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Apresentação

A presente obra A Efetividade dos Direitos Humanos no Plano 
Internacional: Diálogos de Migração foi idealizada a partir das 

discussões sobre o tema diante dos debates realizados pelo Grupo de 
Pesquisa que recebe o mesmo nome. O grupo realiza suas pesquisas 
desde o ano de 2011, estando vinculado a Faculdade de Direito da 
Universidade de Passo Fundo e contando com o apoio de professores 
e  alunos da graduação, da pós-graduação. A coordenação do grupo é 
realizada pela Profa. Dra. Patricia Grazziotin Noschang com colabo-
ração da Profa. Ma. Micheli Piucco.

Na história o direito internacional e sua proteção ganham novos 
contornos após a Segunda Guerra Mundial em decorrência da massiva 
violação aos direitos humanos. Com a criação da Organização das Na-
ções Unidas e de diversos instrumentos internacionais sobre o tema, 
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, objetivou-se ga-
rantir os direitos essenciais de todos os seres humanos. Além da ONU, 
o sistema internacional conta com os Sistemas Regionais de Proteção 
aos Direitos Humanos que visam dar efetividade aos tratados interna-
cionais e uma maior proteção aos indivíduos destas regiões.



No ano de 2020, o grupo de pesquisa se debruçou em estudar e 
debater os processo migratórios no mundo, utilizando principalmente 
como marco teórico a obra de Abdelmalek Sayad,  A Migração: para-
doxos de alteridade . Desde um olhar às questões sociais e assistenciais 
até alcançar a discussão sobre os instrumentos normativos que abor-
dam o tema. Das pequenas às grandes dificuldades, o grupo analisou a 
situação dos milhares de migrantes e refugiados que tentam encontrar 
em países destino um novo recomeço.

A obra é composta por artigos dos integrantes do grupo de pes-
quisa, que o integraram no ano de 2020, e que a partir do tema prin-
cipal desenvolveram pesquisas sobre o tema das migrações e refúgio.

Abre a obra o artigo das professoras que conduziram o grupo 
neste ano de 2020, Profa Patrícia Grazziotin Noschang e Profa Miche-
li Piucco, sob o título: Migrações da pesquisa à extensão'. As autoras 
buscam apresentar a importância da relação de ensino, pesquisa e ex-
tensão, e o intercâmbio entre a graduação e a pós-graduação, especial-
mente porque este grupo de pesquisa está vinculado a linha de Juris-
dição Constitucional de Democracia do Programa de Pós Graduação 
em Direito - Mestrado,  da Faculdade de Direito da Universidade de 
Passo Fundo. O artigo demonstra que os conhecimentos teóricos ad-
quiridos na leitura da obra A Migração: Paradoxos da Alteridade de 
Abdelmalek Sayad são de grande importância para compreensão dos 
elementos sociológicos que estão relacionados ao processo migratório 
na contemporaneidade e assim realizar o atendimento na extensão à 
população migrante e refugiada de forma mais empática. 

O segundo artigo que compõe a obra foi escrito por Alessandra 
Cláudia Junges, Ana Cláudia Pereira e Giorgio Moro Pacheco intitu-
lado O ser provisório e a Lei de Migração no Brasil'. O artigo aborda 
como os emigrantes e imigrantes são visualizados como seres provi-
sórios nos países de origem e de destino, avaliando os conceitos e im-
plicações dos termos bem como uma análise do cenário pandêmico 



brasileiro nos dias atuais. Por fim, o artigo analisa a Lei de Migração 
brasileira e demais instrumentos normativos para demonstrar se a le-
gislação sobre o tema corrobora com o sentimento de provisoriedade 
do migrante no país.

O terceiro artigo conta com a participação de Arthur Lodi, Ma-
riana Galvan dos Santos e Luiza Lisboa Rebellato com o título Mi-
grantes e Direitos Humanos: reflexões a respeito da moradia sob a óti-
ca da legislação brasileira no contexto migratório. O artigo aborda os 
aspectos migracionais a partir de um olhar sobre o acesso à moradia 
e ao trabalho no Brasil, possuindo como marcos a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de 
Migração brasileira. Na medida em que os direitos humanos na práti-
ca não são garantidos, os autores destacam a necessidade de formular 
políticas públicas habitacionais e sociais visando à integração dos mi-
grantes no contexto nacional.

O artigo Refúgio Ambiental: o caso dos haitianos no Brasil' tem 
como autoras Bruna Leyter, Eduarda S. Knob e Gabriela L. Valduga 
e tem como proposição a análise do refúgio ambiental, com destaque 
ao caso dos haitianos que buscam no Brasil abrigo. O trabalho busca 
demonstrar a situação dos haitianos refugiados no país que se desloca-
ram em decorrência das catástrofes ambientais ocorridas no Haiti em 
2010 e em 2016.

O trabalho Adoção ilegal e o tráfico internacional de crianças dian-
te do contexto migratório foi elaborado pelos autores Caroline Sartori 
Biasuz, Édio Frighetto e Sinara Larissa Weber e aborda a adoção ilegal 
em decorrência da fragilidade migratória. O artigo analisa a origem 
histórica do instituto no Brasil, com destaque aos trâmites do procedi-
mento e as consequências da adoção ilegal no território nacional. Para 
os autores verifica-se que a adoção ilegal de crianças estrangeiras e o 
tráfico humano podem ocorrer em cenários em que as vias convencio-
nais são dispensadas.



Em seguida o artigo das autoras Carime Tagliari Estacia e Hellen 
Sudbrack intitulado Migração x acesso à justiça: a promoção do acesso à 
justiça diante dos movimentos migratórios analisa como o deslocamento 
humano tem relevância na última década e, ademais, como está sendo 
dificultoso o reconhecimento dos imigrantes e seu alcance aos direitos 
básicos. Definindo como base os direitos e garantias fundamentais, o 
trabalho analisa o acesso à justiça dos imigrantes em território brasileiro. 

O artigo produzido pela autora Maria Eduarda Moraes Schnei-
der intitulado A condição de vulnerabilidade dos refugiados: uma aná-
lise dos enfrentamentos globais em tempos de pandemia analisa a vul-
nerabilidade dos refugiados no contexto pandêmico, destacando que 
atualmente os refugiados enfrentam três crises: a primeira envolve a 
saúde, a segunda uma crise de proteção destacando-se as fronteiras fe-
chadas e, terceiro uma crise socioeconômica que afeta, principalmen-
te, as pessoas que trabalham na informalidade.

O artigo Emigração, “Brasiguaios” e Lei 13.445/17: análise acerca 
dos brasileiros que emigram para o Paraguai em relação à Lei de Migra-
ção tem como autoras Mariana Galvan dos Santos, Ketllyn Ochoa e 
Camila Welter e estuda o contexto da emigração acessível pelas fron-
teiras paraguaias. Dessa forma, o artigo analisa os aspectos migratórios 
vinculados à Lei de Migração que passa a abordar a emigração com 
capítulo específico para o tema.

As autoras Natalia Ferreira Lehmkihl Cenci e Thaís Fernanda 
Silva com o trabalho A tutela dos direitos humanos dos refugiados no 
plano internacional e as políticas migratórias brasileiras analisam como 
a globalização afasta diversas pessoas de seus países de origem para 
buscarem uma vida mais digna. Ao saírem de seus locais originários 
em diversas ocasiões sofrem com a violação de seus direitos. As autoras 
destacam o papel dos direitos humanos e da Lei de Migração brasilei-
ra. Observam a necessidade de implementação de políticas públicas 
para que os direitos dos migrantes sejam garantidos.



O artigo Impactos da Covid-19 aos imigrantes nas Américas dos 
autores Amanda Perin Clamer, Ellen Taís de Morais e Sérgio Miguel 
de Moraes B. Corrêa discute os impactos pandêmicos nos imigrantes. 
Analisa, ademais, as condições em que esse grupo encontra-se e o agra-
vamento da situação em questões econômicas, culturais, xenofóbicas 
e preconceituosas, bem como, de proteção ao contágio e o acesso à 
saúde.

Os autores Silvana de Fátima Machado da Silva, Luís Ângelo 
Dallacort e Anderson Weber pesquisaram sobre A imigração no Bra-
sil: desafios e oportunidades'. O artigo analisa os desafios que possuem 
os imigrantes no Brasil no acesso às oportunidades, aos direitos e à 
inserção social. Além disso, o trabalho aborda histórias das imigrações 
no Brasil, os motivos dos movimentos migratórios com dados do Alto 
Comissariado das Nações Unidas e as dificuldades enfrentadas pelos 
imigrantes no Brasil.

Por fim, o artigo Embate entre os direitos dos refugiados e a soberania 
clássica dos autores Maite Lazzaretti e Thomaz Lunelli analisa a desvalo-
rização dos direitos humanos e dos instrumentos internacionais que os 
garantem em decorrência das políticas internas dos Estados. O trabalho 
analisa conceitos sobre o tema do refúgio e destaca a onda de imigração 
da Síria para a Europa, demonstrando os obstáculos na efetivação das 
garantias positivadas em instrumentos internacionais.

Passo Fundo 15 de dezembro de 2020.

Patricia Grazziotin Noschang 
Micheli Piucco

mailto:patriciagn@upf.br
mailto:michelipiucco@upf.br


I

Migrações da pesquisa à extensão

Patricia Grazziotin Noschang1

Micheli Piucco2

Migrar faz parte da natureza da humanidade. Os primeiros povos 
já eram reconhecidos como nômades porque se deslocavam de 

forma voluntária em busca de melhores condições de vida. A migração 
hoje é classificada como voluntária e/ou forçada. Na migração volun-
tária estão as pessoas que buscam melhores condições de vida social e/
ou econômica em outro país ou outra região entendendo que o deslo-
camento pode ser interno ou internacional quando ultrapassa as fron-
teiras dos Estados. Já a migração é forçada quando existe um grupo de 
pessoas sofrendo um fundando temor de perseguição por motivos de 

1   Doutora em Direito PPGD/UFSC. Mestre em Direito e Relações Internacionais PPGD/
UFSC. Especialista pela Fundação Getulio Vargas em MBA Comércio Exterior e Negócios 
Internacionais e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Direito Internacional 
Público, Privado e da Integração Regional. Graduação em Direito pela Universidade Católica 
de Pelotas. Professora na Faculdade de Direito e no Programa de Pós-Graduação em Direito 
(Mestrado) da Universidade de Passo Fundo/RS. Membro do Módulo Jean Monnet PPGD/
UFSC. Contato: patriciagn@upf.br.
2   Doutoranda pelo Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade de Santa 
Cruz do Sul - UNISC. Mestra e Graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universi-
dade de Passo Fundo. Especialista em Relações Internacionais com ênfase em Direito Interna-
cional. Professora da Universidade de Passo Fundo-RS. E-mail: micheli.piucco@hotmail.com.
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raça, religião, nacionalidade, opinião políticas3 ou, ainda devido a uma 
situação de grave e generalizada violação de direitos humanos no seu 
país de origem4.

Na modalidades de migrar ainda pode-se falar na imigração e na 
emigração. Os dois movimentos são de pessoas que se deslocam para 
sair e para chegar em algum destino dependendo do lado do território 
que se observa. E é partindo deste contexto e definição de imigração 
e emigração que Abdelmalek Sayad, na obra "A Imigração ou os Para-
doxos da Alteridade" analisa o movimento migratório dos emigrantes 
que partem de Angola buscando uma oportunidade melhor ao se tor-
narem imigrantes na França, em textos escritos de 1975 a 1988.

Esse trabalho busca demonstrar que se passaram mais de quarenta 
anos das circunstâncias, desafios, dificuldades e da realidade apresenta-
da nos relatos de Sayad porém nada mudou. Talvez tenha mudado na 
França, mas ao analisar a imigração no Brasil os relatos de Sayad se pa-
recem com os desafios e dificuldades daqui. Da pesquisa e leitura desse 
marco teórico que o grupo “A efetividade dos direitos humanos no 
plano internacional” se dedicou no segundo semestre de 2020 soma-se 
os atendimentos realizados pelo Sajur-Migrações (serviço jurídico de 
atendimento ao migrante ofertado pela Faculdade de Direito da UPF) 
e ao trabalho e ações em relação a população migrante de Passo Fun-
do e região do Fórum de Mobilidade Humana  de Passo Fundo  - RS 
(FMH-PF)5

3   Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e seu 
Protocolo Adicional de 1967.
4   Declaração de Cartagena de 1984 e a Lei 9.474 de 1997 que define mecanismos para imple-
mentação do Estatuto dos Refugiados de 1951.
5   O Fórum de Mobilidade Humana de Passo Fundo, Rio Grande do Sul (FMH-PF/RS) foi 
constituído a partir da Conferência Livre Regional sobre Migrações e Refúgio, realizada na 
Câmara de Vereadores de Passo Fundo, no dia 23 de março de 2014, pela Universidade de 
Passo Fundo (UPF), a Comissão de Direitos Humanos Passo Fundo (CDHPF), o Gabinete da 
Vereadora Cláudia Furlanetto, a Associação Beneficente dos Muçulmanos de Passo Fundo e a 
Associação dos Senegaleses de Passo Fundo com o objetivo de proporcionar o debate sobre os 
processos migratórios e contemporâneos, a partir de uma relação de desconstrução de práticas 
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Da pesquisa à extensão comunitária 

O processo migratório é uma realidade mundial. Da emigração 
para à imigração, um indivíduo encontra diversas adversidades: na 
saída, no trajeto e na chegada. A migração pode decorrer de diver-
sos fatores dentre entre, considerando que podem ser voluntários ou 
forçados, políticos, ambientais, econômicos, políticos, educacionais, 
dentre outros. Nesse contexto, principalmente na chegada ao país de 
origem, as organizações, a sociedade civil, bem como as universidades 
possuem papel fundamental de facilitares no acesso aos direitos bási-
cos dos migrantes.

A emigração e a imigração são duas faces de uma mesma moeda. 
Segundo Sayad “na origem da imigração encontramos a emigração”. 
Nessa realidade é importante destacar o papel do esquecimento e do 
pertencimento. O esquecimento do emigrante e do imigrante como 
sujeitos é recorrente na socidade.6

A migração entrelaça os países, o de origem e o de destino, que 
seguem uma ordem solitária, mas que estão relacionados entre si. Nes-
se contexto o migrante é excluído de forma dupla: primeiro é excluído 
como emigrante, pois não está em seu país de origem e, como decor-
rência, por sua ausência. Segundo, é excluído do país de destino por 
não ser nacional, então possui direitos excluídos. Segue-se um princí-
pio de exclusão por ser emigrante e também por ser imigrante.7

Além disso, quando abordamos o tema da existência da imigra-
ção os problemas sociais que a acompanham são diversos. O itinerário 
do imigrante é reconhecido como um etinerário epistemológico, pois 

xenófobas e discriminatórias presentes neste território. Atualmente, o FMH é composto pelas 
seguintes instituições que participaram da sua criação, somando ao grupo  a Pastoral Arquidio-
cesana das Migrações, a Congregação das Irmãs Scalabrinianas, o Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (Campus Passo Fundo).
6   SAYAD, Abdelmalek. A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade. Prefácio Pierre Boudieu. 
Tradução Cristina Murachco. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998, p. 14.
7   SAYAD, Abdelmalek. A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade. 1998, p. 265-269.
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conecta as ciências sociais, a história, a economia, a sociologia, as ciên-
cias jurídicas, a geografia, entre outras formas e em suas mais diversas 
formas, como culturais, políticas, jurídicas e econômicas.8

A migração tem papel essencial no contexto social. Para os imi-
grantes o trabalho e a habitação possuem uma relação estreita e de 
mútua dependência. Muitas vezes os alojamentos provisórios, em uma 
ilusão da provisoriedade do imigrante, são precários, permanencendo 
sempre uma ideia, um paradoxo, da habitação provisória. Ele é um 
inquilino, como estivesse em um hotel, mas os direitos inerentes ao 
inquilino nessa situação são em diferentes proporções.9

Desde o trabalho e as condições precárias e degradantes a que es-
tão submetidos, muitas vezes em decorrência de estarem irregulares no 
país, fazem com que os migrantes sejam colocados na sociedade como 
objetos, máquinas, sem sentimentos e sem qualquer esperança por uma 
vida melhor. Os temas são diversos, mas o esquecimento e a discrimina-
ção são presentes em todos os âmbitos no processo migratório.

Nesse sentido, a pandemia trouxe novos desafios para a extensão 
comunitária. Com os lockdowns os atendimentos ficaram suspensos, 
se transformaram na modalidade on-line e as dificuldades de acesso ao 
serviços aumentaram bem como o desafio de compreender a gravidade  
da doença num idioma e país estranho ao seu. 

As primeiras dificuldades notadas pelo trabalho do FMH-PF 
foi a insegurança alimentar e o desemprego. Conforme a nota técnica 
elaborada para o Forum Permanente de Mobilidade Humana do RIo 
Grande do Sul: "A emergência decorrente da pandemia evidenciou e 
potencializou duas questões centrais: a (in) segurança alimentar, traba-
lho e renda, tônicas da mobilidade humana internacional, bem como a 
situação de exclusão decorrente da dificuldade de acesso à informação, 
documentos e serviços. A emergência em saúde pelo contexto da CO-

8   SAYAD, Abdelmalek. A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade. 1998, p. 14-15.
9   SAYAD, Abdelmalek. A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade. 1998, p. 74-80.
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VID-19 está associada às determinantes sociais de saúde coletiva da 
população migrante e refugiada, associados ao trabalho, renda, mora-
dia, alimentação, escolaridade, especificidades de um grupo social, etc,. 
Apesar dessa dimensão da saúde, a percepção sobre as dificuldades de 
“acesso à saúde”, fez com que tal fator deixasse de ser apontado no diag-
nóstico dentre as principais vivenciadas durante a pandemia pela popu-
lação migrante e refugiada, muito pela compreensão mais restrita que 
se tem de saúde como acesso universal aos serviços diretos do SUS.”.10

A insegurança alimentar é comprovada pelo trabalho do FMH-
-PF que de abril a dezembro de 2020, entregou cestas de alimentos e 
material de higiene para cerca de 150 famílias de migrantes em Passo 
Fundo-RS11. Também entregou 63 cartões de auxilio para famílias mi-
grantes em situação de vulnerabilidade numa ação realizada em parce-
ria com a Organização Internacional para Migrações, agência especia-
lizada da Organização das Nações Unidas que também proporcionou 
a inscrição de 10 migrantes para realizar um curso de empreendedoris-
mo para organizarem ou promoverem o seu próprio negócio. 

Enquanto o FMH-PF trabalhava para arrecadar alimentos, ma-
terial de higiene e limpeza por doações, o Sajur-Migrações prestava 
auxilio aos migrantes em relação a  regularização da documentação e 
as dificuldades enfrentadas para a solicitação do auxilio emergencial 
que  iniciava desde a compreensão do cadastro que só está no idioma 
português até a ausência de conta bancaria nos bancos que eram vin-
culados ao programa.

