos humanos com o reconhecimento da 

linguagem cultural ocidental e de outras culturas. E, é nesse sentido que, a nosso ver, deve-se 

interpretar o arcabouço legislativo e o momento nacional atual, com a recepção em massa de 

refugiados. Permitir que a cultura brasileira seja enriquecida através da convivência humana, 

com outras culturas, dos refugiados, numa visão emancipatória de garantia de direitos dará aos 

direitos humanos, no campo prático, concretude do seu próprio sentido.   
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2.2.3 Direitos Humanos e refúgio   

Uma das principais mazelas dos direitos humanos na atualidade é a questão dos 

refugiados. Garantir direitos a essas pessoas, que saem dos seus países de origem em busca de 

abrigo tem sido uma tarefa difícil. A Organização das Nações Unidas (ONU) define direitos 

humanos da seguinte maneira: 

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, 

independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer 

outro status. Os direitos humanos incluem o direito à vida e liberdade, liberdade da 
escravidão e tortura, liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho e 

educação, e muitos mais. Todos têm direito a esses direitos, sem discriminação (ONU, 

2018) 

 

Nesse contexto, os estrangeiros, como qualquer outro ser humano, devem ter os 

seus direitos respeitados sem nenhum tipo de distinção. Entretanto, assegurar direitos humanos 

a todas as pessoas é um caminho difícil, com várias barreiras que precisam ser enfrentadas.  

Os Direitos Humanos, frequentemente, enfrentam obstáculos como o da segurança 

nacional. Hutchinson  afirma que:  

 

Basta dizer, no rastro dos pensadores jurídicos críticos norte-americanos, que os 

princípios jurídicos da adjudicação dos direitos humanos estão cercados por contra 

princípios parasitas posseiros (por exemplo, a liberdade de expressão contra a 

segurança nacional ou a proteção à privacidade) (HUTCHINSON, 1989, apud 

DOUZINAS, 2009, p. 372) 

 

Dessa maneira, verificamos que o problema é inerente ao instituto dos direitos 

humanos, que deve fornecer mecanismos a fim de contrapor esse embate. Esses direitos não 

podem ser reduzidos a uma simples classificação e nem a um discurso jurídico positivado. 

Costas Douzinas, em sua obra, anuncia: “Para uma lei que protege os direitos humanos, a 

injustiça seria o esquecimento de que a humanidade existe no rosto de cada pessoa, em seu 

caráter único e em sua singularidade não-repetida, e que a natureza humana (o universal) está 

constituída na e por meio da sua transcendência pelo mais particular”. (DOUZINAS, 2009, p. 

373). O universal se verifica na particularidade de cada um, sendo responsabilidade de todos o 

cuidado com o outro. 

Os direitos humanos têm sido usados como discurso e arma política com objetivos 

e contextos muito diferentes durante vários séculos (SANTOS; CHAUÍ, 2013). Aos poucos, 

esses direitos foram sendo incorporados nas Constituições de cada país, tendo o Estado papel 

de garantidor. Atualmente, o que se tem visto é uma terceirização dessas garantias, atribuindo, 

à sociedade civil, a responsabilidade por esses direitos. Entretanto, o Estado é fundamental na 

efetivação dos direitos humanos. A integração entre os diversos órgãos responsáveis pela 
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política migratória, juntamente com a sociedade civil, é essencial para garantia da dignidade 

humana aos estrangeiros e nacionais.  

A mudança de paradigma não pode ser apenas na legislação, os princípios humanos 

devem ser efetivamente aplicados nas políticas públicas e instituições. Boaventura de Souza 

Santos e Marilena Chauí aduzem que:  

Uma coisa é certa, qualquer que seja o seu âmbito, as transformações ocorrem 
primeiro na lei e só muito lentamente vão influenciando as instituições e conformando 

as mentalidades e as subjetividades. Mas é inequívoco que está em movimento a 

construção de um espelho novo onde o Brasil do século XXI se quer olhar, um Brasil 

mais justo e mais diverso, apostando em considerar a justiça histórica e cultural como 

parte integrante da justiça social. É uma construção acidentada, com muitos 

obstáculos e que certamente vai demorar muitos anos, mas tudo leva a crer que é uma 

construção irreversível. (SANTOS; CHAUI, 2013, p. 80)  

 

Ao cabo desse raciocínio, destacam-se os argumentos utilizados por Zygmunt 

Bauman (2016), Boaventura de Souza Santos (2013) e Costas Douzinas (2009), autores que 

auxiliaram a análise desse estudo. A retomada da visão emancipatória dos direitos humanos é 

essencial para que a barreira da segurança nacional seja superada. A liberdade e autonomia de 

todos os seres humanos precisam ser garantidas. Os refugiados devem ser detentores de direitos, 

não somente na lei, mas também na prática. A segurança nacional não pode ser um empecilho 

para a efetiva garantia desses direitos. Os estrangeiros não devem ser vistos como uma ameaça, 

eles também podem trazer muitos benefícios para o país, o intercâmbio cultural é fundamental 

para o desenvolvimento do Brasil. 

Em síntese, até aqui, pontuamos que o Brasil tem uma legislação compatível com a 

ótica emancipatória dos direitos humanos. Contudo, a letra da lei, assim como os direitos das 

declarações, por si só, não concretiza os conceitos que lhes deram origem, eles são como que 

letras mortas, garantias distantes de uma realidade que bate à nossa porta nos dando 

oportunidade de concretizar direitos emancipatórios. O que requer alargar a nossa própria 

compreensão permitindo que a cultura do outro enriqueça a nossa cultura.  

Esse olhar, a nosso ver, ajuda reler a legislação vigente pontuando impactos no 

contexto nacional dos refugiados que batem à nossa porta buscando ser incluídos na mesma 

categoria de “sujeitos de direitos humanos”.  
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3 OS IMPACTOS DA NOVA LEI DE MIGRAÇÃO E DO ESTATUTO DOS 

REFUGIADOS NO BRASIL 

 

O Brasil possui duas leis principais sobre migração e refúgio: a nova Lei de 

Migração e o Estatuto dos Refugiados. Dessa maneira, recuperar os impactos dessa legislação 

sob o olhar emancipatório dos direitos humanos pode repercutir positivamente na realidade da 

crise dos refugiados.  

 

3.1 Lei nº 13.445/2017 – Lei de Migração 

O Estatuto do Estrangeiro, como evidenciado neste trabalho, foi criado na época da 

ditadura militar, o que – consequentemente – estabeleceu restrições às liberdades dos migrantes, 

em decorrência da prevalência de políticas voltadas para a segurança nacional. Dentre esses 

direitos cerceados, é possível mencionar a vedação ao exercício de atividades políticas pelos 

estrangeiros; a proibição de possuir, operar ou manter aparelho de radiodifusão e de prestar 

assistência religiosa a estabelecimento de internação coletiva; o consentimento ao Ministério 

da Justiça para frustrar, de maneira discricionária, a realização de congressos e conferências de 

autoria estrangeira; e, por fim, cita-se que era permitida, sempre que atentassem contra a 

segurança nacional e a ordem pública, a expulsão de qualquer estrangeiro. 