10   GONÇALVES, Maria do Carmo; REDIN, Giuliana; NOSCHANG, Patricia Grazziotin. 
Nota técnica para subsidiar iniciativas e ações para o enfrentamento dos impactos da pandemia 
do Covid-19 em migrantes e refugiados no RS.
11   Encontramos migrantes dos seguintes países: Senegal, Haiti, Venezuela, Bangladesh, Con-
go, Sudão, Cuba, Colômbia. NOSCHANG, Patricia Grazziotin. Reflexos do Covid-19 na 
população migrante na cidade de Passo Fundo: Atuação do Forum de Mobilidade Humana. In: 
In: BAENINGER, Rosana; NANDY, Shailen; VEDOVATO, Luís Renato (Coords.). (Org.). 
Migrações internacionais e a pandemia de Covid-19 .. 1ed.Campinas: NEPO/UNICAMP, 
2020, v. 1, p. 487-497.
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Considerações finais

Sayad apresenta uma realidade percebida e estuda por ele de um 
país de emigração para um outro que os recebe - o de imigração. O estu-
do desta realidade faz com se perceba que embora o tempo e os países en-
volvidos sejam outros as dificuldades continuam a ocorrer neste tempo 
e nesta cidade - Passo Fundo no Rio Grande do Sul Brasil. Dificuldades 
que foram agravadas pela pandemia do COVID-19 e que foi sentida, 
percebida e presenciada naqueles que estavam na ponta do atendimento 
direto agindo pela extensão da universidade (UPF) ou pela sociedade 
civil (FMH-PF). Neste sentido percebe-se a importância de conhecer e 
estudar sobre a temática das migrações para que a extensão comunitária 
aconteça com respeito e entendimento às alteridades.
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O ser provisório
e a Lei de Migração no Brasil

Giorgio Moro Pacheco
Ana Cláudia Pereira

Alessandra Cláudia Junges

Durante o estudo da obra “Imigração ou os Paradoxos da Alteri-
dade” do sociólogo Abdelmalek Sayad, chama a atenção, espe-

cialmente no texto “O que é um imigrante?”, a crítica do autor ao que 
ele denomina provisoriedade da situação do emigrante/imigrante de-
corrente do tratamento do direito, em contradição com a definitivida-
de que a situação de fato do migrante costuma representar (SAYAD, 
1998, p. 45).

A constatação do sociólogo convida a uma reflexão atual, tendo 
em vista a crescente preocupação, no plano do direito internacional 
dos direitos humanos, com a efetividade da proteção dos direitos hu-
manos dos migrantes e refugiados. Simultaneamente, multiplicam-se 
notícias sobre a violação desses direitos, tendo em vista, por exemplo, 
a “crise migratória” na Europa, e o fechamento das fronteiras durante 
a pandemia pela transmissão do coronavírus.

II
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Diante dessa provocação, o presente capítulo objetiva explorar a 
contradição denunciada pelo sociólogo — com a expectativa de apren-
der sobre o fenômeno da imigração pelas lentes de quem se propôs a 
estudá-la de uma perspectiva diferente do etnocentrismo, que tende a 
analisar a imigração como um problema social da sociedade receptora 
(BORDIEU, 1998, p. 11) —, e compreender qual é a contribuição 
do direito para esse sentimento de provisoriedade descrito por Sayad.

Em um segundo momento, pretende-se analisar a norma sobre 
migrações no Brasil, para indagar se o direito pátrio colabora para a 
criação de “seres provisórios”, transportando as reflexões elaboradas 
por Sayad para o cenário atual.

O ser provisório

O estado provisório do imigrante é a principal característica que 
define o migrante na sociedade que o recebe, de acordo com o sociólo-
go Sayad. Porém, indaga-se o que dá ao imigrante este status, quais po-
dem ser os fatores que propiciam tal visão acerca daqueles que migram?

Inicialmente, é imprescindível ter em mente o conceito do imi-
grante como o indivíduo que, após deixar seu país de origem, estabe-
lece-se em território estrangeiro. Esse deslocamento se dá, essencial-
mente, em razão da busca por melhores condições de vida. Além disso, 
importa registrar que na obra “A Imigração ou os Paradoxos da Alte-
ridade”, Sayad tece suas análises acerca dos fenômenos migratórios a 
partir da emigração de argelinos para a França. Na época analisada por 
ele, a Argélia vivia um “mecanismo de reprodução da emigração”, que 
se fundava na dicotomia entre a esperança dos emigrantes argelinos 
de conquistar renda e felicidade em terras francesas, e a realidade do 
sentimento de não-pertencimento que enfrentavam na sociedade re-
ceptora (SAYAD, 1998, p. 44).
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A partir desse contexto, o sociólogo aponta que a principal carac-
terística da imigração é a provisoriedade que experimenta o imigrante, 
diante do fato de que “(...) não se sabe mais se se trata de um estado 
provisório que se gosta de prolongar indefinitivamente, ou ao contrá-
rio, se se trata de um estado mais duradouro mas que se gosta de viver 
com um intenso sentimento de provisoriedade.” (SAYAD, 1998, p. 
45). A contradição denunciada na sentença é de fácil, mas, ao mesmo 
tempo, complicada compreensão.

Com efeito, o autor denuncia que a distinção entre o “nacional” e 
o “não-nacional”, tradicionalmente realizada pelo direito e adotada pe-
los Estados serve de fundamento para as discriminações que ocorrem 
de fato (SAYAD, 1998, p. 58). Isso porque o imigrante, na sociedade 
receptora, passa a ser visto como um elemento estranho, que se instala 
no país provisoriamente e pode ser tolerado a partir de uma perspecti-
va/destinação essencialmente econômica - ou seja, para a realização de 
trabalhos que muitas vezes são reservados para a população imigrante 
(SAYAD, 1998, p. 55).

Economicamente, Sayad exemplifica “idealmente, a imigração 
deveria comportar apenas ‘vantagens’ e, no limite, nenhum custo” para 
as sociedades receptoras (SAYAD, 1998, p. 50). Assim, o imigrante, 
como ser provisório, permanece à margem, não sendo notado pelos 
nacionais como alguém com igualdade de direitos, e com sua presença 
avaliada e tolerada a partir de sua utilidade econômica.

No entanto, contraditoriamente, a situação de imigrante tende 
a ser duradoura, o que não se costuma admitir abertamente: “impõe 
a todos a manutenção da ilusão coletiva de um estado que não é nem 
provisório nem permanente, ou, o que dá na mesma, de um estado que 
só é admitido ora como provisório (de direito), com a condição de que 
esse ‘provisório’ possa durar indefinidamente, ora como definitivo (de 
fato), com a condição de que esse ‘definitivo’ jamais seja enunciado 
como tal.” (SAYAD, 1998, p. 46)
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Como consequência da provisoriedade sentida pelos imigrantes, 
surge o desafio da integração local, que pode ser representado pelo 
sentir-se íntegro do imigrante. Tal sentimento engloba toda vivência 
do indivíduo na sociedade, desde o trabalho, como as relações inter-
pessoais, o acesso aos direitos fundamentais, a não violação de direitos 
humanos e a preservação da sua personalidade (memórias, raízes e la-
ços familiares) (REDIN, 2020, p.18).

No entanto, conforme analisa Sayad, a provisoriedade costuma 
se manifestar também no lugar que se destina à habitação pelos imi-
grantes. Em razão do imigrante como um ser “destinado ao trabalho”, 
e a estreita relação de dependência entre trabalho e habitação, o aloja-
mento de imigrantes tende a ser, também, provisório e improvisado, 
obstaculizando sua integração e a garantia de seus direitos (destacan-
do-se a privacidade, a dignidade, o respeito à sua cultura) (SAYAD, 
1998, pp. 75/76).

Esse cenário ocorre porque a sociedade receptora aceita essa mar-
ginalização como compatível com a condição do imigrante, visto como 
“oriundo de um país pobre, ‘subdesenvolvido’, ‘selvagem’, país de Ter-
ceiro Mundo etc.” (SAYAD, 1998, p. 75). Com efeito, esse sentimento 
de aversão aos pobres, que é muito perceptível nas questões migrató-
rias para além da xenofobia, foi batizado pela filósofa espanhola Adela 
Cortina como “aporofobia”, e se apresenta como um grande desafio 
para a democracia e para a efetivação dos direitos humanos (2020).

Em razão de estar em busca de condições melhores de vida, para 
si e/ou para sua família, e envolvidos neste sentimento de provisorie-
dade, migrantes e refugiados tendem a se manter em constante movi-
mento, fator este que remete aos povos nômades dos primórdios do 
nascimento da civilização. No entanto, acabam condicionados pelo 
trabalho: “ele só está aqui e só tem sua razão de ser pelo trabalho e 
no trabalho” (SAYAD, 1998, p. 55). Viaja apenas com um único, po-
rém fiel companheiro, a mala. “(...) seu único companheiro nas idas 
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e vindas cíclicas que fazem dele um perpétuo residente provisório” 
(SAYAD, 2018, p. 82).

Outro aspecto interessante abordado por Sayad diz respeito ao 
status do imigrante a partir de convenções internacionais. Ele narrou 
um cenário em que a França, como Estado dominador, “negociou” a 
questão migratória com a Argélia e outros países (Estados domina-
dos), para fins de “importação de mão de obra”. No ponto, o sociólogo 
teceu uma diferenciação entre o estrangeiro (assim visto a partir de sua 
condição financeira e social) e o imigrante, afirmando que o segundo 
carrega a posição de seu país de origem no cenário internacional, ge-
rando uma dupla dominação: o imigrante é dominado por estar em 
um território de soberania estrangeira, e também por ter como origem 
um país dominado (1998, p. 241).

No entanto, essa dominação do indivíduo, que também pode ser 
um desdobramento de um “dever de polidez” do imigrante para com 
a sociedade receptora, tem origem nas ficções coletivas adotadas pela 
sociedade, retroalimentadas pelo direito. Nessa senda, sublinha-se a 
opinião do autor já abordada anteriormente, de que o direito não só 
contribui como funda um estatuto político do imigrante que legitima 
as discriminações de fato as quais é submetido, a partir da “distinção 
legal” entre o nacional e o não-nacional (SAYAD, 1998, pp. 56/57).

Por fim, merece relevo o questionamento proposto por Sayad 
com relação às intenções do direito e da política quando fornecem o 
mínimo indispensável para a sobrevivência do imigrante: isso “é con-
cedido ao imigrante por ele mesmo ou então para manter limpa a cons-
ciência da sociedade que dele se utiliza” (SAYAD, 1998, pp. 59/60)? 
Ou seja, as concessões aos não-nacionais ocorrem, genuinamente, para 
garantia dos direitos do homem que o imigrante jamais deixará de ser, 
ou para forjar uma coerência das sociedades receptoras com os princí-
pios morais de liberdade e justiça que ostentam?
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Breve análise da legislação migratória no Brasil

A partir de agora, arrisca-se uma breve reflexão acerca da legisla-
ção migratória brasileira levando em consideração as constatações de 
Sayad, a qual, de nenhuma forma, pretende ser definitiva. Isso porque, 
como visto no tópico anterior, o sociólogo lança um olhar crítico ao 
papel do direito perante os desafios dos fenômenos migratórios.

Destarte, registra-se que até o ano de 2017 a migração no Brasil 
eram regidas pelo Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/1980), que 
olhava para as questões migratórias a partir do princípio da segurança 
nacional em voga no cenário ditatorial da época. Os imigrantes eram 
encarados pela ótica da desconfiança como possíveis ameaças no terri-
tório brasileiro. Essa forma de tratamento é chamada pela doutrina de 
“crimigração”, ou seja, a criminalização da imigração, tendo em vista a 
previsão de prisão/detenção para imigrantes em situação migratória 
irregular — orientação que ainda é adotada nos Estados Unidos e na 
União Europeia, a despeito das evoluções do direito internacional dos 
migrantes e refugiados (MOREIRA, 2020, p. 100).

Entende-se que a crimigração pode ser a expressão máxima da 
provisoriedade do migrante denunciada por Sayad, porque reduz pes-
soas em condição de mobilidade a um problema no país receptor, ig-
norando a complexidade do fenômeno migratório e, principalmente, 
categorizando os imigrantes como elementos estranhos, não merece-
dores de direitos como a pessoa nacional ou com direitos precarizados.

A partir de dezembro de 2017, passou a vigorar no Brasil a Lei 
nº 13.445/2017, conhecida como Lei de Migração. Essa lei foi ges-
tada para superar o paradigma do Estatuto do Estrangeiro, adotando 
uma visão humanista para regular as situações migratórias no Brasil, 
em conformidade com o Direito Internacional dos Direitos Humanos 
e com a Constituição Federal de 1988. Com efeito, no cenário inter-
nacional, destaca-se diferentes instrumentos de proteção dos direitos 
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humanos dos migrantes e dos refugiados, começando pela Declaração 
Universal de Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos 
Humanos, a Convenção da ONU relativa ao Estatuto dos Refugiados 
de 1951 (com o protocolo de 1967), e a Convenção Internacional so-
bre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e 
dos Membros das suas Famílias de 1990.

Entre os princípios enumerados no artigo 3º da Lei nº 
13.445/2017 estão os princípios da não criminalização da migração, 
da não discriminação e da “igualdade de tratamento e de oportunidade 
ao migrante e a seus familiares”, visando a “universalidade, indivisibili-
dade e interdependência dos direitos humanos”. Quanto a integração 
local, a Lei de Migração abordou o tema no artigo 3º, inciso X da lei: 
“inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas 
públicas”, deixando a sua efetivação para a Política Nacional de Migra-
ções, Refúgio e Apatridia. Tal situação é criticada por Redin (2020, 
p.18) que afirma se tratar de exclusão onde deveria ter proteção. No 
ponto, cabe destacar que políticas públicas estão sujeitas à vontade po-
lítica do governo em exercício e da situação econômica do país.

Em que pese sejam inegáveis os avanços que a Lei de Migração 
representou para os migrantes e refugiados no Brasil, essas conquis-
tas não podem ser encaradas como garantidas, já que no Congresso 
Nacional e, atualmente, no Poder Executivo federal, há forças na con-
tramão dessa evolução. Cabe mencionar que o princípio da não cri-
minalização da imigração, estampado na Lei de Migração, tem sido 
ameaçado ante o desejo de introduzir, novamente, a possibilidade 
de prisão em caso de situação migratória irregular e resgatar o prin-
cípio do interesse e segurança nacional, citando-se, como exemplo, 
disposições constantes do Decreto nº 9.199/2017, dos projetos de 
lei 1.928/2019, 6.119/2019, 5.326/2019 e 305/2020; e as portarias 
666/2019 e 770/2020 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
cuja principal crítica é reservada, em resumo apertado, às tentativas 
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de resgatar a possibilidade de prisão de imigrantes e deportação su-
mária, o que gera incompatibilidade fatal com o espírito da nova Lei 
de Migração, da Constituição Federal e do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos (MOREIRA, 2020, pp. 102/115).

Ao abordar políticas públicas, é importante lembrar que o ano 
de 2020 foi marcado pela pandemia do Covid-19, que exigiu esforços 
de toda população, bem como do governo para se adaptar a esse perío-
do. Rodrigues, Cavalcante e Faerstein (2020, p. 3/4) pontuam que o 
cenário pandêmico evidenciou as situações críticas a que são expostos 
os refugiados, tendo em vista o caráter transitório, a precarização de 
abrigos, a ausência de assistência em saúde — elementos esses anali-
sados por Sayad em sua obra — e até a impossibilidade de garantir o 
distanciamento social, tão falado nesse período.

A Organização Mundial da Saúde (2020, p. 2) abordou as di-
ficuldades que muitos imigrantes têm em relação ao direito à saúde, 
visto que, por vezes, não são protegidos pelos programas de assistência 
à saúde - situação que é muito criticada pois os Estados têm o dever de 
promover a saúde de todas as pessoas que estão em seu território, sem 
discriminação, já que a proteção aos direitos humanos é universal.

Como exemplo, menciona-se que o Brasil chegou a fechar a fron-
teira com a Venezuela sob o argumento do risco de contaminação pelo 
coronavírus, por meio da Portaria nº 120/2020, balizada pela Lei n. 
13.979/2020, que dispôs sobre medidas para o enfrentamento da pan-
demia. Também foram editadas portarias que restringiram a entrada 
de pessoas de outras nacionalidades, que chegaram a prever, inclusive, 
a possibilidade de deportação imediata e a inviabilidade de solicita-
ção de refúgio, o que, segundo analisa Moreira, é inconvencional e 
constitui uma violação sistemática dos direitos humanos (2020, pp. 
276/281). Deve-se ter em mente que o fechamento da fronteira terres-
tre afetou pessoas que estavam em busca de proteção, o que evidencia a 
discriminação e constitui uma provável violação de direitos humanos.
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Sinala-se que o principal desafio no campo dos direitos humanos 
é a sua efetividade, razão pela qual a condição de vulnerabilidade dos 
migrantes e refugiados é um consenso. Segundo García, citando Bus-
tamante, essa vulnerabilidade é estrutural e se manifesta pela carência 
de direitos ou de acesso a recursos para sua proteção (2020, p. 124), 
em que pese a existência de instrumentos de proteção a nível interna-
cional e na legislação interna.

Sobre isso, García comentou que, diferentemente de outras vul-
nerabilidades essencialmente sociais, a vulnerabilidade das pessoas 
migrantes é estruturada pelos Estados: “la vulnerabilidad en torno a 
ellas [pessoas migrantes] irradia primeramente desde un formato le-
gal. Esta circunstancia es importante para pensar en la responsabilidad 
más agravada del Estado y para extremar la interpretación pro perso-
na.” (2020, p. 124).

Essa visão vai ao encontro do que dizia Sayad, no sentido de que o 
direito, manifestado pelo Estado através das políticas migratórias, ali-
menta os preconceitos de fato que vulnerabilizam as pessoas migran-
tes: “a igualdade de direito sendo recusada usando-se como pretexto as 
desigualdades de fato, e a igualdade de fato, por sua vez, tornando-se 
impossível devido a desigualdade de direito” (1998, p. 58).

Considerações finais

Inúmeros são os desafios enfrentados pelos migrantes, desde as ne-
cessidades básicas de adaptação linguística, a procura por oportunidades 
de trabalho até o lento e difícil processo de integração social na comuni-
dade na qual está sendo introduzido. O indivíduo que está vivenciando 
essas diferentes fases, muitas vezes, sente-se isolado, de forma que não se 
sente pertencente nem do local de onde saiu nem do local para onde foi. 
A característica de provisoriedade relacionada ao migrante é uma das 
razões para que essa ausência de pertencimento se manifeste.
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A política migratória do Estado deve ser um instrumento para 
que, de fato, possa-se efetivar os direitos humanos. Trata-se de uma 
política pública que deve ter o intuito de promover uma acolhida hu-
manitária, uma cultura não discriminatória e defensora da igualdade 
de tratamento para os migrantes.

No entanto, mesmo as legislações mais avançadas do ponto de 
vista humanitário, como é o caso brasileiro, também não conseguem 
garantir a efetividade dos direitos humanos dos migrantes e refugia-
dos, tendo em vista que as tendências de limitação/ignorância dos 
direitos de não-nacionais ainda se manifestam, de alguma forma, por 
meio dos poderes legislativo e executivo, os quais refletem a sociedade 
em que vivemos com todas as ficções coletivas construídas ao longo da 
história sobre a persona do “estrangeiro” e seu país de origem. Trata-se 
de uma lei nova, para uma sociedade velha.

Paradoxalmente, se o direito pode ter baseado as discriminações 
com relação às pessoas “de fora”, entendemos que ele, em especial o 
direito internacional dos direitos humanos, ainda é um dos caminhos 
mais eficazes para causar modificações sociais, pois pode, com o tem-
po, influir na criação de uma nova cultura de igualdade na diversidade, 
substituindo antigas narrativas que não servem mais ao mundo globa-
lizado em que vivemos.

Referências

CORTINA, Adela. “Aporofobia: a aversão ao pobre: um desafio para a 
democracia”. 1.ed. São Paulo: Editora Contracorrente. 2020.

GARCÍA, L. “Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Hu-
manos sobre garantías del debido proceso en el control migratorio”. Es-
tudios de Derecho, no. 77 (2020): 119-144, doi: 10.17533/udea.esde.
v77n169a05



30

MOREIRA, T. “El regreso de la crimigración y el desvanecimiento del 
carácter humanista de la Ley de Migración Brasileña”. Latin American 
Law Review, no. 05 (2020): 97-120, doi: https://doi. org/10.29263/
lar05.2020.05

MOREIRA, T. “A (in)convencionalidade da política migratória brasi-
leira diante da pandemia do Covid-19”. In: BAENINGER, Rosana; et 
al (Coord.); ZUBEN, Catarina; et al (Org.). Migrações Internacionais e 
a pandemia de Covid-19. Campinas: Núcleo de Estudos de Populações 
“Elza Berquó” - NEPO/Unicamp, 2020.

REDIN,G. Migrações internacionais. Experiências e desafios para a pro-
teção e promoção de direitos humanos no Brasil. Santa Maria:  Editora 
UFSM, 2020.

RODRIGUES, I.A.; CAVALCANTE, J.R.; FAERSTEIN, E. Pandemia 
de Covid-19 e a saúde dos refugiados no Brasil. Physis: Revista de Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 30(3), 2020

SAYAD, A. A imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: Edito-
ra da Universidade de São Paulo, 1998.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Preparedness, prevention 
and control of coronavirus disease (COVID-19) for refugees and mi-
grants in non-camp settings. Disponível em: https://www.who.int/
publications/i/item/preparedness-prevention-and-control-of-coronavi-
rus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings. 
Acesso em 16 de novembro de 2020.



Migrantes e Direitos Humanos: 
reflexões a respeito da moradia

sob a ótica da legislação brasileira 
no contexto migratório

Arthur Lodi1 
Mariana Galvan dos Santos2 

Luiza Lisboa Rebellatto3

O presente trabalho visa analisar a migração e os impactos ocasio-
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O processo de imigração é um fenômeno histórico, e com o au-
mento da globalização o deslocamento dos indivíduos fica em maior 
evidência. A busca por melhora na perspectiva de vida através do tra-
balho é a principal motivação da mudança. Entretanto, ao chegar em 
um novo país os migrantes deparam-se com dificuldades na perspecti-
va residencial e trabalhista, visto que não se encontram em condições 
de igualdade daqueles que são nativos.

Nesta perspectiva serão tratadas algumas normativas legais, a 
exemplificar: a Lei de Migração, a Constituição da República Federa-
tiva do Brasil, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, 
o tema será abordado ao longo de três seções. Na primeira seção, dis-
correr-se-á acerca da onda migratória e seus efeitos, na segunda seção 
será discutido o direito à moradia em conformidade com a legislação 
brasileira, e por fim, na terceira e última seção, abordar-se-á a respeito 
dos direitos dos migrantes.

Onda migratória e estabelecimento de moradia

O impulso da onda migratória surge através da necessidade da 
busca de melhores condições de vida. Sendo os migrantes impulsiona-
dos a deslocar-se por fenômenos naturais, econômicos, políticos, sociais 
e/ou religiosos. O homem é conhecido como um ser gregário e muitas 
vezes não se fixa ao lugar que nasce, e com o aumento da globalização 
essas oscilações se tornam ainda mais evidentes. Por via de regra, aqueles 
que provêm de nações com problemáticas sociais visíveis e oriundos de 
carências econômicas têm maiores chances de migrar em busca de novas 
oportunidades de vida. E assim, ao chegar em um no novo país encon-
tram problemas na perspectiva residencial, visto a falta de políticas ha-
bitacionais que deveriam ser implementadas pelos governos.

Acredita-se que a razão essencial da migração é a busca de traba-
lho. Em razão disso percebe-se que o migrante se encontra em condi-
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ções de existência diferentes do que o trabalhador nativo, este que, por 
sua vez, possui a residência como um prolongamento de seu berço, e 
essa independe de seu trabalho, diferentemente do migrante. O mi-
grante necessita da solidariedade e simultaneidade do trabalho e da 
hospedagem, visto que a hospedagem é condição para encontrar em-
prego, bem como o emprego é condição para encontrar a hospedagem. 
Constitui-se assim relação de mútua dependência. Nesse sentido, tem-
-se ambos como elementos essenciais para classificar a existência oficial 
do migrante em meio a sociedade (SAYAD, 1998, p. 75).

No Brasil o acesso a locação de imóveis, por exemplo, é algo extre-
mamente burocrático, que impõe grande exigência de garantias, como 
a necessidade de um fiador ou pagamento de seguros-fiança com altos 
custos, impulsionando, muitas vezes, o deslocamento dos migrantes a 
regiões periféricas (DELFIM, 2016). Portanto, é ilusório exigir tantas 
garantias daqueles que acabaram de migrar e se encontram em situa-
ção de vulnerabilidade, deslocados e desamparados.

Outrossim, diante da dificuldade do acesso à moradia, muitos 
buscam as ocupações ou alojamentos irregulares como alternativa para 
residirem. Neste contexto ressalta-se a precariedade dos ambientes e as 
condições insalubres. Devido a esse fato, tem-se a percepção social do 
imigrante, sendo suas condições de trabalho, de vida e de habitação 
determinantes para toda a representação de seu ambiente e de tudo 
que se vincula a ele (SAYAD, 1998. p. 77).

Nesse sentido, a ONU reconhece que a moradia é muito mais 
do que um teto e quatro paredes, corresponde à um lar seguro para 
viver em paz, com dignidade e saúde, incluindo à moradia: segurança 
de posse, disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos 
públicos (como saneamento básico, conexão à redes de água e luz, 
possibilidade de haver escolas, hospitais, entre outros), custo acessí-
vel (não podendo comprometer o orçamento familiar), habitabilidade 
(proteção contra mudanças climáticas ou quaisquer outros fatores que 
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coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, além de espaço para 
privacidade), não discriminação e priorização de grupos vulneráveis, 
localização adequada (local que ofereça possibilidades de progresso 
econômico, cultural e social) e adequação cultural (ONU, 2012).

Tendo em vista que todos os seres humanos são portadores de 
igualdades de direitos (CORREA, 2007, p. 29), considera-se necessá-
rio atentar-se com a coerência com a realidade, adequando às normas 
aos casos concretos, visto a complexidade da matéria e a diversidade 
cultural, a fim de dirimir os efeitos devastadores que podem ser causa-
dos na vida dos migrantes devido a falta de moradia adequada.

O direito à moradia na legislação brasileira

O direito à moradia está intimamente ligado ao princípio da dig-
nidade da pessoa humana, “com base na premissa de que a dignidade 
do homem é o valor supremo da vida social” (CORREA, 2007 apud 
COLLETE; FARIA, 2016, p. 172). A moradia é um direito social 
positivado internacionalmente na Declaração Universal de Direitos 
Humanos de 1948, que o reconheceu em seu XXV artigo, primeiro 
item: “Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispen-
sáveis” (grifo nosso).

Outrossim, a Constituição Federal brasileira de 1988 eleva ao 
patamar de direito fundamental o direito à moradia (Artigo 6º), além 
de ter uma extensa relação com o princípio do mínimo existencial. 
Ainda, a mesma Carta, institui que cabe à União promover programas 
sociais para construção e aperfeiçoamento dessas moradias, não po-
dendo haver distinção entre nacionais e imigrantes (Artigo 5º, caput 
e Artigo 23, inciso IX). Em suma, tanto brasileiros, quanto migrantes 
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que residem no Brasil “fazem jus ao direito à moradia adequada na 
mesma proporção, sendo vedada distinção de qualquer natureza que 
impeça ou dificulte o acesso às políticas públicas voltadas a esse fim” 
(COLLETE; FARIA, 2016 p. 176).

Em âmbito específico, a Lei nº 13.445, instituída em novembro 
de 2017, conhecida como Lei de Migração, tem como objetivo suce-
der o Estatuto do Estrangeiro, este, de 1980 (Lei nº 6.815). O Estatu-
to predecessor, levando em consideração o período histórico ao qual 
está vinculado (regime ditatorial que perdurou de 1964 a 1985), tinha 
como intuito tratar o imigrante apenas pelo ponto de vista dos interes-
ses nacionais, não tratando das diversas formas de migração, além de 
não tratar dos direitos e proteções que estes deveriam gozar (SIQUEI-
RA, 2017). A nova Lei de Migração trata do migrante como um indi-
víduo provido de diversos direitos (e deveres, obviamente). 

Em específico, nesse caso trataremos do direito à moradia/resi-
dência, que segundo o Art. 3º da já referida lei, tem como princípio 
regente da política migratória do Brasil, interna e externamente, o 
cunho humanitário. Em relação ao direito à moradia, o inciso XI do 
Art. 3º da Lei de Migração, dispõe que deve haver acesso igualitário 
e livre do migrante à moradia. Collete e Faria dispõem sobre as faces 
do direito à moradia, que vai muito além do disposto em lei, mas que 
deve ser de efetivação estatal, tendo em vista a grande vulnerabilida-
de, quando se trata de imigrantes, uma vez que estes estão sujeitos “à 
violação de uma série de direitos humanos, destacando-se o direito à 
moradia” (COLLETE; FARIA. 2016, p. 180).

A primeira (face negativa) significa que o cidadão não 
pode ser privado de uma moradia nem impedido de 
conseguir uma, no que importa a abstenção do Estado 
e de terceiros. A segunda [...] consiste no direito de ob-
ter uma moradia digna e adequada, revelando-se como 
um direito positivo de caráter prestacional, porque le-
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gitima a pretensão do seu titular à realização do direito 
por via de ação positiva do Estado. (SILVA, 2003, p. 
314 apud COLLETE; FARIA. 2016, p. 177).

 

Entretanto, apesar do direito à moradia estar positivado, desde 
o âmbito internacional até a esfera nacional específica, ele acaba não 
sendo garantido de forma efetiva, nem aos nacionais e, evidentemente, 
não se destina aos imigrantes que residem no Brasil, os quais estão em 
uma posição ainda mais vulnerável e marginalizada. Segundo Rodrigo 
Delfim, a “Moradia não é apenas um teto com quatro paredes. É neces-
sário infraestrutura pública e serviços” (2016).

Portanto, a Lei de Migração existe, e é de suma importância, pois 
dignifica o migrante de diversas formas. Contudo, o que cabe ao direi-
to à moradia, a já referida lei é tímida, e não leva à nível infraconstitu-
cional nenhum direito específico do imigrante acerca do assunto, além 
de que, não há a implantação de políticas públicas por parte do Estado 
para suprir as necessidades dos imigrantes.

Os direitos dos migrantes:
uma questão de capabilities

Contemporaneamente os migrantes estão cada vez mais prote-
gidos por documentos internacionais de direitos humanos. No atual 
contexto, a noção de cidadania nacional constitui nada mais do que um 
status jurídico e social. Vivencia-se, por um lado, a desagregação dos di-
reitos de cidadania e, por outro, o surgimento de um regime internacio-
nal de direitos humanos e a disseminação de normas cosmopolitas. Por 
isso, pode-se afirmar que está em curso um processo de reconstituição 
da cidadania, ou seja, com o afastamento da cidadania como filiação 
nacional em direção à cidadania de residência (BENHABIB, 2007).
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Em que pese esteja alinhada com os principais documentos inter-
nacionais em matéria de direitos humanos, a Lei de Migração deixou 
muitos procedimentos pendentes para regulamentação posterior, o 
que ocorreu com a publicação do Decreto 9.199/2017. Este, por sua 
vez, contra legem, trouxe inúmeros retrocessos que tendem a dificul-
tar a entrada de imigrantes que deixam os seus países em busca de um 
emprego e de uma vida digna (NOSCHANG, 2019). Por exemplo, o 
artigo 14, § 5º, da Lei de Migração afirma que para concessão do visto 
temporário para trabalho o estrangeiro deve comprovar oferta de tra-
balho formalizada por pessoa jurídica em atividade no país.

Para o trabalhador migrante, isso significa que encontrar em-
prego requer necessariamente hospedagem. Por essa razão, trabalho e 
moradia estão numa relação de mútua dependência. Ao contrário do 
trabalhador nacional – que possui residência independente do traba-
lho – aquele só "existe" na medida em que possui uma habitação e um 
empregador para empregá-lo (SAYAD, 1998). Embora seja comum 
conceber os migrantes como um grupo social homogêneo, cada pessoa 
– analisada na sua individualidade – tem as suas próprias experiências, 
as suas próprias ideias, opiniões e percepções. Apesar da condição de 
migrante, cada indivíduo é diferente e deve ser tratado com igual con-
sideração e respeito.

Nesse contexto, não basta a lei afirmar que os migrantes possuem 
direitos. Em termos de capabilities, eles têm direitos não porque estes 
existem no papel, mas se – e apenas se – houver medidas efetivas para 
torná-los realmente capacitados para exercê-los. Garantir direitos é, 
portanto, colocar os migrantes em uma posição para realizar os funcio-
namentos essenciais, nesse caso, capabilities ligadas a condições dignas 
de moradia e de trabalho. Pensar em termos de capabilities traduz uma 
perspectiva diferente para avaliar o que realmente é garantir direitos a 
alguém ou a algum grupo específico, porque necessariamente exige um 
conjunto de ações afirmativas e institucionais (NUSSBAUM, 2011).
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Por esse viés, parece óbvio que um migrante não têm efetivamen-
te igualdade material nos termos da Constituição e da Lei de Migra-
ção, sabendo a alta probabilidade de que a sua moradia e o seu trabalho 
– para ficar nesses exemplos – não asseguram as condições mínimas 
para uma vida digna, muito menos em igualdade de oportunidades ao 
nacional brasileiro. Dessa forma, a discussão precisa deslocada para o 
acesso e para o exercício dos direitos, verificando de que forma e em 
quais condições efetivamente os migrantes os usufruem. Concentran-
do desde o início no que podem realmente ser e fazer, a abordagem 
dos direitos a partir das capabilities permite aos migrantes desenvolver 
as suas potencialidades e está bem posicionada para enfrentar as desi-
gualdades e a vulnerabilidade social vivenciadas por eles.

Considerando a complexidade do tema, os caminhos para po-
líticas públicas inclusivas da população migrante devem ser interdis-
ciplinares, integradas e contextualizadas, necessariamente colocando 
os migrantes como elemento central do debate. Na formulação de 
programas, por exemplo, é preciso considerar, por um lado, as desi-
gualdades existentes de fato e, por outro, as desigualdades fomentadas 
socialmente por formas de exclusão e discriminação dessas pessoas. Ao 
adotar um conceito de desenvolvimento integral, o foco deve estar nos 
sujeitos, afinal, o bem-estar dos migrantes é determinante para a sus-
tentabilidade do desenvolvimento social (LUSSI, 2015).

Considerações finais

Em virtude do que foi mencionado, observa-se que o cenário 
migratório têm mudado, lentamente, ao longo das décadas. A criação 
da Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948 (ONU), e, 
principalmente, a Constituição Cidadã, de 1988 (BRASIL), estabe-
leceram princípios básicos e regras gerais sob o aspecto humanitário, 
para que chegássemos à Lei nº 13.445/2017, a Lei de Migração, que 
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é uma notável iniciativa para esse processo de evolução das políticas 
públicas sob o aspecto migratório.

De outro ponto de vista, na perspectiva lato sensu, o migrante 
continua em situação de vulnerabilidade, especialmente no quesito 
moradia, onde observa-se a colossal falta de políticas habitacionais e 
sociais por parte governamental, levando em consideração aspectos 
como a burocracia para a locação de imóveis e a situação dos imigran-
tes em locais periféricos ou alojamentos e ocupações. Ou seja, goza-se 
do direito formal, mas, apesar disso, não desfruta-se do direito mate-
rial, políticas públicas que deveriam efetivar o que está tutelado.
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A ocorrência cada vez mais comum de catástrofes ambientais tem 
feito com que inúmeras pessoas se vejam forçadas a deixar seus 

países, de maneira temporária ou definitiva, em busca de abrigo e me-
lhores condições de vida em outros países. 

Todavia, não há o reconhecimento jurídico dessa modalidade de 
refúgio tanto no âmbito internacional como no nacional. O caso de 
maior notoriedade no cenário brasileiro é o dos haitianos, que deixa-
ram seu país, forçadamente, em razão das catástrofes ocorridas no país 
em 2010, com um terremoto de largas escalas que assolou o país e em 
2016, com o furacão que atingiu o país e assolou ainda mais a região. 

1   Graduanda do Curso de Direito, da Faculdade de Direito, da Universidade de Passo Fundo. 
Cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: brunaleyter@hotmail.com
2   Graduanda do Curso de Direito, da Faculdade de Direito, da Universidade de Passo Fundo. 
Cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: eduardaknob@gmail.com
3   Graduanda do Curso de Direito, da Faculdade de Direito, da Universidade de Passo Fundo. 
Cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail:gabrielaluzzivalduga@gmail.com

IV



42

Sendo assim, o presente artigo busca, no primeiro capítulo, 
conceituar a figura do refugiado ambiental, perpassando análise dos 
institutos legais do refúgio, bem como realizar uma breve análise da 
situação dos haitianos no Brasil. Para isso, o artigo utiliza-se de méto-
do dedutivo e de abordagem qualitativa, sendo utilizado, para tanto, a 
análise bibliográfica.

A figura do refugiado ambiental

Muito embora o instituto do refúgio conte com um arcabouço 
jurídico e institucional atualmente bem estruturado, a conjuntura in-
ternacional tem desafiado a proteção humanitária tanto em termos 
normativos quanto práticos. Ao contrário do que ocorria no passado, 
os desafios enfrentados pelo Direito Internacional dos Refugiados não 
mais se limitam a fronteiras geográficas e diferenças políticas, sociais e 
culturais de outrora. 

Longe disso, há um novo e expressivo fator nas migrações força-
das, onde grupos populacionais se vêem vítimas de violações genera-
lizadas e são forçados a deixarem seus locais habituais de residência 
por terem suas vidas ameaçadas ou insustentáveis por razões eminen-
temente ambientais. 

Sem dúvidas, eventos da natureza sempre estiveram presentes 
na história do planeta. No entanto, as alterações no ambiente global, 
provocadas ou aceleradas pela ação humana, tem feito com episódios 
climáticos extremos súbitos (como terremotos, furacões, tempesta-
des), assim como os eventos de início lento (como a desertificação e o 
aumento do nível do mar), tomem dimensões cada vez maiores e mais 
frequentes. Como resultado, há hoje uma verdadeira transformação 
nos fenômenos das migrações forçadas.
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Conforme o Relatório Tendências Globais do ACNUR, até o 
final do ano de 2019, 79,5 milhões de pessoas foram forçadas a deixar 
seus lares. Segundo o Centro de Monitoramento de Deslocamento In-
terno (IDMC), somente no primeiro semestre de 2020, 9,8 milhões se 
deslocaram em razão de desastres ambientais. 

Nesse norte, especialistas da Universidade das Nações Unidas 
(UNU) estimam que, até o ano de 2050, poderão ser 200 milhões de 
pessoas que tiveram de abandonar os suas casas em razão de processos 
de degradação e desastres ambientais, sendo que desde 2008 o número 
de deslocados internos por motivos de desastres ambientais já supera 
o número de deslocados internos por razões de conflito e violência 
(IDMC, 2020b). 

Nesse sentido, conforme assinala Ramos (2011), dentre as inú-
meras dimensões a serem consideradas em um contexto de drásticas 
mudanças do ambiente natural, os deslocamentos populacionais for-
çados motivados por causas ambientais demandam uma atenção não 
menos cuidadosa que o aspecto econômico, político e sociocultural da 
degradação ambiental global. 