Nesse sentido, com a globalização e a facilidade de locomoção, uma mudança na 

política migratória brasileira era necessária para a superação da doutrina da Segurança 

Nacional, muito presente no Estatuto do Estrangeiro. Além disso, o Brasil precisava de uma lei 

compatível com a Constituição Federal de 1988 e com os tratados internacionais de Direitos 

Humanos, como por exemplo a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e a 

Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, ratificados pelo país. 

Por meio da Portaria nº 2162/2013, de autoria do Ministério da Justiça, foi montada 

uma comissão de especialistas com o objetivo de criar um anteprojeto sobre Lei de Migrações. 

Essa comissão – composta por juristas, professores universitários, cientistas políticos e 

membros do Ministério Público – tinha a missão de dar início a uma mudança de paradigma na 

política migratória brasileira. Em 2015, o anteprojeto se transformou em projeto de lei que 

tramitou no Senado Federal, tendo como autor o senador Aloysio Nunes Ferreira, do Partido da 

Democracia Brasileira (PSDB-SP). Na Câmara dos deputados, o projeto teve como relator o 

deputado Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB-SP). 
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A Lei de Migração – Lei nº 13.445/17 – foi sancionada no dia 24 de maio de 2017, 

entrando em vigor no dia 21 de novembro de 2017, após os 180 dias de vacatio legis. Dentre as 

principais diferenças entre o Estatuto do Estrangeiro e a nova lei, é possível perceber: ao 

estrangeiro foi atribuído um tratamento com maior prevalência dos direitos humanos, em 

detrimento das políticas anteriores; ocorreu uma facilitação da regularização dos migrantes; a 

reunião familiar passou a ser permitida; foi possibilitada a entrada regular de quem procura 

emprego no Brasil; criou-se uma política especializada para atender os interesses dos migrantes. 

Nesse mesmo período, foi editado pelo então presidente Michel Temer, o Decreto 

Presidencial nº 9.199/2017, que regulamentou a nova lei. Entretanto, o decreto apresentou 

incompatibilidades com a lei de migração, resgatando alguns pontos do Estatuto do Estrangeiro, 

tomando como base as ideias anteriormente apresentadas sobre segurança nacional. Os vistos e 

autorizações de residência por motivos humanitários não foram regulamentados pelo decreto, 

houve uma restrição à reunião familiar bem como a previsão de prisão para o imigrante em 

situação irregular. Diante dessas modificações, resta configurada a necessidade de mudanças 

do Decreto nº 9.199/17 para que a Lei de Migração se torne mais eficiente quando analisada 

em uma perspectiva humanitária. As incompatibilidades apresentadas entre o decreto e a lei 

serão analisadas no próximo capítulo.   

Assim, pode-se perceber que recordar a legislação brasileira – Lei de Migração e 

Estatuto dos Refugiados – é de suma importância para entender o contexto atual. Em meio ao 

grande fluxo migratório mundial, o Brasil vive um processo de transição entre uma lei 

extremamente restritiva (Estatuto do Estrangeiro) e outra mais garantista, preocupada com os 

direitos humanos.  

 

3.2 Lei nº 9.474/1997 – Estatuto dos Refugiados 

 A partir da Primeira Guerra Mundial, surge a necessidade de definir o termo 

refugiado e sua condição jurídica. Entretanto, foi durante a Segunda Guerra Mundial que o 

fluxo de refugiados cresceu exponencialmente, tomando proporções universais. Em 1951, foi 

criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados (ACNUR) com o objetivo de 

garantir os direitos e deveres dos refugiados. Nesse mesmo ano, a Assembleia Geral da ONU 

aprovou uma Convenção sobre refugiados provenientes da Segunda Guerra Mundial, 

permitindo aos países signatários a aplicação da Convenção somente para refugiados na Europa.  

Com o crescimento do fluxo migratório mundial, a Convenção de 1951 foi 

ampliada, criando-se o protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados em 1967, alcançando todos 

os países do mundo. O Brasil ratificou ambos os documentos, recepcionando o instituto do 
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refúgio no país. A Lei nº 9.474/1997 regulamentou a Convenção de Genebra no Brasil, 

definindo quais os critérios para a concessão de refúgio.  

O pedido de refúgio no Brasil se divide em quatro partes. Em um primeiro 

momento, deve-se solicitar, junto à Polícia Federal, um termo de declaração contendo os dados 

pessoais, os motivos que levaram a pessoa a buscar o refúgio e como foi a entrada dela no país. 

Depois de lavrado o termo de declaração, o solicitante de refúgio deve ser encaminhado à 

Caritas Arquidiocesana1. Essa instituição fornece um parecer quanto à solicitação de refúgio, 

que não vincula o governo federal em sua decisão final. O requerimento de refúgio é enviado 

ao Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE)2, órgão responsável pela concessão de 

refúgio no Brasil, que emite um documento provisório para identificação do solicitante de 

refúgio, válido até o final do procedimento. Num terceiro momento, é marcada uma entrevista 

com representantes do CONARE, da sociedade civil e do ACNUR, que irão elaborar um parecer 

aprovando ou não a solicitação. Esse parecer é enviado ao plenário do CONARE, para que seja 

negada ou reconhecida a condição de refugiado. 

A decisão de reconhecimento proferida pelo CONARE é ato meramente 

declaratório, uma vez que a lei já garante esse direito ao refugiado. O CONARE apenas 

confirma a presença dos elementos que caracterizam a condição de refugiado estabelecidos pela 

norma. Após reconhecida tal condição, o solicitante recebe uma cédula de identificação, 

conhecida como Registro Nacional de Estrangeiro (RNE). Em contrapartida, se o pedido de 

refúgio for negado, o solicitante tem um prazo de 15 dias contados a partir do recebimento da 

notificação pelo CONARE, para encaminhar recurso endereçado ao Ministro da Justiça, que 

decidirá em última instância. 

Por fim, pode-se concluir que o Estatuto dos Refugiados foi um grande avanço para 

o país, tendo colocado o Brasil na posição de vanguarda na proteção dos direitos dos refugiados, 

servindo de inspiração para muitos países. Entretanto, em razão do Estatuto do Estrangeiro, em 

vigor na época da edição do Estatuto dos Refugiados, sua eficácia era reduzida, uma vez que a 

política migratória brasileira seguia a Doutrina da Segurança Nacional.  

 
1 A Caritas Arquidiocesana é uma entidade social que trabalha na promoção e defesa dos direitos humanos. Em 
âmbito nacional ela está organizada em 183 entidades-membros, sendo 12 regionais e uma sede nacional.   
2 O Comitê Nacional para os Refugiados é um órgão de deliberação coletiva, criado pelo Estatuto dos Refugiados 

– Lei nº 9.474/97, responsável por analisar os pedidos de refúgio e declarar a condição de refugiado. Tal órgão é 

presidido por um representante do Ministério da Justiça, sendo composto por um representante do Ministério das 

Relações Exteriores, um representante do Ministério do Trabalho, um representante do Ministério da Saúde, um 

representante do Ministério da Educação e do Desporto, um representante do Departamento de Polícia Federal e 

um representante de organização não- governamental, que atue na proteção e assistência de refugiados no Brasil. 

O ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) é membro convidado das reuniões do 

CONARE, sem direito a voto. Os membros do CONARE são escolhidos pelo Presidente da República, através de 

indicação dos órgãos e entidades que o compõe.  
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Em síntese, cabe ressaltar que, assim como no período da Segunda Guerra Mundial, 

o fluxo de refugiados tem aumentado por todo o mundo, retomando a necessidade de proteção 

desses grupos deslocados. Dessa maneira, a Lei nº 9.474/97 – Estatuto dos Refugiados –, por 

vezes apagada durante a vigência do Estatuto do Estrangeiro, em decorrência da forte 

resistência migratória em nome da segurança do país, se mostra potencialmente mais forte 

depois de sancionada a Lei de Migração. Diante disso, é preciso analisar se as leis vigentes 

realmente contribuem com os migrantes que chegam ao país. 

 

3.3 Dificuldades para garantia dos direitos humanos aos migrantes 

Conforme exposto anteriormente, o Brasil possui um arcabouço legislativo bastante 

promissor em relação aos direitos migratórios. A nova lei de migração foi muito elogiada no 

âmbito internacional, em conformidade com o que destaca a Embaixadora Maria Nazareth 

Farani Azevedo, representante do Brasil junto às Nações Unidas em Genebra:  

A aprovação do projeto de lei sobre migração pelo Congresso Nacional foi bem 

recebida pelas Nações Unidas e por outras organizações internacionais. [...] A lei de 

migração consolida o Brasil como país aberto, diverso e responsável, garantidor do 

respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais e promotor da inclusão 

social e da integração. (ONU, 2017) 

 

Entretanto, a nova lei, apesar de ser considerada um grande avanço para o Brasil na 

proteção dos direitos humanos, apresenta muitos desafios que precisam ser enfrentados para 

sua efetiva regulamentação. As dificuldades de efetivação acompanham a norma desde seu 

trâmite legislativo, tendo em vista a forte resistência para sua aprovação. O texto original da lei 

sofreu dezoito vetos presidenciais, que foram justificados na Mensagem nº 163, de 24 de maio 

de 2017. A partir da análise desse documento, percebe-se a cautela em retirar possíveis lacunas 

que, posteriormente, facilitassem a entrada de estrangeiros no país. Como consequência, parte 

do caráter humanitário da norma foi afastado. O primeiro dispositivo vetado consistia em: 

Inciso I do § 1o do art. 1o “I - migrante: pessoa que se desloca de país ou região 

geográfica ao território de outro país ou região geográfica, incluindo o imigrante, o 

emigrante, o residente fronteiriço e o apátrida;” Razões do veto “O dispositivo 

estabelece conceito demasiadamente amplo de migrante, abrangendo inclusive o 

estrangeiro com residência em país fronteiriço, o que estende a todo e qualquer 
estrangeiro, qualquer que seja sua condição migratória, a igualdade com os nacionais, 

violando a Constituição em seu artigo 5o, que estabelece que aquela igualdade é 

limitada e tem como critério para sua efetividade a residência do estrangeiro no 

território nacional.” (BRASIL, 2017) 

 

As razões que fundamentam o veto consideraram o conceito de migrante presente 

no inciso I do §1º do art. 1º muito amplo, abrindo margem para igualdade de tratamento entre 

os nacionais e os estrangeiros com residência em país fronteiriço. Ao vetar o dispositivo, a lei 

careceu de uma definição para migrante. Ademais, a justificativa de que todo e qualquer 
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estrangeiro se enquadraria no conceito de migrante não procede, visto que, conforme o inciso 

IV do mesmo artigo, que não sofreu veto, residente fronteiriço seria “pessoa nacional de país 

limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país 

vizinho” (BRASIL, 2017).  

Outro exemplo de veto que demonstra a resistência em aceitar o estrangeiro como 

sujeito de direitos de maneira equiparada aos nacionais é o art. 44: 

 O titular de visto ou a pessoa de nacionalidade beneficiária de tratado ou comunicação 

diplomática que acarrete dispensa de visto poderá adentrar o território nacional, 

ressalvadas as hipóteses impeditivas previstas nesta Seção.” Razão do veto [...] O 
dispositivo fragiliza o exercício constitucional do Poder de Polícia brasileiro pelas 

instituições de natureza migratória, ao esvaziar indevidamente a discricionariedade 

para exercício da soberania nacional. (BRASIL,2017) 

 

A dispensa de visto para pessoa de nacionalidade beneficiária de tratado ou 

comunicação diplomática não impede o exercício do poder de polícia do Estado, apenas retira 

parte da burocracia que envolve o procedimento de entrada no país. O Presidente da República, 

em sua justificativa, retira do conceito de poder de polícia e de soberania nacional fundamentos 

para reforçar a ideia do estrangeiro como ameaça.  

Outro fator que dificulta a garantia de direitos aos migrantes está relacionado à 

política migratória. A nova Lei de Migração estabelece princípios e diretrizes de direitos 

humanos que devem nortear tais políticas, entretanto, não existe uma obrigatoriedade para que 

essa assistência aos migrantes seja realmente efetivada em uma política pública específica. 

Dessa maneira, a implementação de políticas fica à mercê da discricionariedade do Estado. É 

possível perceber, em virtude da resistência à aprovação da Lei de Migração, que o Brasil tem 

se mostrado um país bastante xenofóbico e intolerante, dificultando o acesso dos migrantes aos 

serviços públicos. (RICCI; SILVA, 2018) 

 Aliado ao problema da discriminação, encontra-se o da não concessão de direitos 

políticos aos imigrantes. Esse era um obstáculo presente no Estatuto do Estrangeiro que foi 

parcialmente solucionado pela Lei de Migração. A nova norma garante ao migrante a 

associação em reuniões políticas e sindicatos, mas continua não tendo o direito de votar e ser 

votado. Nesse contexto, Guilherme Antônio Fernandes, ao tratar da restrição dos direitos 

políticos aos estrangeiros afirma que: 

A restrição ao direito político impede que o estrangeiro participe plenamente da 

sociedade receptora, reduz sua capacidade de reivindicação social e jurídica, 

impossibilitando essencialmente o tratamento igualitário em relação aos nacionais. A 

existência da restrição política, talvez seja uma das mais graves aos direitos dos 

estrangeiros, pois é aquela que lhes confere perpetuamente a condição de cidadão de 

segunda categoria, de pessoa que jamais poderá se integrar de forma plena à sociedade 

que o recebe. Se o imigrante reside na sociedade brasileira, qualquer alteração política, 

qualquer rumo que a política tome, tanto lhe afeta quanto aos nacionais brasileiros. Se 
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não pode eleger e nem ser eleito, isso implica que o imigrante é uma pessoa sem 

representação política no Brasil, logo fora do conjunto denominado povo, pois este é 

o detentor do poder delegado aos representantes da nação e só o tem quem é povo: 

"todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição" (art. 1, parágrafo único da Constituição 

Federal de 1988). (FERNANDES, 2013, p.97) 

 

Dessa maneira, a partir do momento que os imigrantes estão fora do conjunto 

denominado “cidadão”, eles passam a não ser alvo de políticas públicas, uma vez que não 

possuem o poder de voto. Os políticos aproveitam a entrada do fluxo de migrantes para explorar 

a ansiedade gerada nas pessoas, que tendem a achar que a melhor solução para a crise é o 

fechamento das fronteiras. O reconhecimento dos direitos políticos, por meio de emenda 

constitucional, seria uma forma de garantir voz ativa aos migrantes, contribuindo com sua 

verdadeira integração no país.   