Ocorre que apesar dos dados alarmantes, esta nova categoria de 
deslocados ambientais - ou climáticos - permanece sem o devido reco-
nhecimento pelo Direito Internacional. 

Dito isto, a primeira definição de “refugiados ambientais” foi 
idealizada por Lester Brown, do World Watch Institute, na década de 
1970. O termo, porém, apenas popularizou-se em 1985, quando o 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), ten-
do como ponto de partida a definição criada pelo pesquisador egípcio 
Essam El Hinnawi, conceituou esta nova categoria de deslocados nas 
seguintes palavras:
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Refugiados ambientais são pessoas que foram obrigadas a 
abandonar, temporária ou definitivamente, o lugar onde 
tradicionalmente viviam, devido ao visível declínio do meio 
ambiente (por razões naturais ou humanas), que colocavam 
em risco sua existência ou afetavam seriamente suas condi-
ções e qualidade de vida (EL-HINNAWI, 1985).

 Ainda, a conceituação elaborada por Norman Myers (2005), 
durante o 13º Fórum Econômico realizado em Praga, salienta a parti-
cular conexão que este fenômeno migratório compartilha com as de-
mais dimensões da crise ambiental:

Há um novo fenômeno na arena global: os refugiados 
ambientais. Estas são pessoas que não podem mais 
ganhar uma vida segura em seus países devido à seca, 
erosão do solo, desertificação, desmatamento e outros 
problemas ambientais, juntamente com problemas as-
sociados de pressões populacionais e pobreza profunda.

Percebe-se, portanto, que o reconhecimento dos “refugiados 
ambientais” é um desafio que vai para além do mundo jurídico. Dito 
isto, conforme Jacobson (1988), os deslocados ambientais podem ser 
classificados em três categorias: (I) aqueles que se refugiam em decor-
rência de um desastre natural; (II) aqueles que se refugiam em decor-
rência de um evento de destruição ambiental que põe em risco a saúde 
da população; e (III) aqueles que se deslocam permanentemente em 
função de mudanças insustentáveis no local de moradia.

Em qualquer dos casos há uma notável problemática internacio-
nal, nomeadamente tocante à terminologia utilizada. Em outras pala-
vras, para que os deslocados ambientais possam, de fato, serem com-
preendidos no conceito de refugiados, imprescindível que haja uma 
identidade de elementos entre as duas categorias de migrantes. 
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Nessa acepção, conforme dicção do artigo 1° da Convenção so-
bre o Estatuto dos Refugiados de 1951, refugiados são pessoas que são 
obrigadas a deixarem o seu país de origem devido a fundados temores 
de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalida-
de, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, 
como também devido à grave e generalizada violação de direitos hu-
manos e conflitos armados. Sendo assim, o reconhecimento da con-
dição de refugiado sujeita-se à presença de dois elementos essenciais, 
sendo eles: a) a perseguição; e b) o fundado temor. 

De acordo com o “Manual de Procedimentos e Critérios a Apli-
car para Determinar a Condição de Refugiado – de acordo com a 
Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estatuto dos 
Refugiados”, publicado pelo ACNUR em 1979, o elemento “perse-
guição” importaria em toda e qualquer possibilidade de ameaça à vida 
ou liberdade dos indivíduos. A literatura especializada, no entanto, 
propõe uma interpretação mais restritiva, segundo a qual a caracte-
rização da perseguição somente seria possível em eventos provocados 
pelo homem  e passíveis de uma análise individual (RAMOS, 2011).

Partindo dessa premissa, observa-se que os eventos ambientais 
extremos não podem ser compreendidos dentro do primeiro pressu-
posto, uma vez que além de ausente a ação direta do agente humano, a 
insegurança generalizada, traço que lhes é característico, conflita com 
o caráter individualizado do instituto. 

Todavia, mesmo inexistindo o caráter persecutório, o segundo 
elemento essencial notavelmente se faz presente nos deslocamentos 
motivados por questões ambientais. Isto é, as inseguranças e vulnera-
bilidades decorrentes de desastres ambientais prejudicam a perspectiva 
de vida e a própria dignidade destes grupos, que por um fundado temor 
se vêem compelidos a deixarem seus lares em busca da sobrevivência. 

Esta busca por abrigo pode se dar tanto além das fronteiras dos 
seus países de origem, como limitarem-se ao deslocamento dentro de 
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seus próprios territórios. A primeira hipótese refere-se aos “refugiados 
ambientais” propriamente ditos, enquanto o segundo grupo se consti-
tui pelos “deslocados internos”.

Dito isto, infere-se que a ausência do elemento perseguição re-
flete uma limitação à possibilidade de se contemplar os chamados “re-
fugiados ambientais” com a proteção oriunda do instituto jurídico do 
refúgio (RAMOS, 2011). Desta forma, a dificuldade terminológica 
reflete o segundo desafio encontrado por esses grupos, qual seja a au-
sência de tutela e normativas específica direcionadas aos novos fenô-
menos migratórios.

Os refugiados ambientais: o caso do Haiti

O Haiti é um país localizado na América Central, com um Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,483 (PNUD, 2014). Diante 
das crises políticas que o país passava, a partir de 2004 a Organização das 
Nações Unidas (ONU) passou a manter no país uma força de paz. Em 
12 de janeiro de 2010 o país sofreu um abalo sísmico, o quinto maior 
da história mundial, que deixou mais de 200 mil mortos e 2 milhões 
de desabrigados (EXAME, 2011). Assim, diante das dificuldades já en-
frentadas pelo país, o terremoto piorou a situação, de modo que o fluxo 
migratório hatiano aumentou, inclusive em direção ao Brasil. 

No caso brasileiro, os haitianos passaram a ingressar no país pelos 
estados do norte, principalmente pelo Amazonas e pelo Acre, contu-
do, este ingresso ocorre de forma ilegal, principalmente em se conside-
rado que o pedido de refúgio é negado por esses não se encaixarem nos 
requisitos definidos pelos institutos do refúgio, ou seja, pelo fato de a 
solicitação de refúgio ser justificada pelos acontecimentos decorrentes 
de eventos naturais.

Desta forma, o Brasil, com o intuito de proteção, passou a con-
ceder vistos de trabalhos aos haitianos, uma vez que não reconhece es-
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tas pessoas como refugiados ambientais. Entretanto, com o passar do 
tempo o fluxo de imigrantes aumentou, ultrapassando a capacidade das 
cidades fronteiriças, pois as mesmas não possuíam condições de pres-
tação adequada dos serviços públicos a partir deste aumento repentino 
da população (LAMOUNIER; GONÇALVES; ROMANO, 2015).

  À vista disso, o Conselho Nacional de Imigração (CNIg) edi-
tou a Resolução Normativa nº 97 de 12 de janeiro de 2012 em que 
estabeleceu: 

Art 1º Ao nacional do Haiti poderá ser concedido o 
visto permanente previsto no art 16 da Lei 6.815, de 
19 de agosto de 1980, por razões humanitárias, condi-
cionado ao prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 
18 da mesma lei, circunstância que constará da cédula 
de identidade do estrangeiro.

Parágrafo Único. Consideram-se razões humanitárias, 
para efeito desta resolução normativa, aquelas resul-
tantes do agravamento das condições de vida da popu-
lação haitiana em decorrência do terremoto ocorrido 
naquele país em 12 de janeiro de 2010 (CNIg, 2012).

 

Tal atitude do Estado Brasileiro acabou por firmar uma postura 
humanitária para com os haitianos, posto que busca atender aos direi-
tos fundamentais e coletivos, prestando assistência a estes indivíduos 
que adentram ao país, mesmo que ilegalmente. Afora isso,  este po-
sicionamento está em concordância com o previsto na Constituição 
Federal Brasileira, posto que promove o bem de todos, baseado na 
igualdade, independente de raça, cor, origem e sexo, bem como por na 
efetivação do Princípio da Prevalência dos Direitos Humanos ((LA-
MOUNIER; GONÇALVES; ROMANO, 2015, p. 46).  

Contudo, apesar da tentativa de resolver a problemática da imi-
gração haitiana, ainda há que se evoluir em busca do reconhecimento 
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dos refugiados ambientais, uma vez que “As lacunas constatadas no 
quadro normativo e de políticas internacionais voltadas ao problema 
emergente dos “refugiados ambientais” exigem resposta. No entan-
to, tal resposta não se restringe à assistência humanitária (LAMOU-
NIER; GONÇALVES; ROMANO, 2015, p. 47).”

Considerações finais

Tendo em vista os aspectos mencionados, este artigo pretendeu 
fomentar a discussão quanto à categoria de refúgio ambiental, pois ve-
rifica-se que por razões ambientais muitas pessoas possuem suas vidas 
ameaçadas, de modo que necessitam recorrer a migração para encontra-
rem condições dignas de vida. Entretanto, a falta de reconhecimento da 
categoria de refugiados ambientais acaba por dificultar o ingresso de imi-
grantes, a exemplo dos haitianos, visto que a ausência de normativas es-
pecíficas impede a sua proteção no Brasil como refugiados e a percepção 
global da importância de discussão jurídica e doutrinária da temática, 
bem como de projetos de proteção e prevenção de desastres ambientais.

Referências

ACNUR. 2020. Relatório de Tendências Globais. Disponível em: ht-
tps://bityli.com/v5GUn Acesso em: 10 de nov. 2020.

EL-HINNAWI, E. Environmental refugees. Nairobi: United Nations 
Environment Programme – UNEP, 1985. Disponível em: https://di-
gitallibrary.un.org/record/121267. Acesso em: 10 de nov. 2020.

EXAME. Um ano depois da tragédia, Haiti ainda espera por ajuda. 
São Paulo:12 de janeiro de 2011. Disponível em: https://exame.com/
mundo/um-ano-depois-da-tragedia-haiti-ainda-espera-por-ajuda/. 
Acesso em 16/11/2020.

https://exame.com/mundo/um-ano-depois-da-tragedia-haiti-ainda-espera-por-ajuda/
https://exame.com/mundo/um-ano-depois-da-tragedia-haiti-ainda-espera-por-ajuda/


49

IDMC. 2020 Global Report on Internal Displacement. Disponível 
em: https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/pu-
blications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf. Acesso em: 10 de 
nov. 2020.

JACOBSON, J. L. Environmental refugees: a yardstick of habitability. 
Worldwatch Paper 86. Washington, D.C.: Worldwatch Institute, Nov. 
1988.

LAMOUNIER G.; GONÇALVES J.; e ROMANO T. Um estudo 
sobre os refugiados ambientais haitianos no Brasil: sob a ótica do di-
reito internacional e do direito interno. Revista Eletrônica de Direito 
do Centro Universitário Newton Paiva, Belo Horizonte, n. 26, p. 37-
49, maio/ago. 2015. ISSN 1678 8729.

MYERS, N.; KENT, J. Environmental exodus: an emergent crisis in 
the global arena. Washington DC: Climate Institute, 1995.

RAMOS, Érika P. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimen-
to pelo direito internacional. 2011. Tese (doutorado em direito) - Fa-
culdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
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Um dos pilares na constituição do núcleo familiar, enseja-se na 
prole do casal. Todavia, há casais inaptos a terem filhos de laço 

consanguíneo ou ainda, há muitos que desejam acolher uma criança 
sem vínculo genético, mas sim afetivo, assim nasce a adoção, como 
uma forma de perpetuar a união familiar. 

A adoção diz respeito ao ato jurídico e social no qual dois indiví-
duos decidem obter a guarda absoluta de uma criança, independente 
de relação de parentesco consanguíneo ou afim, no escopo de consti-
tuir família. No entanto, ainda que o processo de adoção tenha sido 
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agilizado nos últimos anos pelo ordenamento jurídico, ainda trata-se 
de um meio complexo que necessita de requisitos basilares a serem 
preenchidos, tais como, estudo social demonstrando a aptidão do ca-
sal e principalmente a adaptação da criança com os adotantes, visando 
interesse do menor.

Neste viés, o recorte proposto apresenta a temática da adoção 
mesclada com as questões migratórias e as práticas ilícitas decorrentes 
do tráfico humano. Consequentemente, paira a seguinte problemáti-
ca: quais fatos levam um casal a proceder uma guarda sem aval jurídi-
co, tal como mutuar pessoas de um país para o outro visando interesses 
particulares? Para responder a atinente perquirição, este estudo obje-
tiva descrever os fatores da adoção ilegal aliando a isso a vulnerabilida-
de migratória. Para tanto, buscou-se remontar traços históricos para 
conceituar a adoção e delinear fatos antijurídicos contrastando com o 
contexto transnacional. Assim, o trabalho propõe uma ponderação a 
fim de empreender eficientes recursos de adequação social e prevenir 
retrocessos humanitários.

Conceito da adoção e origem histórica no Brasil

No processo de formação histórica, no Brasil, segundo dados do 
Senado Federal, o instituto da adoção foi incorporado pelo Direito 
Português, remetendo a época de Colônia até o Império. Entretanto, 
somente com o Código Civil de 1916, que a adoção passa a ter uma 
previsão legal, restando em uma relação contratual entre adotante e 
adotado.

Em 1990, amparado pela Constituição Federal e com a entrada 
em vigor da Lei nº 8. 089, O Estatuto Da Criança e do Adolescente 
(ECA), a adoção ganhou novo regulamento, o qual, vislumbra sobre-
tudo o interesse da criança e do adolescente, a qual sofreu alterações 
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pela Lei nº 12.010, de 3 de agosto de 2009 e Lei nº 13. 509 de 22 de 
novembro de 2017 e estabelece o rito para a adoção.

Não obstante, como forma de agilizar os processos de adoção no 
Brasil, obteve-se um significativo avanço com a estipulação de prazos nos 
processos visando uma rápida tutela jurisdicional e o melhor interesse 
do menor. Conforme afirma Carlos Roberto Gonçalves (2011, p.382):

A referida lei Nacional da Adoção estabelece prazos para 
dar mais rapidez aos processos de adoção, cria um cadas-
tro nacional para facilitar o encontro de crianças e ado-
lescentes em condições de serem adotados por pessoas 
habilitadas e limita em dois anos, prorrogáveis em caso de 
necessidade, a permanência de criança e jovem em abri-
gos. A transitoriedade da medida de abrigamento é ressal-
tada na nova redação dada pelo art. 19 do ECA, que fixa 
o prazo de seis meses para a reavaliação de toda criança ou 
adolescente que estiver inserido em programa de acolhi-
mento familiar ou institucional. O cadastro nacional foi 
definido em resolução do Conselho Nacional de Justiça.

No que tange a legislação brasileira quanto a adoção internacio-
nal, conforme preleciona Carvalho (2013), esta é ratificada por meio 
de tratados internacionais, que ensejam na adoção de crianças e ado-
lescentes do estrangeiro, quando estas por algum motivo não se encon-
tram mais seguras ou em detrimento de um lar em seu País de origem.

Esse instituto, detêm previsão legal na Constituição Federal em 
seu artigo 227, §5º4, assim como no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA) e sobretudo na Convenção de Haia Relativa à Proteção 

4   Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e co-
munitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. [...] § 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da 
lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.
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das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional. 
Nesse diapasão, preleciona Paulo Lobo 

A Convenção está inspirada em que a adoção interna-
cional pode apresentar a vantagem de dar uma família 
permanente a criança para quem não se possa encon-
trar família adequada em seu país de origem, e na ne-
cessidade de prever medidas para garantir que as ado-
ções internacionais sejam feitas no interesse superior 
da criança e com respeito a seus direitos fundamentais, 
assim como para prevenir o sequestro, a venda ou o trá-
fico de crianças (2016, p. 285).

Esses institutos jurídicos tornam o mecanismo de adoção in-
ternacional, assim como a própria adoção nacional algo agudamente 
burocrático, devido à complexidade do ato, que envolve interesse de 
crianças e adolescentes, levando muitos casais desejosos por um filho, 
optarem pela adoção ilegal.

Adoção ilegal

Mesmo com o ordenamento jurídico em prol da agilização do 
processo de adoção, e melhor interesse do menor, muitas pessoas, em 
razão da complexidade do ato, optam por uma adoção mais célere e 
sem exigências, trata-se da adoção ilegal, que pode ocorrer a nível na-
cional e internacional.

No que diz respeito as causas que levam a adoção ilegal tanto a 
nível nacional quanto internacional, pode-se citar a pressa de muitos 
cônjuges e companheiros em aumentar os laços familiares, e, em con-
trapartida a morosidade do processo judicial, proveniente da preferên-
cia de muitos interessados por determinadas crianças e de determina-
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da faixa etária, bem como pela própria complexidade do ato que exige 
boas condições psicológicas e financeiras por parte dos adotantes.

No entanto, ressalta-se que a prática da adoção ilegal trata-se de 
crime, previsto no artigo 242 do Código Penal Brasileiro, que prescre-
ve: “Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de ou-
trem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando 
direito inerente ao estado civil." A pena cominada é de 2 a 6 anos de 
reclusão. 

Contudo, há uma excludente prevista no parágrafo único do 
mesmo diploma legal, que preceitua: “Se o crime é praticado por 
motivo de reconhecida nobreza: Pena - detenção, de um a dois anos, 
podendo o juiz deixar de aplicar a pena” (BRASIL, 1940). Assim, po-
de-se afirmar que em caso do delito ser praticado de boa fé visando a 
dignidade do menor, o juiz poderá até mesmo deixar de aplicar a pena. 

Em corolário a essa situação, sublinha-se que o escopo da adoção 
legal é possibilitar que todas as crianças tenham acesso a uma família 
que irá assegurar todas as necessidades e interesses do menor. No en-
tanto, a forma ilegal da adoção, contrapõe-se a ideia do interesse do 
menor, posto que a criança é tratada como objeto de comercialização, 
não sendo possível a análise se quer, da aptidão dos interessados para 
a adoção.

Não obstante, menciona-se a gravidade do ato da adoção ilegal, 
visto que essa pode ensejar a pratica do tráfico internacional de crian-
ças, fornecendo estas para famílias despreparadas, e até mesmo para o 
tráfico de órgãos e prostituição de menores, prejudicando completa-
mente a finalidade da adoção, que é a inserção do menor em uma fa-
mília capaz de atender da melhor forma possível todos seus interesses.
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Adoção ilegal frente ao contexto migratório

Diante das intempéries que assolam as pessoas que deixam seu 
país natal para buscar guarida em solo estrangeiro, destaca-se a falta de 
condições dos migrantes em criar seus filhos e proporcionar-lhes uma 
vida digna em meio a tantas barreiras econômicas, culturais e legais. 
Deste modo, muitos doam ou vendem sua prole para outras famílias 
de forma escusa e desprovida de segurança jurídica.

Os genitores ao abrir mão da obrigação paterna, cometem tal 
ato justamente para que seus rebentos tenham uma melhor perspec-
tiva de vida junto a famílias abastadas, as quais, por força maior não 
puderam procriar e desejosas por uma criança, dispensam os trâmites 
convencionais e procedem uma adoção irregular (COSTA, 2000 p. 
265–282).

Neste sentido, são contextualizas as nuances do “acolhimento”, 
geralmente de bebês, nascidos em Estados diversos e ingressantes no 
Brasil clandestinamente por intermédio de negociadores, ou acompa-
nhados dos pais biológicos usando seus descendentes como moeda de 
troca a fim de estabelecimento. À vista disso, ecoa a seguinte indaga-
ção: quanto vale um filho? Significativa parcela da humanidade afirma 
não existir um preço remuneratório pela vida de um ente, contudo, 
existem exceções, alguns indivíduos flagelados por uma vida miserável 
permutam seus filhos por dinheiro, nestas hipóteses, defronte às incer-
tezas do desconhecido, a adoção ilegal é patente entre os migrantes, e 
deste modo, resta configurado o tráfico de pessoas.