Além desses problemas, outro aspecto relevante para efetiva aplicação da lei, diz 

respeito à capacitação dos funcionários públicos. Durante muitos anos, na vigência do Estatuto 

do Estrangeiro, o treinamento desses profissionais foi realizado com base na segurança 

nacional, carregando consigo a ideia de que a migração deveria ser repreendida. Atualmente, 

com a nova lei, esse treinamento não mudou, dificultando, assim, a incorporação das diretrizes 

humanitárias nos procedimentos migratórios e serviços públicos. 

 Os burocratas devem estar preparados para receber uma demanda migratória cada 

vez mais crescente, estando aptos para atender as necessidades dos migrantes, sempre 

respeitando os aspectos linguísticos e culturais. É importante que os migrantes tenham acesso 

a informações claras sobre os seus direitos, sendo sanadas dúvidas a respeito de documentação, 

regularização, solicitação de refúgio, entrada no mercado de trabalho. Para isso, é preciso uma 

eficiente qualificação dos funcionários públicos na busca de um conhecimento aprofundado 

sobre as leis migratórias e do aspecto humanitário advindo dessas normas.  

Uma questão muito importante, que não foi tratada na Lei de Migração, diz respeito 

ao repasse de verbas públicas. A nova norma não traz uma obrigatoriedade à União e aos 

Estados membros de prover recursos para implementação de políticas públicas voltadas para os 

migrantes, dessa maneira, o desenvolvimento dessas políticas fica extremamente restrito, 

levando em consideração a grande desigualdade entre os entes federados no Brasil, 

principalmente no repasse em âmbito municipal. (RICCI; SILVA, 2018) 

Nessa esteira, o Estatuto dos Refugiados – Lei nº 9474/97, também apresenta 

algumas dificuldades práticas para sua efetiva aplicação. Tal norma prevê em seu art. 6º: “ O 

refugiado terá direito, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, a 

cédula de identidade comprobatória de sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento 
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de viagem. ”  Dessa maneira, os refugiados quando chegam ao Brasil, após a solicitação de 

refúgio, têm direito a três documentos: carteira de identificação, carteira de trabalho e 

documento de viagem. Esses documentos são muito importantes para identificação dos 

refugiados, permitindo uma maior segurança em seu estabelecimento no país.  

Ao passo que o Estatuto dos Refugiados assegura esses documentos, são 

estabelecidas, no plano prático, grandes burocracias aos refugiados para efetivação desse 

direito. Como visto anteriormente, o processo de solicitação de refúgio envolve quatro fases 

que podem demorar meses até a decisão final, implicando em uma grande espera para 

estabelecer a regularização da situação dos refugiados. Durante o processo de solicitação de 

refúgio, eles recebem um documento de identificação provisória, entretanto, muitos 

estabelecimentos, como bancos e empresas particulares, consideram esse documento precário, 

não aceitando para abertura de contas ou aluguel de imóveis, dificultando a inserção dessas 

pessoas na sociedade. 

A validação de diplomas é outro grande dilema vivenciado pelos migrantes quando 

chegam ao Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Resolução nº 1 

CNE/CES 2002 do Ministério da Educação e da Cultura (MEC) são responsáveis por regular 

essa matéria no país, incumbindo as universidades públicas do processo de regularização de 

diplomas estrangeiros. O art. 44 do Estatuto dos Refugiados prevê:  

O reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção da 

condição de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis 
deverão ser facilitados, levando-se em consideração a situação desfavorável 

vivenciada pelos refugiados. (BRASIL, 1997)  

 

Na prática essa facilitação não acontece, o procedimento de validação é bastante 

burocrático e tem um custo muito elevado. O valor da taxa de revalidação de diploma não é 

prefixado pelo Ministério da Educação, variando entre as instituições públicas. Tomando como 

base a Universidade Federal de Minas Gerais, que publicou edital para revalidação de diplomas 

de graduação para o primeiro semestre de 2019, a taxa requerida para custeio das despesas 

administrativas é de R$ 1.667,47 para o curso de medicina e de R$ 1.000, 46 para os demais 

cursos, valor bastante elevado tendo em vista a situação com que os migrantes chegam ao 

Brasil.  

Outro fator de extrema relevância é a associação da criminalidade com a migração. 

Existe um estigma de que os refugiados são vilões, corroborando com a ideia de que eles devem 

ser vistos como uma ameaça, aumentando cada vez mais o preconceito entre estrangeiros e 

nacionais. Nesse contexto, Roberto Marinucci afirma:  
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O processo de “criminalização”, geralmente, se reproduz a partir de um círculo 

vicioso: determinadas ações de “contenção” da imigração são realizadas em nome da 

“segurança nacional”, da “defesa da identidade cultural” ou da “superação da crise 

econômica”; essas práticas, volens nolens, acabam alimentando estereótipos e 

tipificações que dificultam ou impedem o delicado processo integrativo dos 

estrangeiros. (MARINUCCI, 2013, p.1) 

 

Os refugiados ficam à mercê de direitos, uma vez que os direitos humanos, 

teoricamente inerentes aos seres humanos, limitam-se às pessoas que são legítimos nacionais 

daquele país. Os Estados aceitam os estrangeiros como uma atitude meramente humanitária, 

sem se preocupar com a situação em que viverão, criando campos de refugiados, separando-os 

dos demais cidadãos. (BAUMAN, 2004) 

A nova Lei de Migração, na tentativa de conter tal estereótipo, determina, em seu 

art. 3º, os princípios e diretrizes que regem a política migratória brasileira, dentre eles o da não 

criminalização da migração. Entretanto, essa tipificação não restará válida, enquanto as 

autoridades migratórias continuarem seguindo a antiga ideia de segurança nacional. 

Em decorrência da dificuldade para revalidação dos diplomas, da impossibilidade 

de comprovar experiência prévia, do não reconhecimento do documento provisório de 

identificação, a procura por emprego se torna bastante árdua, fazendo com que muitos recorram 

ao trabalho informal. Bauman corrobora essa ideia: 

Nas partes “desenvolvidas” do planeta, em que tanto migrantes econômicos quanto 

refugiados buscam abrigo, os interesses empresariais desejam com firmeza (e dão 

boas-vindas ao) influxo de mão de obra barata e de habilidades lucrativamente 

promissoras [...] para a massa da população, já assombrada pela fragilidade existencial 
e pela precariedade de sua condição e de suas expectativas sociais, esse influxo 

sinaliza ainda mais competição pelo mercado de trabalho, uma incerteza mais 

profunda e chances declinantes de melhoramento: um estado mental politicamente 

explosivo – com políticos oscilando com dificuldade entre os desejos incompatíveis 

de satisfazer seus amos detentores de capital e aplacar o medo dos eleitores. 