Embora os adotantes, na acepção de Cabette e Rodrigues (2019), 
possuam as melhores intenções de afeto e disponibilidade em ofere-
cer uma formação regada à benesses materiais, incorrem em conduta 
criminal pela não invocação ao Poder Jurisdicional para mover um 
processo de adoção, assim, numerosos casais decidem pelo incumpri-
mento dos trâmites burocráticos e buscam o recolhimento/compra de 
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menores marginalizados com o intuito de abreviar as formalidades, e 
por fim, consumar o sonho de completar a família.

No Brasil, a adoção realizada às margens da lei é conhecida como 
“adoção à brasileira”, isto é, os pais em potencial ao receber o recém-
-nascido comparecem a um cartório de registro civil e procedem a 
certidão de nascimento afirmando ser a criança descendente biológ-
ica. Tal prática, conforme Claudia Fonseca (2006 p. 50-51), era corri-
queira em períodos anteriores a década de 1980, a autora destaca que 
“os pais brasileiros e estrangeiros podiam negociar privadamente uma 
adoção; bastava registrá-la em um cartório local”. Constata-se que a le-
gislação pátria por longo período de tempo foi relapsa nas questões de 
adoção, e isso, permitiu brechas para a permutação de bebês e o con-
sequente assentamento ilegal. O ECA/1990 ostentou expressiva aten-
ção aos trâmites de guarda, positivando maior rigor aos indivíduos que 
buscam no exterior uma criança quanto para aqueles que adentram no 
país com o intuito de aderir um neonato brasileiro.

Deste modo, denota-se que os procedimentos da adoção de-
vem precipuamente respeitar a integridade da criança, vedando ma-
zelas como o sequestro, agenciamento e o contrabando transnacional 
(NAZO, 1997, p. 318). Isto posto, o Estado possui a incumbência de 
zelar pelas garantias dos direitos fundamentais da criança e do ado-
lescente, e muito além dos ditames constitucionais, deve prevalecer o 
amor, afinal, um ser humano não é um pedaço de carne a ser comercia-
lizado em balcão, os enleios adotivos necessitam de eficaz comprome-
timento entre os sujeitos, pois trata-se de um projeto de vida.

Destarte, o Brasil defronta-se com abundantes impasses na polí-
tica de assistencialismo e controle fiscal no ingresso e saída de pessoas 
em solo pátrio, logo, a situação conforme a narrativa acima é continua-
mente perturbadora em relação a comutação de crianças entre famí-
lias. Embora nos últimos tempos o Estado tenha galgado expressivas 
conquistas legislativas em questões migratórias concatenadas com o 
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direito de família e a repressão para os crimes contra a liberdade indivi-
dual, a luta permanece incessante, por conseguinte, maior zelo carece 
ser debruçado a fim de erradicar a exploração humana e vigilar as infin-
dáveis demandas suscitadas com a transmutação da sociedade.

Considerações finais

Isto posto, ressalta-se no processo de adoção, a constante impor-
tância e necessidade de intervenção do Poder Judiciário em buscar 
soluções seguras e que atendam da melhor forma possível o interesse 
da criança e do adolescente, sobretudo garantindo a estes um núcleo 
familiar que lhe ofereça dignidade e principalmente afeto.

Cabe a tríade composta pelo poder Legislativo, Executivo e Ju-
diciário, diante do cenário da adoção ilegal e a denominada “adoção 
a brasileira”, combater veementemente essas práticas, as quais, ferem 
o dever de cuidado e proteção do Estado para com estes menores. To-
davia, é fundamental que este acompanhe as mudanças que ocorrem 
dentro da sociedade e busque tornar o processo cada vez mais célere 
e menos burocrático, visando o bem da criança que urge por um lar 
e dos cônjuges ou companheiros que esperam ansiados por um filho.

Em face do exposto, afirma-se que a adoção ilegal deve ser vee-
mente combatida e erradicada, pois pode trazer consequências graves 
para o destino de muitos menores, vistos como objetos de comercia-
lização e satisfação pessoal a qualquer custo, privando estes de muitos 
direitos que os assistem, fomentando, inclusive o lastimável tráfico de 
crianças e adolescentes que possuem desfechos, em muitos casos, ne-
fastos.
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Migração X acesso à justiça:
a promoção do acesso à justiça diante 

dos movimentos migratórios
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Presenciamos um largo fluxo migratório ao redor do mundo, seja 
por meio de notícias ou pela experiência empírica em nossas cida-

des, no que se refere a presença de imigrantes nas mais diversas partes 
do Brasil. Embora saibamos que o processo de mobilidade humana 
sempre foi um movimento presente na história mundial, na última 
década esse deslocamento ganhou relevância em decorrência do gran-
de número de pessoas que buscam ingressar em países dados como de 
“primeiro mundo”.

O novo cenário de mobilidade humana se encontra estritamen-
te relacionado com o modelo de Estado e pela busca do capital que 
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presenciamos hoje. O ideal de mundo globalizado demanda uma vida 
informatizada, rápida, competitiva, mas que, apesar de ter trazido fa-
cilidade e comodidade para algumas pessoas, aumentou exponencial-
mente a desigualdade entre os países exploradores e explorados e seus 
cidadãos.

Como efeito reflexo desse fenômeno, aqueles que estão fora da 
zona de fruição das vantagens da globalização migram para determi-
nados países, como o Brasil. Todavia, acabam se colocando à margem 
das grandes cidades, resistindo às dificuldades com relação a questões 
como língua e cultura, acabando na submissão a trabalhos braçais, o 
que acarreta em inúmeras dificuldades no seu reconhecimento quan-
do do convívio com a população local. 

Nessa perspectiva, partindo do marco teórico dos direitos fun-
damentais do homem, os quais garantem a todos uma vida com con-
dições dignas, e do reconhecimento do imigrante como cidadão, seja 
pela Constituição Federal de 1988 ou através da Lei de Migração de 
2017, questiona-se no presente trabalho as nuances em torno das di-
ficuldades encontradas pelos imigrantes no que concerne a efetivação 
de seus direitos por meio do acesso à justiça.

O acesso à justiça é um direito fundamental que deve estar acessí-
vel a todos, garantido a paridade de armas somado a um resultado justo 
e efetivo. Nesse contexto, norteado pelo método dedutivo, a pesquisa 
busca considerar que, ante a persistência de dificuldades enfrentadas 
pelos naturais do país quando da sua procura ao judiciário, relevante se 
faz refletir e estudar sobre a total obscuridade do modelo judicial e do 
acesso à justiça para os as pessoas na condição de imigrantes, que tem 
nessa missão uma caminhada ainda mais complexa e penosa. 



62

O processo migratório e a busca por reconhecimento

O processo migratório sempre esteve presente na evolução da his-
tória do homem. Não obstante, essa mobilidade alcançou proporções 
inusitadas, tornando-se hoje uma crise humanitária devido à intensifi-
cação de grupos que buscam ingressar em países desenvolvidos e em de-
senvolvimento, como no caso do Brasil (BEBIANO; FILHO, 2018, p. 
190). A migração é um fenômeno que decorre das mais diversas etimo-
logias, sendo atualmente uma combinação de fatores interdependentes 
de ordem econômica, política, cultural e social que formula condições 
atrativas e também repressivas (TIRAPELLI, 2016, p. 417) para que as 
pessoas permaneçam ou abandonem determinado território. 

O processo de globalização teve marcante participação na re-
tração de distâncias, da mesma forma que fronteiras sólidas e perenes 
dos Estados tiveram que se adequar ao novo cenário global fomentado 
pelo mercado de capital. Todavia, ao passo que as fronteiras estatais fo-
ram se diluindo para o comércio e para o dinheiro, colossais barreiras 
passaram a existir no que diz respeito ao trânsito de pessoas.

As dificuldades enfrentadas quanto aos déficits sociais e econô-
micos, envolvendo a miséria e a falta de oportunidade sofrida pela po-
pulação dos países ditos como “pobres” - que são explorados em razão 
da mão de obra barata e da falta de regulação trabalhista - fez com que 
as populações em comento migrassem para países que possam oferecer 
melhores condições, tendo em vista que, é intrínseco da pessoa hu-
mana, buscar por um melhor padrão de vida para si e para sua família 
(BAUMAN, 2017, p. 12).  

Tanto é factível esse anseio, que se constata, diariamente, o drama 
da migração em massa em diversas partes do mundo. Ademais, impor-
tante ressaltar que o deslocamento para esses territórios se reveste de 
dificuldades, pois os imigrantes viajam, frequentemente, em situações 
muito precárias, na maioria das vezes sob o controle de agenciadores 
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ilegais, fato que acaba colocando em risco suas vidas e suas economias 
na esperança de uma vida melhor.

Para mais, existem ainda as dificuldades e as tensões alusivas ao 
reconhecimento do imigrante no país de chegada. Aportando essa 
realidade para o Brasil, há uma ótica copiosamente distinta quanto 
aos aspectos étnicos, religiosos, os hábitos culturais e o fenótipo dos 
imigrantes comparados à população local, estimulando tensões nas 
sociedades preestabelecidas. A reação inicial dos sujeitos locais é de es-
tranheza e de repelir aquilo que deixa de ser usual, provocando animo-
sidade e podendo até mesmo evoluir para atos de violência e racismo 
(BAUMAN, 2017, p. 16). Essa situação dificulta a integração social 
e intercultural, além de aumentar a distância entre os povos, fazendo 
com que a presença desses sujeitos passe a ser repelida ou apenas tole-
rada (2017, p. 14).

Denota-se que a imigração não se caracteriza por ser um proces-
so fácil e harmonioso, e por esse motivo precisamos fazer com que as 
dificuldades sejam sanadas, ou ao menos, amenizadas, para que essa 
trajetória não seja tão penosa àqueles que se encontram em vulnerabili-
dade. Devemos considerar que inexistem terras livres e desocupadas no 
planeta (BAUMAN, 2017, p. 72/73). Cabe, portanto, a nós, cidadãos, 
reconhecer e ter empatia por aquele que deseja usufruir dos direitos e 
oportunidades assegurados a todos os cidadãos, indistintamente.

As dificuldades do imigrante na prática de direitos 
fundamentais: o acesso à justiça

Apesar de os Estados serem cada vez mais criativos e engenhosos 
nas formas de impedir a imigração em seus países, esse processo é um 
movimento que não apresenta perspectiva de ser amenizado, ao con-
trário, é uma realidade que cada vez será mais presente e influente no 
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nosso cotidiano. Em razão do crescente número de países em situação 
de falência e de pobreza, com leis ineficazes e/ou sem aplicação, marca-
dos por guerras, conflitos internos e desastres naturais, os povos estão 
cada vez mais à mercê de uma vida indigna, fator que instiga a procura 
de novas alternativas em prol do bem-estar social (BAUMAN, 2017, 
p. 11-13).

Nesse cenário, cabe aos países que recebem esses imigrantes a 
impetuosa missão de oferecer a essas pessoas as condições básicas em 
termos de saúde, alimentação e moradia. Inserida nesse aspecto, a re-
gularização documental, no interior de um Estado garante ao ser hu-
mano o devido reconhecimento político e jurídico, possibilitando ao 
cidadão o privilégio de desfrutar de determinados direitos (BRITO, 
2013, p. 89). 

Todavia, quando tratamos de direitos fundamentais, esse “empe-
cilho” não desfruta de muita relevância. Referidos direitos têm como 
fundamento a proteção do homem e como característica marcante a 
universalidade, ou seja, os direitos fundamentais devem ser reconhe-
cidos onde quer que haja um ser humano porque todos são seus titu-
lares, em todas as épocas e em todo planeta, independentemente do 
regime vigente (SARLET, 2012, p. 211).

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 garante a todos os 
brasileiros e estrangeiros um tratamento igualitário, gozando de todos 
os direitos e garantias fundamentais elencados no artigo 5º do referi-
do diploma legal. Desses direitos, concentramos o estudo no acesso 
à justiça do imigrante, o qual também encontra respaldo no mesmo 
dispositivo, mais especificadamente no inciso XXXV, que declara que 
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito”. Ou seja, independentemente da condição de imigrante, a ele é 
garantido o acesso ao Poder Judiciário a fim de reivindicar seus direitos. 

Somando ainda à essa ideia, a Lei de Migração – Lei 13.445/2017 
estabeleceu uma nova abordagem ao reconhecimento do imigrante 
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dentro do Estado brasileiro, partindo de uma vigorosa estrutura de 
direitos fundamentais.  No inciso IX do artigo 4º da legislação em co-
mento, há previsão de que ao migrante é garantida no território nacio-
nal, amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral gratuita aos 
que comprovarem insuficiência de recursos. 

É possível destacar que o direito ao acesso à justiça constitui um 
direito garantido internacionalmente, vez que encontra respaldo, tam-
bém, no artigo 8º da Convenção Interamericana de Direitos Huma-
nos. Desse modo, não há desconfiança de que o direito ao acesso à 
justiça é realmente regulado e previsto em diversos âmbitos jurídicos, 
nas suas mais variáveis extensões.

Contudo, o ponto nevrálgico da questão é pensar nas nuances 
acerca da (in)eficiência do sistema judiciário brasileiro no que se re-
fere à sua procura por imigrantes. Fatores relacionados com a língua 
de origem, o modelo dos procedimentos, a assistência judiciária e até 
mesmo o horário de funcionamento dos estabelecimentos acabam se 
tornando empecilhos para efetivação do acesso à justiça nos moldes 
em que é idealizado.

Logo, apesar das mais diversas previsões legais, as limitações e os 
obstáculos criados pelos aspectos relacionados acima e tantos outros, 
acabam impactando negativamente o acesso à justiça dos imigrantes 
e, por consequência, distribuem efeitos na realização e na efetividade 
de direitos básicos. Nesse sentido, torna-se imperativo reconhecer a 
necessidade de mudanças práticas para aproximar o Poder Judiciário 
dos jurisdicionados na condição de imigrantes, com fins de permitir 
que tenham acesso igualitário à proteção de seus direitos.
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O direito de acesso à justiça no panorama
do imigrante

O acesso à justiça pode ser traduzido a partir de um enfoque que 
possibilita aos cidadãos acessar os meios legítimos para obter respos-
ta à alguma lide que surja em decorrência das relações com as demais 
pessoas na sociedade. Assim, é possível atrelar seu significado ao direi-
to constitucionalmente assegurado que objetiva concretizar um dos 
pilares do Estado Democrático de Direito, ao garantir a tutela estatal 
na busca pela proteção de direitos.

Garantido pela Constituição Federal Brasileira, o direito funda-
mental de acesso à justiça assegura “a todos os cidadãos, independente 
do nível socioeconômico, o acesso à justiça, mostrando sua impor-
tância, desta forma, como meios para que o cidadão possa exercer suas 
potencialidades” (BEBIANO; FILHO, 2018, p. 204). 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth definem o acesso à justiça 
como o direito que busca determinar duas relevantes finalidades re-
lacionadas ao sistema jurídico. Esse direito, na visão dos autores, além 
de presumir uma igualdade de acesso a todos indistintamente, busca 
produzir resultados justos tanto no âmbito individual quanto coleti-
vamente, servindo assim para traduzir o sistema jurídico como o ins-
trumento através do qual pessoas podem, por meio da tutela estatal, 
resolver litígios e reivindicar direitos (CAPPELLETTI; GARTH, 
1988, p. 8). Contudo, a deficiência na distribuição do acesso à justiça 
como direito fundamental social a ser conferido pelo Estado a todos 
de maneira indistinta, acaba por impedir o devido exercício do direito 
fundamental em comento (BEBIANO; FILHO, 2018, p. 206).

Infelizmente, esse cenário negativo já pode ser encontrado em 
muitas comarcas brasileiras. A realidade que vivenciamos parece dis-
tante do modelo de acesso à justiça constitucionalmente idealizado. 
Os impasses atuais, na visão de Morais e Spengler, levantam questões 
como altos custos atrelados a extrema demora processual, somados aos 
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inúmeros obstáculos de cunhos econômico, cultural e social que vêm 
sendo suportados pela sociedade quando da busca por respostas da ju-
risdição estatal (MORAIS; SPENGLER, 2012, p. 30/31). 

Quanto a efetivação desse direito, existem, na visão dos autores, 
limitações tanto fáticas quanto jurídicas que giram em torno da efe-
tivação do acesso à justiça. Enquanto que as primeiras referem-se ao 
elevado custo processual aliado a vulnerável situação econômica das 
pessoas, as limitações jurídicas estreiam a realidade dos procedimentos 
jurídicos que carregam uma visão extremamente individualista (MO-
RAIS; SPENGLER, 2012, p. 32/33).

Ao indagar-se acerca do que vem causando tamanhos impasses, 
Cappelletti e  Garth refletem a realidade que assombra a jurisdição es-
tatal, onde destacam que persiste muita dificuldade aos litigantes indi-
viduais, que muitas vezes representam pessoas pobres, em detrimento 
de grandes corporações, ou seja, mais uma vez o poder econômico apa-
rece como protagonista na hora de garantir direitos, e acaba criando 
ainda maiores dificuldades nessa problemática (1988, p. 28/29). 

Nesse ponto se analisa de que maneira o acesso à justiça vem sendo 
conferido quando relacionado aos cidadãos na condição de imigrantes. 
Cediço é que, se os nativos já suportam as consequências de empeci-
lhos ao buscar a tutela jurisdicional, o peso suportado pelos imigrantes 
é ainda maior, pois, apesar de ser direito fundamental constitucional-
mente assegurado, não alcança o real objetivo ao que foi criado.

Apesar de a população imigrante dispor dos mesmos direitos 
que qualquer cidadão nativo, referido objetivo ainda é algo distante 
e invisível aos olhos da sociedade. Ao refletir que pessoas na condição 
de imigrantes regularmente documentados já não acessam a justiça da 
forma que a lei lhes garante, quiçá imigrantes sem documentação irão 
acessá-la com legitimidade (BEBIANO; FILHO, 2018, p. 207/208). 
Realidades assim remetem ao cenário atual em que seres humanos 
são tratados com desprezo e indiferença tanto por autoridades e afins 
quanto por seus próprios semelhantes. 
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Ante a essa dificuldade, a recente legislação dispondo sobre a mi-
gração inaugurou uma nova atenção voltada a proteção ao imigrante, 
traduzindo valores estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 e 
enfatizando “a edificação de “"uma sociedade livre, justa e solidária" e 
de promoção do bem de todos, "sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação"” (BEBIANO; 
FILHO, 2018, p. 208). É indispensável, portanto, que estrangeiros e na-
tivos possuam as mesmas condições de tratamento como seres humanos. 

É possível analisar a Lei de Migração como um marco de extre-
ma relevância para a edificação e reafirmação dos direitos fundamen-
tais de cidadãos na condição de imigrantes. Nesse caminho “a Lei nº 
13.445/2017, ao facilitar a inclusão dos imigrantes na sociedade bra-
sileira e tratar a migração como tema de direitos humanos, ajusta-se 
aos valores e princípios consagrados na CRFB de 1988” (BEBIANO; 
FILHO, 2018, p. 210).

Considerações finais

Após um estreito debate acerca da população imigrante e dos en-
traves que enfrentam ao buscar uma vida digna em algum território 
onde tenham garantidos os seus direitos fundamentais, foi possível 
vislumbrar que muitas pessoas nessa condição ainda sofrem para ter 
direitos efetivamente reconhecidos. 