(BAUMAN, 2016, p. 9-10) 

 

A visão negativa dos migrantes permanece durante sua entrada no mercado de 

trabalho. Para os nacionais, estrangeiros são uma ameaça constante – sendo vistos como 

concorrência. Segundo Bauman: “Estranhos tendem a causar ansiedade por serem “diferentes” 

– e, assim, assustadoramente imprevisíveis, ao contrário das pessoas com as quais interagimos 

todos os dias e das quais acreditamos saber o que esperar. ” (BAUMAN, 2016, p. 13/14) 

Dessa maneira, é possível observar que as leis podem ser consideradas um grande 

avanço para a política migratória brasileira, entretanto, somente o aspecto legislativo não é 

suficiente para mudar a ótica da segurança nacional, arraigada na sociedade brasileira.  A 

garantia dos direitos humanos aos migrantes precisa perpassar por vários setores da sociedade, 

que precisam se mobilizar para que uma mudança realmente efetiva aconteça.  
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Em síntese, temos uma legislação que, ao nosso ver, se aproxima em muito da 

compreensão emancipatória dos direitos humanos. Contudo, a lógica historicamente construída 

de segurança nacional permeia e obscurece o potencial emancipatória legislativo. E, mais que 

isso, empobrece iniciativas, mesmo que pequenas, de acolhimento aos refugiados como sujeitos 

de direitos, e não como o “outro”, que bate à nossa porta ameaçando a nossa identidade, sujeitos 

de direitos.  

A seguir, o presente trabalho se ocupa de possíveis soluções para transpor o embate 

entre a segurança nacional e os direitos humanos.  
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4 POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA TRANSPOR O EMBATE ENTRE OS INSTITUTOS 

DA SEGURANÇA NACIONAL E DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Diante das dificuldades explanadas no tópico anterior, fica clara a necessidade de 

superação da doutrina da Segurança Nacional para efetiva garantia de direitos humanos aos 

migrantes e refugiados. O Brasil precisa estabelecer uma política migratória que efetivamente 

respeite os princípios de dignidade humana e contribua com o desenvolvimento nacional. A 

ideologia da Segurança Nacional é herança de um regime ultrapassado, que pregava a proteção 

ao trabalhador nacional sem uma análise dos benefícios que a migração pode trazer para o país.  

Mesmo depois da promulgação da nova Lei de Migração (2017), que veio para 

mudar o paradigma da migração brasileira, a proteção ao trabalhador nacional prevalece em 

detrimento aos direitos dos migrantes. O estrangeiro ao chegar no país não deve ser fiscalizado 

como um potencial criminoso, ele deve ser tratado com igualdade de condições, tendo seus 

direitos garantidos. 

 

4.1 Os Direitos Humanos sob a vertente emancipatória e o intercâmbio cultural 

Neste tópico, é importante retomar a vertente emancipatória dos direitos humanos, 

exposta no segundo capítulo, para que seja possível analisar de que forma tal pensamento pode 

contribuir na transposição do embate entre a segurança nacional e os direitos humanos.  

Boaventura de Sousa Santos propõe um novo olhar sob os direitos humanos, um 

olhar contra hegemônico, que lute contra o sistema dominante. Tais direitos nasceram no 

ocidente e foram usados para legitimar ações das classes dominantes em detrimento dos grupos 

sociais oprimidos. Nesse contexto, o autor defende a subversão desse sistema na busca de uma 

emancipação dos grupos excluídos na sociedade contemporânea. Nas palavras do autor, o 

entendimento convencional de direitos humanos apresenta as seguintes características: 

Os direitos são universalmente válidos independentemente do contexto social, político 

e cultural em que operam e dos diferentes regimes de direitos humanos existentes em 

diferentes regiões do mundo; partem de uma concepção de natureza humana como 

sendo individual, autossustentada e qualitativamente diferente da natureza não 

humana; o que conta como violação dos direitos humanos é definido pelas declarações 

universais, instituições multilaterais (tribunais e comissões) e organizações não 

governamentais (predominantemente baseadas no norte); o fenômeno recorrente dos 

duplos critérios na avaliação da observância dos direitos humanos de modo algum 

compromete a validade universal dos direitos humanos; o respeito pelos direitos 

humanos é muito mais problemático no Sul global do que no Norte global. (SANTOS; 
CHAUI, 2013, p.54) 

 

Na visão de Boaventura, a concepção hegemônica de direitos humanos é muito 

restrita, abarcando somente a parte ocidental do globo. Existem vários conceitos sobre 
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dignidade humana, muitas vezes contraditórios, entretanto, na visão convencional, essa 

diversidade de significados só é aceita quando não for contrária à visão universal dos direitos 

humanos, acabando por resumir o mundo somente ao pensamento ocidental. 

O direito de migrar, apesar de inerente a todo ser humano, não é visto com bons 

olhos, fazendo daqueles que exercem tal direito potenciais criminosos e não merecedores de 

dignidade humana. Ao adquirir esse status, os migrantes acabam fazendo parte dos grupos 

excluídos e discriminados, tendo que lutar para que seus direitos sejam respeitados. Dessa 

maneira, a busca por direitos humanos contra hegemônicos deve começar a partir da união 

dessas minorias, promovendo uma troca de experiências que resulte em uma sociedade 

multicultural.  

Nesse diapasão, cabe destacar o paradigma da igualdade, que serviu de base para a 

ideia de universalidade dos direitos humanos ocidentais. Tal princípio, no início, se resumia a 

uma visão jurídico-política, uma igualdade apenas na lei. Posteriormente, vieram os direitos 

sociais e econômicos, na tentativa de reduzir as desigualdades socioeconômicas. Nesse 

contexto, os grupos sociais oprimidos começaram a questionar os critérios predominantes de 

igualdade, passando a reivindicar o reconhecimento das diferenças. Nesse sentido, Boaventura 

afirma que: 

A partir de então a luta contra a discriminação e a exclusão deixou de ser uma luta 

pela integração e pela assimilação na cultura dominante e nas instituições suas 

subsidiárias, para passar a ser uma luta pelo reconhecimento da diferença, pela 

consequente transformação da cultura e das instituições de modo a separar as 

diferenças (a respeitar) das hierarquias (a eliminar) que atavicamente lhe estavam 

referidas. (SANTOS; CHAUI, 2013, p. 79) 

   

Dessa maneira, é importante perceber que a luta pelo reconhecimento das 

diferenças é indispensável para a construção de um mundo multicultural. A partir do momento 

que as diferenças são reconhecidas e respeitadas, o intercâmbio cultural acontece, promovendo 

uma aproximação entre as diferentes culturas. Nesse diapasão, conforme concluído por 

Boaventura anteriormente, é necessário que as diversas culturas aceitem suas incompletudes, 

promovendo a troca cultural com a finalidade de buscar sua complementação.   

Na medida em que o intercâmbio cultural é fomentado, o país se desenvolve 

grandemente. Nesse sentido, a migração é um fenômeno que contribui com o desenvolvimento 

do país, na medida em que permite a integração entre diversas culturas. Tal pensamento é 

confirmado por Amartya Sen: 

Conforme o entendimento de Amartya Sen, desenvolver-se é expandir liberdades, 

individuais e comunitárias, que permitirão o uso e o incremento das capacidades dos 

agentes, porque terão mais oportunidades para escolher qual caminho trilhar em busca 

da realização de seus objetivos. Então, compreender que o relaxamento das restrições 
aos direitos e à entrada dos imigrantes na sociedade brasileira permitirá o 
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desenvolvimento da comunidade como um todo, por meio da dinâmica dos 

intercâmbios culturais e sociais, não contradiz, mas, sim, reforça a premissa do 

desenvolvimento como liberdade. (SEN, 2000, apud KENICKE, 2016, p.115)   

 

Dessa maneira, verifica-se que garantir liberdade aos migrantes impulsiona o 

desenvolvimento humano, favorecendo o próprio país. O desenvolvimento nacional deve 

caminhar junto com o desenvolvimento humano, abrindo portas para que os migrantes tenham 

voz ativa na sociedade, partilhando suas experiências e conhecimentos. Dessa maneira, é 

importante que o Brasil incorpore a ideia de multiculturalismo na sua política migratória, 

auxiliando a entrada dos estrangeiros, de forma a superar a doutrina ultrapassada de segurança 

nacional, substituindo-a pela ideia de desenvolvimento humano.  

Em síntese, o alargamento da compreensão de que as culturas são incompletas e 

que, portanto, uma completa a outra pela acolhida do diferente apresenta-se como uma das 

importantes soluções trabalhadas na pesquisa em tela. Além disso, a realidade descrita sobre a 

aplicação da legislação aponta para a necessidade da integração dos órgãos responsáveis. É do 

que nos ocupamos a seguir. 

 

4.2 A legislação brasileira e a integração entre os órgãos  

Como é cediço, a legislação brasileira - Estatuto dos Refugiados e a Lei de 

Migração - pode ser considerada uma das mais progressistas no âmbito internacional de 

proteção aos migrantes. O Brasil, ao contrário do que se tem observado na Europa e nos Estados 

Unidos, com a política de fechamento das fronteiras e construções de barreiras físicas para 

impedir a entrada de estrangeiros, aprovou uma lei que tenta garantir maior dignidade humana 

aos migrantes. Tal diploma legal confere maior visibilidade a esse grupo, considerando-os 

sujeitos de direitos.  

A aprovação da nova Lei de Migração foi um grande passo na transposição da 

antiga visão de segurança nacional e defesa do trabalhador nacional, entretanto, ainda tem muito 

que se fazer para a garantia efetiva de direitos humanos aos migrantes. No âmbito normativo, a 

primeira mudança deve ocorrer no decreto presidencial nº 9.199/17, que regulamentou a Lei de 

Migração. É necessária uma substituição nesse regulamento que atenda aos princípios e 

diretrizes propostos pela nova lei. O atual regulamento trouxe grandes violações aos direitos 

dos migrantes, podendo-se exemplificar o art. 38, I, que regulamentou o art. 14, § 5º, da Lei de 

Migração, que trata sobre a concessão de visto temporário as pessoas que vêm ao Brasil em 

busca de trabalho. O art. 14, §5º, prevê:  

Observadas as hipóteses previstas em regulamento, o visto temporário para trabalho 

poderá ser concedido ao imigrante que venha exercer atividade laboral, com ou sem 
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vínculo empregatício no Brasil, desde que comprove oferta de trabalho formalizada 

por pessoa jurídica em atividade no País, dispensada esta exigência se o imigrante 

comprovar titulação em curso de ensino superior ou equivalente. (BRASIL, 2017)

  

Dessa maneira, conforme exposto no artigo, o visto temporário para trabalho deve 

ser concedido ao imigrante que comprove oferta de trabalho formalizada, entretanto, o art. 38, 

§1º, I, do Decreto nº 9.199/17 declara que: “ a oferta de trabalho é caracterizada por meio de 

contrato individual de trabalho ou de contrato de prestação de serviços”. Diante disso, fica claro 

que a regulamentação do artigo dificultou a concessão do visto temporário para trabalho, 

exigindo a apresentação de um contrato de trabalho que vai além de uma mera oferta de 

emprego.  

O decreto presidencial em questão apresenta muitas omissões, deixando de 

regulamentar partes da lei que necessitam de regulamentação. Uma dessas omissões diz respeito 

à Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia prevista no art. 120 da Lei de Migração. 

Tal artigo dispõe o seguinte:  

 A Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia terá a finalidade de coordenar 

e articular ações setoriais implementadas pelo Poder Executivo federal em regime de 
cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com participação de 

organizações da sociedade civil, organismos internacionais e entidades privadas, 

conforme regulamento. § 1o  Ato normativo do Poder Executivo federal poderá definir 

os objetivos, a organização e a estratégia de coordenação da Política Nacional de 

Migrações, Refúgio e Apatridia. § 2o  Ato normativo do Poder Executivo federal 

poderá estabelecer planos nacionais e outros instrumentos para a efetivação dos 

objetivos desta Lei e a coordenação entre órgãos e colegiados setoriais. § 3o  Com 

vistas à formulação de políticas públicas, deverá ser produzida informação 

quantitativa e qualitativa, de forma sistemática, sobre os migrantes, com a criação de 

banco de dados. (BRASIL, 2017) 

 

Assim, percebe-se que o dispositivo deixa a cargo de ato normativo do Poder 

Executivo Federal a definição dos objetivos, organização, coordenação, estabelecimento de 

planos nacionais da Política Nacional de Migração. Contudo, o Decreto nº 9.199/17 é omisso 

em relação a esse assunto, deixando a Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia sem 

nenhum tipo de regulamentação. 

A omissão do decreto presidencial, em muitos casos, permite que as autoridades 

federais atuem com discricionariedade no momento de aplicação da lei. O art. 28, V, e 133, V, 

ambos da Lei de Migração, são exemplos desse fato. Tais artigos dispõem que: 

O visto poderá ser denegado à pessoa: V - que tenha praticado ato contrário aos 

princípios e aos objetivos dispostos na Constituição. [..]  A autorização de residência 

poderá ser negada à pessoa: V - que tenha praticado ato contrário aos princípios ou 

aos objetivos dispostos na Constituição. (BRASIL, 2017) 

 

Nesse contexto, o visto e a autorização de residência podem ser negados à pessoa 

que pratique atos contrários a Constituição Federal, todavia, tais atos não são regulamentados, 
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ficando a cargo das autoridades a análise no caso concreto. Diante disso, tomando como base o 

Estatuto do Estrangeiro, com o qual os funcionários públicos foram treinados, a falta de 

regulamentação prejudica os migrantes, trazendo à tona a doutrina da Segurança Nacional. 

Outra falha apresentada pelo decreto diz respeito à falta de regulamentação de 

alguns artigos, deixando essa incumbência para atos normativos posteriores, sem o 

estabelecimento de nenhum prazo para a prática desses atos. O visto temporário para acolhida 

humanitária é um dos casos que ficou sem regulamentação. Tal instituto está previsto no art. 14 

da Lei de Migração, que em seu parágrafo 3º estabelece:  

 O visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao 

nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, 

de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de 

grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário, ou em 

outras hipóteses, na forma de regulamento. (BRASIL, 2017) 

 

 

O final do artigo deixa claro que o visto temporário para acolhida humanitária 

necessita de regulamentação, entretanto, o decreto deixa a cargo de ato conjunto dos Ministros 

de Estado da Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho, a função de 

definir as condições de concessão para a emissão desse visto. Como se pode observar no art. 36 

do Decreto Presidencial nº 9.199/17: 

O visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao 

nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, 

de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de 

grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário. § 1o  Ato 
conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública, das Relações 

Exteriores e do Trabalho definirá as condições, os prazos e os requisitos para a 

emissão do visto mencionado no caput para os nacionais ou os residentes de países 

ou regiões nele especificados. § 2o  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça 

e Segurança Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho poderá estabelecer 

instruções específicas para a realização de viagem ao exterior do portador do visto de 

que trata o caput. § 3o  A possibilidade de livre exercício de atividade laboral será 

reconhecida ao imigrante a quem tenha sido concedido o visto temporário de que trata 

o caput, nos termos da legislação vigente. (BRASIL, 2017) 

 

Dessa forma, ressai clara a necessidade de novo ato regulamentador da Lei de 

Migração para que os direitos dos migrantes estejam plenamente abarcados, superando o 

estigma negativo atribuído ao direito de migrar, que se mostra bastante presente no Decreto nº 

9.199/17. Tal dispositivo demonstra que a ideia de soberania nacional ainda se encontra 

bastante enraizada na sociedade brasileira, precisando ser superada. Um passo importante para 

a mudança desse paradigma seria a edição de novo decreto presidencial para regulamentar, de 

maneira efetiva, as garantias dos migrantes e preencher as lacunas deixadas pela lei.  