O Brasil recebe um grande número de imigrantes diariamente. 
As precárias condições a que se submetem acabam direcionando os 
imigrantes a enfrentar quaisquer barreiras para buscar melhores con-
dições para viver. A ocorrência de conflitos atrelados à garantia e à 
efetivação de direitos, até mesmo os fundamentais básicos, acaba, por-
tanto, por fazer com que pessoas busquem a prestação jurisdicional 
através do acesso à justiça. 
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A garantia do acesso à justiça, direito fundamental do cidadão 
brasileiro, ainda é muito deficiente nas comarcas brasileiras, onde ci-
dadãos – principalmente demandantes na condição de imigrantes - 
enfrentam inúmeros impasses quando da procura pela tutela estatal na 
proteção e garantia de direitos 

No que concerne à população imigrante, inegável a importância 
da utilização de métodos e mecanismos a exemplo da justiça multi-
portas, que permitam aos mesmos uma atuação mais ativa. Essa práti-
ca poderá em muito facilitar a comunicação e diálogo entre nativos e 
estrangeiros, e, mais importante, para que estes possam compreender 
fatores em torno de seus direitos e sentirem-se acolhidos, incluídos e 
respeitados. Soluções práticas como tais alcançam e conferem reco-
nhecimento a essa população, gerando por consequência uma maior 
efetividade à prestação do acesso à justiça de maneira justa, célere e 
com baixos custos. 

Dessa forma é possível concluir acerca da importância de alter-
nativas que alcancem também a população na condição de imigrante, 
pois quanto mais imigrantes existirem nos territórios, mais efetivas e 
abrangentes terão que ser as ações e medidas que permitam aos mesmos 
reconhecer-se diante dos seus semelhantes e também para que susten-
tem uma vida digna através da garantia de seus direitos fundamentais.
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A condição de vulnerabilidade 
dos refugiados: uma análise dos 

enfrentamentos globais em tempos
de pandemia

Maria Eduarda Moraes Schneider1

O presente artigo visa analisar os enfrentamentos globais que os 
refugiados vêm sofrendo diante da pandemia2 do vírus Co-

vid-19.  O tema a respeito dos Direitos Humanos dos Refugiados é de 
grande importância para as relações internacionais, já que o número 
de deslocamentos forçados tem aumentado drasticamente e a circula-
ção de pessoas se torna cada vez mais restritiva. 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi utilizado o método 
de procedimento bibliográfico sobre os refugiados. Ademais, exploram-se 
os seguintes materiais: dados da Agência da ONU para Refugiados (AC-
NUR), assim como a leitura de artigos, reportagens, entrevistas, periódicos.

1   Graduada em Direito pela Universidade de Passo Fundo – UPF/RS (2015), atualmente 
cursando Pós-Graduação em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá/RJ em parceria 
tecnológica com o complexo de Ensino Renato Saraiva (CERS). Endereço eletrônico:
2    Doença epidêmica de ampla disseminação.
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Os refugiados deslocados à força estão em maior risco em tem-
pos de pandemia, tendo que enfrentar três crises de uma vez só, se-
gundo dados repassados pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, 
António Guterres. Inicialmente, sofrem com a crise na saúde, pois, 
muitos refugiados ficam expostos ao vírus por não conseguirem ficar 
em isolamento social. Principalmente nos casos dos assentamentos 
provisórios, onde o acesso a água e saneamento básico, são escassos, 
dificultando os cuidados de higiene recomendados pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 

Posteriormente, temos a crise de proteção onde a maioria dos 
países fechou suas fronteiras restringindo total ou parcialmente o 
acesso, como forma de prevenção para conter a propagação do vírus 
Covid-19. Isso fez com que o direito de solicitar refúgio aos países 
fosse suspenso, aumentando a situação de risco daqueles que buscam 
proteção.  

Por fim, temos a crise socioeconômica que afetou grande parte 
dos refugiados que trabalham informalmente, gerando um sério pro-
blema financeiro para os que não conseguem mais trabalhar devido a 
pandemia. O vírus Covid-19 tem agravado a aplicabilidade das nor-
mas fundamentais que protegem os refugiados, tornando ainda mais 
difícil a situação para os que tem que se deslocar a força, fugindo de 
perseguições, guerras e conflitos. 

Condição de vulnerabilidade dos refugiados

Os refugiados são protegidos no âmbito do Direito Internacio-
nal, porque suas condições decorrem de violações dos Direitos Hu-
manos. Estes direitos estão elencados na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948. No Artigo II fica assegurado o direito 
fundamental de não ser vítima de perseguição por questões de cor, 
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raça, religião, nacionalidade, opinião política e participação em deter-
minado grupo social. Nesse mesmo contexto, no Artigo XIV fala-se 
que todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar 
e de gozar asilo em outros países. (ONU,2020) 

Sendo assim, de acordo com a Convenção de 1951 ao Estatuto 
dos Refugiados, todo indivíduo “que se encontra fora do seu país por 
causa de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais, e 
que não possa (ou não queira) voltar para casa” (ACNUR, 2020), é 
considerado refugiado. 

Os refugiados fogem buscando preservar sua vida, tornando-se 
mais vulneráveis por terem seus Direitos Humanos básicos violados. 
Partindo desse ponto de vista, o artigo: a luta pelo direito humano de 
refugiado, fala que:  

O direito de refúgio apresenta-se como uma construção 
histórica de direitos humanos, portanto não é atempo-
ral, nem ofertado gratuitamente; pelo contrário, é basea-
do em debates, embates e resistências – o Direito é uma 
ciência humana, consequentemente, é gerado dos fatos 
sociais e valores que a sociedade impregna em sua estru-
tura social. (CARDOSO, FURLANETI, MODESTO, 
RANIERI, SILVA JUNIOR, LIMA, COSTA, 2017)

No decorrer da história os seres humanos tiveram muitas vezes 
que se deslocar à força de seus países em busca de uma vida melhor. Po-
rém, em referência aos dados das últimas décadas o número alarman-
te de refugiados explicita a maior crise humanitária desde a Segunda 
Guerra Mundial.

Segundo o relatório anual da Agência da ONU para Refugiados 
(ACNUR), citamos as tendências globais: “o deslocamento forçado 
afeta mais de 1% da humanidade (uma em cada 97 pessoas), sendo 
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que um número cada vez menor de pessoas forçadas a fugir consegue 
voltar para suas casas” (ACNUR, 2020), tornando essa situação cada 
vez mais complexa. 

Até o final do ano de 2019, 79,5 milhões de pessoas foram força-
das a se deslocar no mundo, sendo 4,2 milhões solicitantes de refúgio. 
Assim, 80% das pessoas deslocadas estão em países ou territórios afeta-
dos por grave insegurança alimentar e desnutrição. Os refugiados des-
locados para países de baixa renda sofrem ainda com a fome, pobreza 
e um risco maior de doenças, devido à situação precária que vivem. 

A pandemia mundial causada pelo vírus Covid-19 obrigou mui-
tas pessoas a se deslocarem, à força numa situação de grande vulnera-
bilidade. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados, Filippo Grandi: 

A pandemia está causando feridas profundas em todo 
o mundo, principalmente para mulheres e idosos. Para 
as pessoas que fugiram de guerras e perseguições e as 
comunidades que os acolhem, o impacto tem sido de-
vastador, especialmente naquelas que só conseguem 
buscar o suficiente para viver um dia de cada vez. (AC-
NUR, 2020)

Logo, este impacto, “será ainda mais devastador para o grande 
número de pessoas em movimento que vivem em países menos desen-
volvidos. Um terço da população mundial internamente deslocada 
vive nos 10 países que estão mais expostos ao vírus Covid-19” (AC-
NUR, 2020), informa o Secretário-Geral das Nações Unidas, Antó-
nio Guterres. 

Além do enfrentamento de todos esses problemas humanitários, a 
pandemia do vírus Covid-19 impactou a comunidade global como um 
todo. Agravou as crises já existentes e abre caminho para novas crises.
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Enfrentamentos globais em tempos de pandemia

Atualmente a pandemia está comprometendo vidas em todo o 
mundo, tornando ainda mais difícil o caminho e a vida de quem tem a 
necessidade de se deslocar à força para fugir de conflitos, perseguições 
e guerras. O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, 
alertou que os refugiados enfrentam três crises de uma só vez ao lançar 
um relatório com recomendações de políticas públicas sobre o tema 
(ACNUR,2020). As três crises que António Guterres se refere envol-
vem os âmbitos da saúde, proteção e socioeconômico. 

Primeiramente, há o enfrentamento da saúde, onde fica muito 
difícil o distanciamento social e cuidados básicos de higiene recomen-
dados pela Organização Mundial de Saúde (OPAS,2020). Principal-
mente, para os refugiados obrigados a se deslocarem a força que muitas 
vezes vivem em acampamentos de refugiados improvisados e superlo-
tados. Com pouco acesso a saúde, falta de saneamento básico e itens 
para higiene como água e sabão para lavar as mãos. 

No âmbito da proteção, segundo a Agência da ONU para Refu-
giados (ACNUR) estima-se que 167 países até agora fecharam suas 
fronteiras totalmente ou parcialmente para conter a propagação do 
vírus. Pelo menos, 57 países não estão abrindo exceção para pessoas 
que procuram asilo.

Essa possível proteção, gera um risco ainda maior aos refugiados, 
pois mesmo com a pandemia, os conflitos e as guerras continuam em 
muitas partes do mundo. O fechamento das fronteiras suspende efeti-
vamente o direito de solicitar refúgio. Aqueles que buscam segurança 
e abrigo estão sendo rejeitados nas fronteiras terrestres ou marítimas e 
sendo encaminhados de volta ao país de origem, ou transferidos para 
outros países onde podem enfrentar sérias ameaças à sua vida ou liber-
dade. Ademais, essa situação pode gerar um problema ainda maior de 
saúde em meio a pandemia, como relata Filippo Grandi:
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Particularmente quando as pessoas vêm de países de 
origem ou trânsito relativamente frágeis, com infraes-
trutura de saúde pública limitada, empurrar alguém 
de volta às fronteiras pode colocá-los em risco quando 
medidas de quarentena não são aplicadas e os cuidados 
de saúde são insuficientes. (ACNUR, 2020)

 Portanto, fechar as fronteiras e negar acesso para os que pro-
curam refúgio viola um direito fundamental e básico de proteção aos 
refugiados; o de não ser devolvido ao país em que sua vida ou liber-
dade é ameaçada. Além disso, existe uma grande violação de Direitos 
Humanos ao negar acesso à saúde para essas pessoas. Segundo Filippo 
Grandi: 

Garantir a saúde pública e proteger os refugiados não 
são questões que se anulam. Isso não é um dilema. 
Temos que fazer as duas coisas. As leis de refugiados 
há muito reconhecidas podem ser respeitadas mesmo 
quando os governos adotam medidas rigorosas para 
proteger a saúde pública, inclusive nas fronteiras. (AC-
NUR 2020)

Se tratando de saúde pública, é de suma importância todos os 
cuidados necessários para evitar a proliferação do vírus, mas, não é ne-
gando refúgio e desrespeitando Direitos Humanos e Direitos Interna-
cionais de Proteção que esse problema se resolverá. 

É importante salientar, toda essa situação de vulnerabilidade e 
medo trazido pela pandemia tem levado ao aumento do “exponencial 
da xenofobia, do racismo e da estigmatização. E a situação já precária 
de mulheres e meninas é cada vez mais terrível, pois enfrentam maio-
res riscos de exposição à violência de gênero, ao abuso e à exploração” 
(ACNUR,2020), completou Filippo Grandi.
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Diante de tudo isso, a Agência da ONU para Refugiados (AC-
NUR) vem solicitando aos governos que lidem com as restrições nas 
fronteiras de maneira que respeitem os Direitos Humanos e Direitos 
Internacionais de Proteção de refugiados, inclusive por meio de qua-
rentenas e exames de saúde. As abordagens podem ser ajustadas para 
atender a situação atual, afinal, o direito de solicitar refúgio pode e 
deve ser mantido mesmo durante a crise global de saúde pública.

No âmbito da crise socioeconômica, a pandemia afetou princi-
palmente os que trabalham de forma informal e não tem acesso à pro-
teção social, agravando o crescimento da pobreza e da desigualdade. A 
situação de pobreza crescer ainda mais. Segundo a Agência da ONU 
para Refugiados: 

A evidência do impacto econômico profundo e con-
tundente da crise nos refugiados é esmagadora. No 
Oriente Médio e na África, centenas de milhares de 
refugiados pediram assistência financeira urgente para 
cobrir suas necessidades essenciais diárias desde que os 
bloqueios e outras medidas de saúde pública entraram 
em vigor em muitos países em março. No Líbano, pais 
que estava enfrentando uma crise econômica antes 
mesmo da pandemia, mais da metade dos refugiados 
consultados   pelo ACNUR no final de abril relatou ter 
perdido meios de subsistência, como trabalho diário. 
Entre os refugiados consultados, 70% relataram que 
precisavam pular refeições. (ACNUR,2020)

Diante da dificuldade que o mundo vive hoje, para Luiz Felipe 
Stevanim: “garantir proteção social para as populações em situação de 
vulnerabilidade, no contexto da pandemia, é também uma forma de 
promover saúde” (STEVANIM, n. 212, p.13, 2020). Nesta perspecti-
va, conclui António Guterres: 
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Todos temos interesse em garantir que a responsabilida-
de de proteger os refugiados do mundo seja partilhada 
de forma equitativa e que a mobilidade humana perma-
neça segura, inclusiva e respeite o Direito Internacional 
dos Direitos Humanos e dos Refugiados. Nenhum país 
pode combater a pandemia ou gerir a migração sozinho. 
Mas juntos, podemos conter a propagação do vírus, mi-
tigar o seu impacto sobre os mais vulneráveis e recuperar 
melhor para o benefício de todos. (ACNUR,2020) 

Dessa forma, percebemos que a crise do vírus Covid-19 é uma 
oportunidade para reinventar a mobilidade humana. Segundo An-
tónio Guterres, “a exclusão é cara e a inclusão compensa, uma saúde 
pública inclusiva e uma resposta socioeconômica ajudarão a suprimir 
o vírus” (ACNUR, 2020).

Diante dos fatos expostos, é importante salientar que a Agência 
da ONU para Refugiados não está medindo esforços para proteger os 
refugiados em meio a essa pandemia global. A ONU vem trabalhando 
em conjunto com agências de governos e saúde, em diversos países, 
mas para o trabalho ser cada vez mais completo e efetivo os países e a 
comunidade global precisam se unir e cooperar como um todo. 

Considerações finais 

A pandemia do vírus Covid-19 atingiu o mundo todo. Os países 
estão lutando para proteger sua população e economia, deixando mui-
tas vezes o direito dos refugiados de lado. Além da crise da saúde públi-
ca enfrentada, que está sobrecarregada, procurando de todas as formas 
os principais cuidados necessários para evitar a propagação do vírus, 
principalmente para aqueles que não tem as condições básicas para tal, 
os refugiados ainda estão sofrendo com a crise socioeconômica e de 
proteção, tornando-os ainda mais vulneráveis nessas condições. 
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Como medida de evitar a proliferação do vírus, as fronteiras es-
tão sendo fechadas, colocando a força, pessoas e famílias inteiras, que 
estão nessas situações de risco e total vulnerabilidade, a se deslocarem 
por motivos de perseguições, conflitos e guerras em situações de risco 
ainda maior, desrespeitando os Direitos Humanos e, também, os Di-
reitos Internacionais de Proteção dos refugiados. 

A recusa em não proteger os refugiados não acalmará a prolif-
eração do vírus, pelo contrário, sem os cuidados básicos e medidas 
recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), há uma 
grande chance do vírus se espalhar ainda mais. Sendo assim, é de suma 
importância a proteção dos Direitos Humanos e da Saúde de todos 
para controlar a propagação do vírus. As medidas de quarentena exi-
gidas devem ser respeitadas e adequadas, o acesso ao refúgio deve ter 
uma recepção segura, devendo ser incluídos planos de respostas ao ví-
rus Covid-19. 

Em suma, percebe-se quanto é importante o trabalho ser cada vez 
mais completo e efetivo, unindo os países e a comunidade global como 
um todo para combater o vírus Covid-19, respeitando severamente os 
Direitos Humanos dos Refugiados frente as Relações Internacionais 
para que todos possam ter uma vida digna. 
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Emigração, “brasiguaios” e Lei 13.445/17: 
Análise acerca dos brasileiros que 

emigraram para o Paraguai em relação 
à lei de migração
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Atravessar a fronteira do país em busca de novas oportunidades 
tem sido uma prática cada vez mais recorrente. Entretanto, ao 

contrário do que muitos imaginam, destinos além dos oceanos ou ao 
norte no continente americano, não tem sido a única rota dos mi-
grantes brasileiros. O principal destino são as fronteiras dos países 
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vizinhos, como Argentina e Paraguai, de modo que esse último é o 
principal ponto de chegada dos brasileiros. 

 Assim, o objetivo deste trabalho é estudar esse fluxo migrató-
rio entre Brasil e Paraguai, observando quais são as políticas migrató-
rias, o que leva o destino latino-americano a ser o mais procurado por 
seus vizinhos; quais são as circunstâncias da emigração de brasileiros 
para o Paraguai, por qual motivo que os brasileiros decidiram cruzar a 
fronteira e por fim, uma análise da lei de migração em conjunto com o 
quadro emigratório brasileiro ao Paraguai.

Contextualizando a migração latino-americana

Cada vez mais os fluxos migratórios aumentam em torno do 
mundo, havendo uma miscigenação maior de povos. Quando anali-
sado o contexto migratório, a primeira visão é de povos oriundos de 
países de terceiro mundo, migrando para países de primeiro mundo, 
como por exemplo, do Brasil aos Estados Unidos. Entretanto, nas 
últimas décadas, esse fato vem sendo alterado, visto a quantidade de 
exigências e medidas dificultosas impostas por grandes países para a 
entrada de pequenos países. 

Estudos têm apontado que grande parte dos imigrantes latino-
-americanos deixaram de optar por países europeus para escolherem 
seus vizinhos de território (BATISTA; PEREIRA. 2020, p. 376). Essa 
escolha é pautada principalmente pela maior facilidade de o latino en-
contrar melhores condições de emprego, na compreensão mais clara 
do idioma, mais fácil permanência no país e na proximidade sócio cul-
tural. Pontos esses que são vistos como barreiras em países da Europa 
e Estados Unidos. 

Infelizmente, por mais que ocorram similaridades culturais, a 
realidade das entradas clandestinas não limita-se somente as barrei-
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ras de México e Estados Unidos. Uma grande parcela dos migrantes 
que migram até o Brasil estão em situação irregular, chegando aqui 
em situações precárias e com grandes dificuldades, de modo a subme-
terem-se a trabalhos igualados a escravidão, para conseguir sobreviver 
(LIMA. 2012, p. 269). Por mais que a Constituição traga a igualdade 
entre o nacional e o estrangeiro, a realidade é apenas um visão distante. 
Muitos entram no país com a ajuda de coiotes, que garante levar o mi-
grante até sua nova melhor vida. Porém o destino, por diversas vezes, 
são os galpões de costura em São Paulo, onde as condições de trabalho 
são semelhantes a escravidão, havendo jornadas de trabalho superiores 
a 12 horas e, inclusive, havendo trabalho infantil. 

Os acordos entre países latinos, que tratam sobre migrações, es-
tão cada vez mais preocupando-se com os migrantes, a fim de evitar 
que a busca por uma vida melhor não se torne um alvo para os mal 
intencionados. No âmbito do MERCOSUL vários acordos interna-
cionais dispõem acerca da circulação de pessoas, mão de obra, resi-
dência e permanência de estrangeiros, estudo e trabalho (BATISTA; 
PEREIRA. 2020, p. 376). Tais medidas estão cada vez mais em voga, 
a fim de incentivar esses fluxos migratórios e respeitar os que chegam 
nos países.

Todavia, um importante fluxo migratório ocorre entre Brasil e 
Paraguai nas últimas décadas. Iniciada na década de 1950, muitos bra-
sileiros atravessaram a Ponte da Amizade, na divisa de Foz do Iguaçu 
com Ciudad del Este, para buscar melhores oportunidades. Esse fluxo 
entre Brasil e Paraguai, que intensificou nos anos de 1970, permanece 
até hoje, sendo a divisa no Estado do Paraná um importante símbolo 
migratório. Muitos brasileiros vivem em Foz do Iguaçu e estudam ou 
trabalham em Ciudad del Este, transformando-se em uma significati-
va comunidade, voltada a troca de bens e serviços entre os países.  
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Circunstâncias da emigração brasileira
para o Paraguai

Diante da consequente perda da Guerra da Tríplice Aliança 
(1864-1870), os conflitos internos, como a disputa dos Partidos Co-
lorado e Liberal e as diversas guerras civis, o Paraguai passou a supor-
tar questões de árdua resolução, como pobreza, instabilidade política 
e atraso econômico e tecnológico. Em decorrência desses aspectos, 
promoveu-se em 1954 um golpe militar e, consequentemente uma 
ditadura paraguaia. Nesse tempo, houve a implantação de diversas po-
líticas migratórias, tanto vindas do Brasil, quando do Paraguai, o que 
resultou em uma emigração brasileira intensa para o país fronteiriço 
(CARNEIRO; SANTOS; VANDERLEI, 2020, p. 134).  

A política paraguaia baseava-se na flexibilização de suas normas de 
entrada de brasileiros e aquisição de terras por estes, incrivelmente ba-
ratas, além de implementar uma política de desmatamento favorável ao 
plantio agrícola (ALBUQUERQUE, 2009, p. 141). Para o Brasil, inte-
ressava trazer o Paraguai para sua influência, para que, como resultado, 
os acordos assinados pelos dois países fossem efetivamente cumpridos.

Além de que, inúmeros dos brasileiros que acabaram emigrando 
estavam descontentes com as políticas adotadas pela Ditadura Militar 
brasileira, que desenrolou-se de 1964 a 1985. Aproveitando assim a 
oportunidade de estabelecer-se em um país diverso. Silvio Colognese 
dispõe que, no Paraguai, atualmente, contempla-se uma diversidade 
de brasileiros, quais sejam: burguesia agrária (contempla os grandes 
produtores agrícolas), agricultores médios, grandes arrendatários (in-
teresses exclusivamente comerciais) e, por último, o maior grupo, que 
é de “ocupantes sem titulação das terras, proprietários de pequenas 
áreas, proprietários de títulos provisórios ou contestados judicialmen-
te, agregados e boia frias (COLOGNESE, 2012, p. 151). Todos esses 
grupos são os famigerados “brasiguaios”, ou seja, os brasileiros que co-
lonizaram o Paraguai, e seus descendentes.
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Levando em consideração que a população do país vizinho é 
composta de, pelo menos, 10% de brasileiros (CARNEIRO; SAN-
TOS; VANDERLEI, 2020, p. 135), chegando a quase quinhentos 
mil “brasiguaios” (ALBUQUERQUE,  2009, p. 139), acaba que “os 
brasileiros constituem a maioria da população em diversos municípios 
paraguaios da região de fronteira” (COLOGNESE, 2012, p. 151).

 Estes, como visto, já se encontram, indiscutivelmente, presentes na 
economia, entretanto também na política e na cultura do Paraguai, pois 
eles levaram consigo as tradições brasileiras (música, comida, culinária) 
(ALBUQUERQUE, 2009, p. 144). “Brasileiros elegem prefeitos, ve-
readores, são proprietários das principais empresas, falam português, 
ouvem rádios e acompanham a programação televisiva das emissoras do 
Brasil” (COLOGNESE, 2012, p. 150). Gerando assim “uma nova ‘so-
ciedade mestiça’ e de ‘cultura fronteiriça’ fundamentada no ‘portunhol’ 
(português e espanhol)” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 150). 

Análise da Lei de Migração em conjunto com o
quadro emigratório brasileiro ao Paraguai

Em maio de 2017 foi sancionada a Lei de Migração de n° 13.445 
com 125 artigos que trouxe consigo inúmeras mudanças e inovações 
ao aspecto migratório, fazendo com que o Estatuto do Estrangeiro 
(1980) fosse revogado, levando em consideração que o mesmo foi 
criado na ditadura militar, tendo como um únicos intuitos, a seguran-
ça e a soberania nacional. 

As inovações trazidas pela lei, começam pelo nome que intitula a 
norma, deixando de ser tratado do estrangeiro estrangeiro, e passando 
a tratar do migrante, desta forma a identificação passa a ser Registro 
Nacional Migratório (RNM), substituindo o então Registro Nacional 
de Estrangeiro (RNE). A nova lei “compreende a emigração, ou seja, 
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a saída de pessoas de seu país de origem para residirem em outro país, 
e a imigração, vale dizer, a entrada de estrangeiros nos países” sendo 
que, como supracitado, “constitui fenômeno constante no decorrer da 
história humana, mas intensificou-se com o desenvolvimento da civili-
zação”. (MONTAL, 2012, p. 137) 

A nova lei proíbe a prisão de imigrantes irregulares no Brasil, 
trazendo para estes uma gama de direitos, essencialmente salvaguar-
dando os direitos humanos, mas também àqueles garantidos a todos 
os brasileiros. Em contrapartida ao Estatuto do Estrangeiro, a nova lei 
também cuida e trata dos brasileiros que resolvem morar no exterior, 
dispondo um capítulo específico da nova lei a estes, além de repudiar 
qualquer tipo de discriminação e xenofobia (BRASIL, 2017).

Em relação aos direitos fundamentais sociais dispostos no art. 6º 
da Constituição Federal (BRASIL, 1988), a Lei 13.445/17 estendeu 
aos migrantes a garantia, sem discriminação por sua condição mi-
gratória, à educação pública, o acesso aos serviços públicos de saúde 
e seguridade social (art. 4º, VIII e X), direito ao trabalho, moradia 
(art. 3º, inciso XI), além do direito ao serviço bancário. (BATISTA; 
BONINI, 2017)  

Os principais desafios expostos é sobre a regulamentação da Lei 
e ao enfrentamento dos vetos que foram colocados pela Presidência 
da República, pois, embora minoritários, os setores conservadores são 
suficientemente bem articulados para poderem atuar no sentido de 
desconfiguração de alguns aspectos positivos no processo de regula-
mentação (ENRICONI, 2017).

A autorização de residência, constante no artigo 30 da Lei de Mi-
gração, substituiu o antigo visto permanente disciplinado pelo antigo 
Estatuto do Estrangeiro. Segundo a Lei de Migração, a residência no 
Brasil poderá ser autorizada, mediante registro, ao imigrante, ao resi-
dente fronteiriço ou ao visitante que se enquadre nas hipóteses previs-
tas na lei (MAZZUOLI, 2019, p. 650).
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Em consonância à emigração, podemos citar que a nova lei traz 
como objetivos acrescer em políticas públicas à estes, tendo em vista 
que a já referenciada lei dispõe de parte própria a estes. Também cita-
-se a indispensável assistência consular que deve ser prestada ao emi-
grante enquanto estiver fora do Brasil. Além de que, a lei disciplina 
que, em caso de retorno do emigrante brasileiro, este tem o direito de 
voltar, juntamente com seus bens, sejam eles novos ou usados (BRA-
SIL, 2017).

Considerações Finais

A migração, paulatinamente, torna-se mais recorrente. Tendo 
em vista que, crescentemente as pessoas não se contentam com bai-
xas perspectivas de futuro, e assim atravessam fronteiras em busca de 
uma nova vida, melhor, mais justa e com mais oportunidades. Todavia, 
inúmeras vezes, os migrantes chegam ao destino e enfrentam diversas 
adversidades, como trabalho e moradia. Levando em consideração a 
emigração brasileira para o Paraguai, pode-se dizer que grande parte 
dos brasileiros atingiram suas expectativas, chegando a criar comuni-
dades brasileiras dentro do país fronteiriço para onde migraram. 

Portanto, em análise com a Lei de Migração (após sua sanção em 
2017), o contexto migratório brasileiro para o exterior, se tornou mais 
transparente ao migrante e ao futuro migrante, diferentemente com o 
que aconteceu com a migração dos “brasiguaios”, tendo em vista que, 
atualmente, estabelece direitos e deveres, além de políticas públicas e 
assistenciais aos brasileiros que residem no Brasil ou no estrangeiro, 
levando em consideração o cunho humanitário.
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A tutela do Direitos Humanos dos 
refugiados no plano internacional

e as políticas migratórias brasileiras
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O avanço dos Direitos Humanos para o cenário internacional, só 
possível após a criação de institutos que regulamentassem esses 

direitos e posteriormente ratificados por países, que assumiram um 
compromisso junto aos órgãos de proteção de Direitos Humanos. 
Neste contexto, no continente americano, só foi possível buscar solu-
ções para os problemas relacionados a ofensa dos direitos inerentes a 
pessoa humana após a criação do Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos, no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
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que adotou um novo paradigma de proteção a esses direitos, no qual 
está incluso a tutela jurisdicional de direito humanos aos imigrantes. 
No Brasil, por exemplo, uma forma de se garantir que os direitos dos 
imigrantes sejam garantidos é através da Lei nº13.445/2017, conhe-
cida como a Lei dos Imigrantes, o grande problema está na sua efeti-
vação, infelizmente faltam mecanismos que disponibilizem uma vida 
digna e aos imigrantes que se encontram no país, a descriminação e 
falta de amparo social são apenas uma das inúmeras barreiras com que 
se deparam. Falta políticas públicas, programas sociais e campanhas de 
conscientização que possam garantir a efetividade dos Direitos Huma-
nos dos nossos imigrantes. 

Os Direitos Humanos no âmbito da tutela
internacional e a proteção para todos

Como a categoria mais básica de direitos inerentes ao ser huma-
no, os Direitos Humanos podem ser classificados como direitos natu-
rais garantidos a todo e qualquer indivíduo, com reflexos universais, 
independentemente de sua classe social, etnia, gênero ou nacio-
nalidade. 

A difícil precisão conceitual para o entendimento de pilares basi-
lares do termo Direitos Humanos, está relacionada a abrangência que 
seu significado pode alcançar, também vasta é a doutrina que aborda 
o tema, muitas vezes apontando uma confusão conceitual entre os Di-
reitos Humanos e Direitos fundamentais, frequentemente utilizadas 
como sinônimos, Segundo Ingo Wolfgang Sarlet:

Em que pese sejam ambos os termos (‘direitos huma-
nos’ e ‘direitos fundamentais’) comumente utilizados 
como sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de 
passagem, procedente para a distinção é de que o termo 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=100515
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=100515
https://www.politize.com.br/vamos-falar-sobre-genero/
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‘direitos fundamentais’ se aplica para aqueles direitos 
do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do 
direito constitucional positivo de determinado Estado, 
ao passo que a expressão ‘direitos humanos’ guardaria 
relação com os documentos de direito internacional, 
por referir-se àquelas posições jurídicas que se reco-
nhecem ao ser humano como tal, independentemente 
de sua vinculação com determinada ordem constitu-
cional, e que, portanto, aspiram à validade universal, 
para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam 
um inequívoco caráter supranacional (internacional)3

Em outras palavras, os direitos humanos são garantias inseridas à 
existência da pessoa, positivados nos instrumentos de Direito no pla-
no Internacional, sendo os direitos fundamentais aqueles constituídos 
por regras e princípios, positivados constitucionalmente, que visam 
garantir a existência digna do cidadão, tendo sua eficácia assegurada 
pelos tribunais internos. 

No âmbito internacional, a então consolidação dos Direitos 
Humanos somente ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, com o 
propósito de manter a paz e a segurança internacional, protegendo 
o desenvolvimento dos direitos humanos e promovendo um centro 
destinado a harmonizar as relações entre nações. Isto porque, duran-
te o período de guerra, principalmente na era Hitler, as barbáries co-
metidas na sociedade ceifaram a vida e a saúde de muitas pessoas, 
ascendendo na população o desejo de ter uma garantia jurisdicional 
a fim de que episódios bárbaros como estes não voltassem a ocorrer. 
Segundo Norberto Bobbio:

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, 
são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circuns-
tâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas liber-

3   SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6ª ed., Porto Alegre : Livraria 
do Advogado, 2006, p. 35 e 36.
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dades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, 
não todos de uma vez e nem de uma vez por todas4.

Neste contexto, se deu o início do processo de internacionaliza-
ção dos Direitos Humanos, qual foi marcado pelo surgimento de insti-
tuições, organizações e instrumentos capazes de garantir a efetividade 
dos direitos humanos extrafronteiras.

Em 1945 com o advento da Carta das Nações Unidas em São 
Francisco, a comunidade internacional se comprometeu a promover e 
encorajar o respeito aos Direitos Humanos e liberdades fundamentais 
de todos, sem qualquer forma de distinção5. 

No ano de 1948, surgiu, talvez o documento mais conhecido no 
âmbito do Direitos Humanos, A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, com objetivo de traçar uma ordem pública mundial calçada 
na observância e no respeito à dignidade humana ao erigir princípios 
universais. A dignidade humana como fundamento dos Direitos Hu-
manos é a concepção que, posteriormente, vem a ser incorporada por 
todos os tratados e declarações de Direitos Humanos, que passam a 
integrar o chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos6.

Neste sentido, a tutela dos Direitos Humanos, ultrapassou fron-
teiras e passou a acompanhar todas as pessoas, independentemente de 
sua nacionalidade. O amparo dos Direitos Humanos é personalíssimo 
e não regional. Portanto, é imprescindível que se efetive e se busque a 
tutela desses direitos, principalmente para aqueles que não estão no 
conforto de sua casa ou país e merecem a garantia e proteção da efetivi-
dade dos Direitos Humanos onde quer que estejam, fala-se, portanto, 
dos imigrantes.

4    BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos, trad. Carlos Nelson Coutinho, Rio de Janeiro, Cam-
pus, 1992, p.. 5.
5   Brasil. Decreto lei nº 19.441/1945 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/1930-1949/d19841.htm cesso em 15 de novembro de 2020.
6   PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: 
Max Limonad, 200. p. 143
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Aspectos jurídicos-sociais sobre a imigração
e a proteção do Direitos Humanos

Imigrantes, são aquelas pessoas que deixam seus países para habi-
tar terras estrangeiras, geralmente em busca de melhores condições de 
vida, no sentido literal da palavra, migração vem do latino migrāre – 
mudar de residência. Sejam imigrantes temporários ou permanentes, 
o fato é que todos são tomados pelo sentimento de ausência de pátria 
que os acompanha ao longo de todo processo, e por vezes, ao longo da 
vida, também ao mesmo tempo em que buscam novas oportunidades 
de melhoria no desconhecido, possuem certa esperança de retornarem 
ao país natal com a perspectiva de que o cenário deixado para trás te-
nha mudado. Assim analisa Abdelmalek Sayad:

O retorno é naturalmente o desejo e o sonho de todos 
os imigrantes, é como recuperar a visão, a luz que fal-
ta ao cego, mas, como cego, eles sabem que esta é uma 
operação impossível. Só lhes resta, então, refugiarem-
-se numa intranqüila nostalgia ou saudade da terra [...]. 
A noção do retorno estaria no centro do que pode ser 
ou do que desejaria ser uma antropologia total do ato 
de emigrar e de imigrar: antropologia social, cultural, 
política, na qual se introduz eficazmente a lembran-
ça da dimensão universal do fenômeno migratório7 
(SAYAD, 2000, p.11-12).

A Convenção de Refugiados de 1951, após a Segunda Guerra 
Mundial, em seu artigo 1º 2), definiu que refugiado como:

7    SAYAD, A. O retorno: elemento constitutivo da condição do migrante. Travessia, São Pau-
lo, Revista do Centro de Estudos da Migração, São Paulo, número especial, 11-12 p., jan. 2000.
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Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos 
antes de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser persegui-
da por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de 
sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse 
temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, 
se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no 
qual tinha sua residência habitual em consequência de 
tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido 
temor, não quer voltar a ele.8

Após a devastadora Segunda Guerra Mundial, centenas de Esta-
dos uniram-se e uma visão mais humana tomou conta da sociedade. A 
Declaração foi estabelecida em um momento oportuno, de puro caos 
e total desrespeito a qualquer direito humano. Sua criação foi impres-
cindível para que os olhares ficassem, pela primeira vez, direcionados 
à humanidade. Naquela época o foco era o desenvolvimento econô-
mico acima de qualquer proteção, pois o capitalismo, que estava em 
ascensão, não dava espaço para políticas pró-minoria. Em seu texto, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos garante:

“Artigo 13: 1. Todo ser humano tem direito à liberda-
de de locomoção e residência dentro das fronteiras de 
cada Estado.

2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer 
país, inclusive o próprio e a esse regressar. ”

Quando se fala em Direitos Humanos para imigrantes, relacio-
na-se principalmente o direito à liberdade, sendo um dos pilares da 
dignidade e da cidadania. No entanto, o que frequentemente ocorre 
é a motivação da imigração por uma violação cometida dentro do seu 

8    https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_
Estatuto_dos_Refugiados.pdf



97

país de origem, que resulta então, na imigração em massa. Dessa forma 
o direito de liberdade está totalmente associado a garantia de processo 
digno de migração.

As políticas internacionais e nacionais são responsáveis por asse-
gurar esse processo, assim, com o objetivo de estabelecer cooperação in-
ternacional, criando governanças e aspectos que devem ser observados 
no que tange a recepção de povos imigrantes. A Assembleia Geral das 
Nações Unidas aprovou a Declaração de Nova Iorque para Migrantes 
e Refugiados, incluindo, em 2016, a realização de um pacto global, de-
nominado “Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular”.

Esse documento foi responsável por avanços políticos norteados 
por uma expectativa de solidariedade internacional na reafirmação da 
obrigação de respeitar os direitos humanos dos refugiados e migrantes, 
bem como e a adoção de um Pacto Global sobre refugiados. 

A Convenção aborda os direitos humanos de todos os migrantes, 
garantindo-lhes a inclusão social; orientando e promovendo uma dis-
cussão sobre a discriminação, determina parâmetros sobre a migração 
não documentada e condições de trabalho e moradia decentes etc. Se-
gundo Volker Türk9, Alto Comissário Assistente de Proteção do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), o 
grande avanço no sentido de garantir os direitos dos imigrantes, real-
mente foi instituído por meio da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948 que revolucionou os direitos humanos. Assim, es-
tima-se que recente Declaração de Nova York possa contribuir tanto 
quando àquela, criando uma consciência internacional da importância 
da tutela dos direitos aos imigrantes, justamente por se tratar de pes-
soas vulneráveis com direitos já violados na raiz de sua imigração.