Ainda pensando na melhora do tratamento dispensado aos migrantes e garantia dos 

seus direitos, propõe-se uma maior integração entre os órgãos e sistemas responsáveis pela 
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política migratória, o que daria maior celeridade e simplificação aos procedimentos migratórios. 

As competências migratórias são divididas em vários Ministérios, podendo-se citar:  o 

Ministério das Relações Exteriores que emite os vistos; o Ministério do Trabalho que concede 

autorizações de trabalho e o Ministério da Justiça, por meio do qual os estrangeiros pedem a 

prorrogação de vistos e conversão desses em autorizações de permanência. A Polícia Federal 

concede as carteiras de identificação de estrangeiro e controla o cadastro de estrangeiros. Essa 

fragmentação acaba dificultando o compartilhamento dos dados e o controle da migração no 

Brasil (FERNANDES; SPOHR, 2017). 

Os dados migratórios brasileiros são espalhados em diferentes sistemas. Só o 

Ministério do Trabalho utiliza dois mecanismos: o Cadastro Eletrônico de Entidades 

Requerentes de Autorização para o Trabalho a Estrangeiros (CERTE), voltado para os pedidos 

das empresas e o MIGRANTEWEB (Sistema de Gestão e Controle de Imigração), direcionado 

aos migrantes. Na Polícia Federal não é diferente, são usados vários sistemas de registro como: 

Siapro (Sistema de Acompanhamento de Processos), Sincre (Sistema de Registro e Cadastro de 

Estrangeiros) e Sinte (Sistema de Tráfego Internacional) (FERNANDES; SPOHR, 2017). 

Dessa maneira, é possível perceber que a transferência das questões migratórias 

para um órgão de cunho civil facilitaria a regularização dos migrantes e possibilitaria um maior 

acompanhamento de todo o processo. A integração entre os órgãos auxiliaria todo o processo, 

contribuindo com a desburocratização dos procedimentos e facilitando o acesso dos migrantes 

às informações, uma vez que tudo estaria concentrado em um só lugar. Por fim, vale destacar 

que essas mudanças trariam benefícios não só para os migrantes, como também para os 

nacionais, que gozariam de uma sociedade mais organizada e atenta aos direitos humanos.  

Diante de todo esse contexto, a promoção da solidariedade mútua se apresenta como 

propulsora das sugestões, saídas apresentadas até aqui. É desses pontos que a pesquisa trata a 

seguir. 

 

4.3 A promoção da solidariedade entre os seres humanos 

A crise migratória é muito mais do que um simples aumento no contingente de 

migrantes, ela é uma crise humana e deve ser vista como tal. Os estrangeiros são sempre 

considerados como o “outro”, o “diferente”. Eles são indesejados, dificultando sua inserção no 

novo país. Os refugiados se instalam de forma temporária nos campos de refugiados e acabam 

não fazendo parte verdadeiramente do país hospedeiro. Dessa maneira, eles não pertencem nem 

ao meio em que estão inseridos e nem ao seu país de origem. Nessa seara, Bauman entende que: 
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Os internos dos campos de refugiados ou as pessoas em busca de asilo não podem 

voltar "ao lugar de onde vieram", já que os países de origem não os querem de volta, 

suas formas de subsistência foram destruídas e seus lares, pilhados, demolidos ou 

roubados. Mas também não existe um caminho à frente — nenhum governo teria 

satisfação em ver o influxo de milhões de sem-teto, e qualquer um faria o possível 

para evitar que os recém-chegados se estabelecessem. [...] Quanto à sua nova 

localização "permanentemente temporária, os refugiados "estão nela, mas não são 

dela". Não pertencem verdadeiramente ao país em cujo território foram montadas suas 

cabanas ou tendas portáteis. (BAUMAN, 2004, p. 117) 

 

Os refugiados vivenciam uma situação de extraterritorialidade, longe do seu lugar 

de origem eles não encontram identidade e laços culturais, perdendo identidade étnica, cultural 

e religiosa. Além de não serem considerados parte daquele território, eles são transformados 

em objetos, coisas não-humanas, que não precisam de dignidade para viver. A sua 

sobrevivência fica por conta da solidariedade do Estado e das entidades privadas. (DOUZINAS, 

2009) 

Os estrangeiros ficam à mercê de direitos, sendo recebidos pelos países como uma 

atitude meramente humanitária. São construídos campos de refugiados onde eles visivelmente 

ficam a margem da sociedade, sendo controlados e vigiados o tempo todo. As pessoas têm medo 

e dificuldade em aceitar os recém-chegados, medo esse, cada vez mais, incentivado pelos 

governos, que frequentemente utilizam discursos que relacionem o ódio étnico aos problemas 

de segurança e saúde do Estado, fomentando a doutrina de segurança nacional.  

No entanto, por mais que discursos de ódio continuem sendo propagados, a 

aceitação do outro é inevitável. O mundo já está globalizado, com relações interligadas e 

independentes, precisando, agora, de uma consciência cosmopolita por parte das pessoas. A 

lógica atual da globalização se limita à circulação de matéria, desencadeando o preconceito com 

o diferente, com aquele que vem de fora e pode atrapalhar a vida daqueles que estão dentro. Os 

refugiados são a personificação dessa lógica, sendo necessária para reverter essa situação, a 

globalização do diferente. (BAUMAN, 2016) 

Atualmente, tem prevalecido uma cultura da indiferença, na qual as pessoas se 

tornam pouco sensíveis aos problemas dos outros, elas se fecham nelas mesmas, tendo 

dificuldades em aceitar o outro, de conviver com o outro, e a chegada dos migrantes traz esse 

sentimento à tona. Nas palavras de Costas Douzinas: 

Ele cruza fronteiras e territórios, abandonou seu próprio lugar e não tem um lar, pode 

até mesmo não querer um lar, mas apenas um refúgio temporário. Porém casa e 

morada, a segurança da comunidade e da tradição, é o que protege o Eu e a 

comunidade do “Outro sem voz”. Esse Outro está sempre em outro lugar, não onde 

eu me encontro onde o consciente é e fala. “Onde ele estava você estará” é o modo 

como Freud define o trauma primário. O refugiado desafia a retidão e a propriedade 

do Eu, ele nega a casa, o convívio familiar e o território nacional ao ficar desprotegido 

e sem âncora. Ele fica vagando, é nômade, delirante e ameaçador. Ao mandá-lo 
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embora, asseguramos que nós e a nossa lei não ficarão cara-a-cara com o trauma e 

evitarão o rosto. (DOUZINAS, 2009, p. 368/369) 

 

Desse modo, as pessoas preferem não enfrentar os problemas que os refugiados 

trazem, mandá-los embora é a alternativa mais fácil. É difícil perceber e aceitar que um 

refugiado pode ser qualquer um de nós, que a dor do outro pode ser a minha algum dia. A partir 

do momento que o estrangeiro está fora da comunidade ele é visto como uma ameaça, alguém 

que não tem semelhanças com os nacionais do país receptor. Nesse contexto, Douzinas afirma 

que: 

Confrontar o refugiado levanta a possibilidade de que nós, igualmente, somos 

refugiados, o que implica meu dever não apenas de aceitar o Outro, mas também de 

aceitar que sou um Outro, e a necessidade de estender a noção do estrangeiro itinerante 

até a “estrangeiridade” que habita profundamente em mim e na comunidade política. 
O refugiado está dentro de nós. Ao lutar com o refugiado, lutamos com nosso 

inconsciente, esse lugar impróprio em meio de nós próprios. (DOUZINAS, 2009, p. 

370)  

           

Em síntese, percebe-se que a aceitação de que todos são de alguma forma o Outro, 

é fundamental para a integração dos migrantes na sociedade. A partir do momento que eles 

deixam de ser vistos como diferentes e passam a ser tidos como semelhantes, o sentimento de 

cuidado e acolhida é despertado nas pessoas. Estamos todos destinados a viver na presença uns 

dos outros, sendo a solidariedade o principal caminho para superar a crise migratória. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscou-se com esse trabalho demonstrar que o arcabouço legislativo brasileiro, no 

que se refere à migração, tem se mostrado bastante preocupado com a proteção e garantia dos 

direitos humanos aos migrantes. O Brasil, em 1997, promulgou o Estatuto dos Refugiados, que 

incorporou a Convenção de Genebra de 1951. Esse Estatuto foi bastante elogiado, colocando o 

Brasil em uma posição de vanguarda. Entretanto, nessa época, ainda vigorava no país o Estatuto 

do Estrangeiro, herança da ditadura militar. Tal estatuto foi criado sob a Doutrina da Segurança 

Nacional, que objetivava proteger o país e garantir o seu desenvolvimento, privilegiando 

sempre o trabalhador nacional. Dessa forma, dentro da ótica da segurança nacional, os 

imigrantes eram considerados “inimigos” que precisavam ser combatidos. Essa visão perdura 

até os dias atuais.   

Atualmente, o fluxo migratório tem se intensificado exponencialmente, tendo em 

vista os diversos conflitos espalhados por todo globo, principalmente na África e Oriente 

Médio. Várias pessoas têm deixado suas casas em busca de abrigo em outros territórios, fugindo 

de perseguições e violações de direitos humanos. Muitos países têm fechado suas fronteiras 

para chegada dessas pessoas, utilizando como principal argumento a segurança e soberania 

nacional.  

O Brasil, indo na contramão do entendimento pautado em políticas migratórias 

restritivas, aprovou – no ano de 2017 – a nova Lei de Migração (Lei nº 13.445), que revogou o 

Estatuto do Estrangeiro, incorporando na política migratória brasileira princípios e diretrizes de 

direitos humanos. Contudo, após a análise apresentada na pesquisa, é possível perceber que 

somente o avanço legislativo não é suficiente para superar a Doutrina da Segurança Nacional, 

que se mostra bastante ultrapassada para o contexto global atual.  

Os princípios do Estatuto do Estrangeiro continuam presentes na política migratória 

brasileira, o que acaba contribuindo com a visão negativa da migração. Os migrantes são 

equiparados com “criminosos”, pessoas que atentam contra a segurança da população, 

prejudicam o desenvolvimento nacional e roubam vagas de emprego dos nacionais. Dessa 

forma, tal pensamento limita a visão das pessoas em relação à migração, impedindo que os 

benefícios trazidos pelos estrangeiros sejam reconhecidos.  

Para transpor o embate entre segurança nacional e direitos humanos, são necessárias 

várias mudanças, sendo a primeira delas, no âmbito legislativo, a revogação do Decreto nº 

9.199/17 que regulamentou a Lei de Migração. Tal regulamento restringe muitos direitos dos 

migrantes, sendo, em muitos casos, contrário aos próprios princípios e diretrizes previstos na 



38 
 

lei. O decreto presidencial também possui muitas lacunas, deixando de regulamentar partes 

importantes da lei, que ficam sem aplicabilidade.  

Conforme analisado na pesquisa, outro fator que contribuiria para a garantia de 

direitos humanos aos migrantes seria a integração entre os órgãos e sistemas relacionados com 

a política migratória brasileira. O processo migratório no Brasil é bastante fragmentado, 

envolvendo diferentes Ministérios, órgãos e sistemas. A integração desses sistemas e até mesmo 

a criação de um órgão único, voltado exclusivamente para questões migratórias, facilitaria o 

procedimento, dando celeridade ao processo. Tal iniciativa beneficiaria nacionais e migrantes, 

uma vez que contribuiria para a promoção de uma sociedade mais organizada e atenta às 

garantias sociais. Com a finalidade de melhorar o atendimento aos migrantes, é necessário que 

os funcionários públicos recebam um treinamento adequado, pautado sob a ótica dos direitos 

humanos, resultando em uma melhoria na assistência e concessão de informações necessárias.  

A mudança no pensamento convencional dos Direitos Humanos é outro fator 

importante na transposição do embate entre segurança nacional e direitos humanos. O mundo 

está cada vez mais interligado, sendo a migração um direito humano que deve ser respeitado. 

Por essa razão, é preciso mudar a visão convencional dos Direitos Humanos, buscando uma 

vertente emancipatória. O conceito de direitos humanos que prevalece foi criado pelo ocidente 

e apresenta uma visão bastante restrita, na qual só um conceito de dignidade humana é aceito. 

Sendo que, na realidade, existem vários conceitos de dignidade humana, espalhados por 

diferentes culturas. Dessa maneira, para a conquista de direitos humanos emancipatórios, é 

necessário que as culturas aceitem as suas incompletudes, possibilitando o intercâmbio cultural. 

A partir do momento que os Direitos Humanos são vistos sob a vertente 

emancipatória, a compreensão de que os migrantes contribuem com o desenvolvimento do país 

se torna mais fácil. Com a garantia de liberdade aos migrantes, eles ganham voz ativa dentro da 

sociedade, podendo contribuir com suas experiências de vida. O desenvolvimento humano e o 

intercâmbio cultural são essenciais para o desenvolvimento nacional, devendo sempre andar 

juntos.  

Nos dias de hoje, as pessoas têm dificuldade em aceitar aquilo que é novo, tudo que 

é diferente causa estranhamento. Nesse contexto, os estrangeiros acabam se tornando a 

personificação desse medo, eles são sempre vistos como o Outro. Entretanto, é importante que 

os migrantes deixem de ser considerados como diferentes e passem a ser vistos como iguais, 

afinal, todos têm um refugiado dentro de si. Por fim, pode-se concluir que a partir do momento 

que estamos todos destinados a viver em conjunto, a solidariedade é o principal caminho para 

superar a crise migratória.  
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