Desse modo, percebe-se que esses métodos estão sendo promovi-
dos com o objetivo de que mais países se tornem membros de progra-

9    https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_
Estatuto_dos_Refugiados.pdf
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mas de proteção a esses grupos, garantindo-lhes a dignidade de migrar 
legalmente e com boa receptividade no novo território, proporciona-
do a eles uma vida digna e livre.

Politicas migratórias brasileiras
e refugiados no Brasil

É de conhecimento geral que o Brasil é um país miscigenado, isso 
porque desde seus primórdios, e por vezes, mesmo sendo colonizado 
por diversos povos de diversas culturas e etnias ainda encontrou bar-
reiras na sua relação com a migração. 

Barreto contextualiza esse período histórico do Brasil:

A imigração no Brasil começou com os próprios desco-
bridores, os portugueses, no processo de colonização. 
Posteriormente, com o desenvolvimento da lavoura, 
principalmente para exportação, tivemos a imigração 
forçada de africanos que chegaram ao Brasil como es-
cravos. Entretanto, com o fim da escravidão, tornou-se 
imperiosa a vinda de imigrantes para suprir a necessi-
dade de mão de-obra para as pequenas propriedades, 
que objetivavam o desenvolvimento e a segurança do 
sul do país, bem como para a lavoura cafeeira de ex-
portação. Nesse contexto, chegaram italianos, alemães 
e japoneses 10

Segundo Seyferth, por muito tempo o Brasil foi resistente e até 
mesmo marginalizava determinados grupos imigratórios, como ne-
gros, asiáticos e indígenas no período da república velha, era a chama-
da ideologia do branqueamento, onde a predileção era por europeus, 

10   BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira. Considerações sobre a imigração no Brasil contempo-
râneo. Brasília: Comissão Nacional de População e Desenvolvimento (CNPD), 2001, p. 63-71.
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principalmente na região Sul do Brasil. Nesta época vigorava a Lei de 
Terras, nº. 601 de 18 de setembro de 1850.

E nesta toada vieram inúmeros decretos onde continham restri-
ções frente aos imigrantes refugiados, esses decretos, foram editados 
no Brasil desde o séc. XIX11, onde descriminavam essas pessoas. 

Importante destacar a primeira Lei que estruturou o controle 
migratório no Brasil, que ainda está vigente, o chamado Estatuto do 
Estrangeiro (Lei 6.815/80), inclusive, esclarece Agamben, que nasceu 
da necessidade do Estado de garantir a segurança nacional, pois sen-
tiam-se ameaçados pelos estrangeiros indesejáveis. 

Hoje o Brasil é reconhecido internacionalmente por boas práticas 
implementadas através da Lei de Migração (13.445/17), tendo como 
exemplo o incentivo aos vistos humanitários, criação de canais migra-
tórios, sendo consequência do seu perfil humanizado da referida Lei.

No Brasil, cerca de 25 mil imigrantes de aproximadamente 60 na-
cionalidades, imigraram para o Brasil, número esse que diz respeito so-
mente aos casos que foram reconhecidos em Decisão Plenária da Cona-
re12, dados estes disponibilizados pela Agência da ONU para Refugiados. 

O Brasil assim como os demais países que compõe a américa la-
tina possuem amplo compromisso com os refugiados, prezando por 
legislações protetivas e acordos de cooperação mutua. Iniciando in-
clusive com a Lei dos Refugiados de 1997, que também implementou 
a criação do CONARE, órgão este que, da todo suporte para os imi-
grantes refugiados.

Sabe-se que cada país possui suas particularidades, tanto em re-
lação as boas práticas, quanto aos desafios encontrados, bem como de-
mandas que necessitam de maior urgência, por isso que a nova Lei de 
Migração além de proteger os direitos, também visa a busca por meios 
concretos de implementar políticas públicas. 

11   SANT’ANA, Marcílio Ribeiro de. Livre circulação de trabalhadores no Mercosul. Migra-
ções Internacionais: Contribuições para Políticas. Brasília: Comissão Nacional de População e 
Desenvolvimento (CNPD), 2001, p. 73-93.
12   https://app.powerbi.com/view/conare
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Na realidade do Brasil, mesmo sendo referência no âmbito legal, 
entretanto, conforme o ACNUR, o desafio mora na questão operacio-
nal para o aprimoramento das políticas públicas, no campo protetivo 
e inclusivo, para reforçar a proteção internacional e buscar soluções 
duradouras para as necessidades dos refugiados dentro do Brasil. 

Os avanços começam a aparecer de forma efetiva após o ano de 
2010, com a flexibilização das resoluções normativas, e com o desen-
volvimento de políticas públicas que viessem a estimular uma recepção 
digna, a inclusão no mercado de trabalho e a integração social.

Há muito que se fazer para preservar os direitos dessas pessoas, 
que são dignas e merecem respeito e atenção, não só através de leis e 
decretos, mas principalmente no sentido latente da sociedade brasilei-
ra, para que sejam legitimados.

Considerações finais

Por muitos anos, foram os imigrantes refugiados discriminados 
a nível internacional, no Brasil houve um tempo em que prevaleceu a 
dogmática do branqueamento, onde se dava preferência a imigrantes 
de origem alemã, italiana e outras, sendo restringido a entrada no Bra-
sil de Africanos, Asiáticos e Indígenas.

Foi através de posicionamentos como este que nasceu a necessi-
dade de se implementar a nível internacional tratados, convenções e 
outros instrumentos, que pudessem validar formas de assegurar uma 
vida digna para esses povos, detentores de direitos como todo e qual-
quer outra pessoa humana.

Algumas ações dentro do cenário internacional estão sendo dis-
cutidas, para que seja superada questões como os direitos humanos de 
todos os migrantes; inclusão social; discussão sobre a discriminação; 
migração não documentada; condições de trabalho e moradia decen-
tes, para que assim mais países se tornem membros de campanhas de 
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proteção a esses grupos, garantindo-lhes a dignidade de migrar legal-
mente e com boa receptividade no novo território.

Dentro do cenário brasileiro muito há que se fazer ainda, pensar 
em políticas públicas que possam efetivar os direitos garantidos e pre-
vistos na Lei de Migração, que é hoje referência internacional. 
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Perceptível é a desumanização no tratamento do imigrante, tratado 
como res (do latim, coisa), sempre postos em último lugar nas ações 

governamentais e por muitos cidadãos nativos, considerados como la-
drões de empregos, de assistência médica gratuita e de benefícios assis-
tenciais.

Conforme será exposto ao longo do presente artigo, por vezes 
tais argumentos são incoerentes e sem nexo causal com o fator imigra-
ção, ao passo que inegavelmente a presença de imigrantes contribui 
para com a economia dos países.
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Aos efeitos da Covid 19 nos imigrantes, salienta-se o aumento da 
xenofobia, e não só por parte dos cidadãos nativos, um exemplo claro 
de políticas xenofóbicas, é a própria ausência de políticas públicas que 
prestem o auxílio à comunidade imigrante, uma política xenofóbica 
por omissão, largando a comunidade imigrante a própria sorte em ple-
no período pandêmico.

A omissão dos governos na assistência médica e sanitária  para os 
grupos de migrantes, especialmente nos países latinos é preocupante, 
dado a evolução do vírus e a velocidade de contágio do Sars-CoV-2 e 
ausência de recursos desses grupos para conter o avanço do mesmo. Há 
de considerar-se extremamente falho as medidas tomadas a fim de pro-
teger o imigrante, pois não se protegeu a vida e tampouco a economia.

Diante disso, faz-se necessário observar como os países e seus na-
cionais enxergam os imigrantes, com ênfase nos aspectos voltados à 
economia, xenofobia e ao tratamento de saúde ofertados nesse perío-
do excepcional,  que serviu para escancarar mazelas de desigualdades 
há muito existentes. 

Relação econômica dos imigrantes na América
e a alteração devido ao Covid-19

Com a chegada do Covid-19 nas Américas, dado o comporta-
mento do vírus, houve mudanças drásticas nas relações dos países com 
a migração, afetando diretamente os migrantes e claro a economia dos 
países. Importa ressaltar que os países ao longo do tempo, se “acostu-
maram” com a presença dos imigrantes, ao menos na perspectiva eco-
nômica, visto que empresas de trabalhos sazonais e o comércio local já 
contavam com esse tipo de mão de obra. Estima-se que as principais 
atividades dos migrantes são nos ramos agrícolas, construção civil, co-
mércio local e empregos domésticos.
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O país mais visado para imigração, tanto pela posição geográfica 
como pela ilusão da situação econômica são os EUA. Este país necessi-
ta da mão de obra dos imigrantes, já que existem trabalhos que os ame-
ricanos nativos não exercem, como por exemplo nas áreas da agricul-
tura, construção, lazer e hotelaria, esses que são serviços considerados 
indesejáveis pelos americanos, visto que necessitam do dispêndio de 
maior força de labor. A força de trabalho migrante sustenta uma base 
de serviços essenciais nos EUA, até mesmo imigrantes sem o status 
legal de permanência contribuem ativamente para economia por meio 
do consumo. Outro fato relevante sobre os efeitos dos imigrantes nos 
EUA, é que estes, até mesmo os migrante que utilizam social security 
number falsificados ou roubados, contribuem para a previdência social 
americana e para o financiamento de outros serviços, chegando ao per-
centual de 8% da renda total dos imigrantes é destinada à tributação. 
Enfatiza-se que tais contribuintes jamais gozaram dos benefícios por 
eles sustentados.

O segundo País preferido dos imigrantes é o Canadá, este que usa 
a força de trabalho dos imigrantes com melhor proveito, entendendo 
que esses contribuem ativamente para o sistema econômico do país, 
movimentando-o e dando-lhe seguimento a um sistema capitalista 
controlado. Assim sendo, há fortes investimentos para que ocorra a 
migração, pois é necessário a mão de obra nesse país devido a escassez 
de pessoas no território canadense, segundo o Statistics Canada, no 
território inteiro vivem cerca de 3,5 pessoas por quilômetro quadrado, 
comparando com os 29,1 que vivem no mesmo espaço nos EUA. 

Colômbia, Chile, Peru e Equador, respectivamente, são os desti-
nos mais cotados pelos imigrantes lotados na América do Sul. Existin-
do um ponto em comum do por que esses países sofreram uma intensa 
onda migratória no século XXI, na qual é o descontentamento polí-
tico oriundo da Venezuela, o fracasso do governo de Nicolás Maduro, 
tem relação direta com o êxodo de pessoas de origem venezuelanas. 
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Como principais efeitos da entrada de imigrantes nos países destinos, 
são eles: aumento do trabalho informal, aumento de imigrantes em-
preendendo em pequenos negócios, labor braçais, aumento da tensão 
entre nativos X imigrantes, em regra ocorre pela disputa em trabalhos 
formais, a exceção é o Chile, este país favoreceu-se devido a entrada 
de imigrantes em idade de produtividade, tendo em vista que a força 
de trabalho nacional e a taxa de fecundidade caiu drasticamente, por 
assim complementando as áreas deficientes. 

Cabe enfatizar que na América, os que mais pagam impostos 
e contribuem para a arrecadação fiscal é a parcela mais pobre, justa-
mente por serem maioria. É comum os impostos incidirem sobre o 
consumo e produtos básicos de forma proporcional, ou seja, todos 
que contribuem ativamente no sistema capitalista acabam por pagar 
impostos, dessa forma seja imigrante ou não, todos contribuem eco-
nomicamente de alguma forma.

Posto as considerações iniciais, ressalve que fatos supracitados 
são em um período anterior ao Covid-19, desta maneira, passa-se as 
considerações das alterações promovidas no fluxo migratório durante 
a pandemia.

Como exposto os EUA e o Canadá dependem do fluxo migrató-
rio para dispor de mão de obra básica, e por assim dar continuidade às 
atividades econômicas. Com a atual ideologia promovida por Donald 
Trump, este que vê o imigrante como inimigo do americano, com base 
no argumento de falta de trabalho e  na priorização de equipamentos 
médicos para nativos. Entretanto, não se justifica tal argumento xeno-
fóbico, os estudos revelam que os imigrantes não ocupam os labores de 
americanos nativos, e com base nisso, conclui-se que essa dificuldade 
imposta aos imigrantes acaba por prejudicar a própria economia ame-
ricana. Ademais, estima-se que 50% dos trabalhadores da área agrícola 
são imigrantes ilegais, a expulsão injustificada afeta diretamente a mão 
de obra agrícola, ao mesmo tempo a mudança nesta afeta o valor do 
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produto final, não obstante, desde eleito Donald Trump promove po-
líticas contra a imigração, durante o pico de transmissão do Covid-19, 
as medidas restritivas foram ainda mais duras, como por exemplo, a 
suspensão total de qualquer imigração.

O Canadá tem consciência da importância dos imigrantes no seu 
processo econômico, ao passo que este país reduziu seu fluxo migrató-
rio por questões sanitárias, prevê de antemão políticas para incentivar 
novamente o fluxo migratório assim que encerrar o período de calami-
dade pública.

Os países da América latina sofreram mais com a reação do co-
mércio ao Covid-19, aumentando a taxa de desemprego e a taxa de tra-
balhos informais entre nativos e estrangeiros, e como consequência do 
não cumprimento efetivo da quarentena, a maioria dos contaminados 
pelo Covid-19 é a classe trabalhadora nativa e estrangeira.

No geral, a América foi brutalmente atingida pelo Covid-19, 
tanto na área sanitária como na econômica, com previsões de fortes 
contrações para o Produto Interno Bruto (PIB) neste ano: -8%, nos 
Estados Unidos e -8,4%, no Canadá e para América Latina é previsto 
uma queda de 7,9% do PIB, queda considerada histórica.

A influência do preconceito étnico relacionado ao 
enfrentamento do Covid-19

A pandemia do covid-19 tem escancarado falhas econômicas e 
sociais: quando relaciona-se questões econômicas ao enfrentamento 
de uma pandemia à níveis mundiais, importante se faz a análise volta-
da ao preconceito étnico por detrás das inúmeras mazelas evidencia-
das com a COVID-19.

É fato que atualmente a maioria populacional dos países do 
mundo são constituídas, ao longo da história, por migrações. Todavia, 
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apesar da miscigenação, tanto cultural quanto étnica e racial, infeliz-
mente o mundo todo ainda veem os atuais imigrantes estabelecidos 
em seus países com um olhar significativamente preconceituoso, o que 
se refletiu nos posicionamentos tomados pelos seus governantes e na-
cionais durante a pandemia do Covid-19.

  Diante disso, é notável que há, durante a pandemia, agrava-
mentos relativos à “expressões de xenofobia motivadas pela associação 
entre o “estrangeiro” e a doença, traço que acompanha a história das 
epidemias e reforça a discriminação à qual essas pessoas normalmente 
já estão submetidas.” (Bersani; Pereira e Catelli, 2020), o que leva, in-
clusive, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a di-
zer que o que estava ocorrendo era um “tsunami de ódio e xenofobia” 
(G1, 2020).

Ao associar-se o estrangeiro, principalmente os asiáticos, ao con-
tagio do covid-19, ou até mesmo responsabilizando-os como raça pelo 
aparecimento do vírus, depreende-se forte incidência de discrimina-
ção racial, uma vez que Convenção Internacional sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação Racial define como discrimi-
nação racial, segundo Sidney Guerra (Guerra, 2017, p. 261):

“[...] qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferên-
cia baseada em raça, cor, descendência ou origem na-
cional ou étnica, que tem por objetivo ou efeito anular 
ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num 
mesmo plano (em igualdade de condição), de direitos hu-
manos e liberdades fundamentais no domínio político, 
econômico, social, cultural ou em qualquer outro domí-
nio da vida pública”.

 
Ainda, cumpre ressaltar que os imigrante geralmente encon-

tram-se em condições de vulnerabilidade social, principalmente por 
questões habitacionais e por ocuparem, em sua maioria, subempregos, 
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fatores que são significativos quando se trata de controle e dissemina-
ção do vírus, uma vez que o distanciamento social, principal orienta-
ção dos órgãos de saúde, é dificultado. 

Não obstante questões econômicas e raciais serem influenciado-
ras do contexto em que os imigrantes estão inseridos no período pan-
dêmico, analisa-se como questões de saúde estão sendo postas mostra-
-se de extrema importância.

A precarização do acesso à saúde aos emigrantes em 
decorrência da COVID-19

Destaca-se que mediante a disseminação do vírus Sars-CoV-2 
causador da doença COVID-19, restou latente a preocupação mun-
dial com a contaminação de um vírus até então desconhecido, que a 
ciência e a medicina buscavam aceleradamente entender como agia no 
interior do corpo humano e como conter a sua contaminação. Me-
diante as organizações internacionais, em relevância as voltadas para 
a saúde internacional, foi buscado por meio de acúmulos de conhe-
cimentos, profissionais altamente capacitados e com pesquisas, uma 
resposta rápida e eficaz, sobre qual seria o tratamento e como obter a 
cura para os diagnosticados com a covid-19.

Ocorre que, em meio ao surto que o mundo viveu e está viven-
do, os entraves à migração regular e segura impostos pelo fechamento 
de fronteiras, culminando com a precária situação que essa população 
mais vulnerável restou alocada, com péssimas condições de higiene e 
saneamento básico, vivendo em beira de estradas ou em centros de re-
cepção e campos de refugiados, sem acesso a itens básicos de higiene, 
como sabonete e água potável, figurou uma grande preocupação com 
surtos de COVID-19 entre essa população.
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Além disso, a preocupação relacionada à forma como esse grupo 
está sendo afetado não se refere apenas a essas situações, infelizmen-
te. Em grande escala, migrantes se inserem no mercado de trabalho 
dos países de residência de forma informal. E, quando formalizados, 
na maioria das vezes executam trabalhos considerados essenciais (nas 
áreas de limpeza, produção agrícola e alimentícia, construção civil etc) 
de forma precarizada, ou seja, são funções que não necessariamente 
garantem condições dignas. Desta forma, eles ficam, novamente, mais 
expostos ao vírus e têm condições menos adequadas para manutenção 
de sua saúde física, mental e econômica. 

Não obstante, a desinformação, agravada pela barreira da língua, 
em especial aos recém-chegados, potencializado pelo medo de acessar 
os serviços públicos, em destaque ao receio da situação migratória ir-
regular foi determinante para que muitos imigrantes nem chegassem a 
procurar atendimento médico no Brasil.

Neste viés, reportando-se aos emigrantes residentes ou em trânsi-
to no Brasil, uma pesquisa realizada pela PUC Minas e pela Unicamp 
em parcerias com outras instituições , na qual o grupo de entrevistados 
era formado por maioria de venezuelanos e haitianos mostram que du-
rante a pandemia no país, a porcentagem dos que estavam trabalhando 
baixou de 47% para 25%. Desse modo, a população que já estava na 
linha de frente ao contágio do vírus, sem ter condições de buscar pro-
teção e condições dignas de saúde, se tornou, mais uma vez, extrema-
mente vulnerável à contaminação. 

Assim, importa ressaltar a criação do cartão-alimentação, criado 
pela Organização Internacional para as Migrações- OIM, que visa dis-
tribuir cartões- alimentação no valor de R$ 530,00 para obtenção de 
alimentos e outros itens básicos de primeira necessidade a refugiados 
e migrantes vulneráveis impactados pela COVID-19, no Brasil, em es-
pecial aos venezuelanos, que sofreram não só pelos efeitos sanitários 
da pandemia, mas também pelos impactos socioeconômicos. Ademais, 
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além de refugiados e migrantes residentes no Brasil, a OIM também irá 
apoiar migrantes em trânsito que ficaram bloqueados temporariamente 
no Brasil devido ao fechamento das fronteiras por conta da pandemia.

Contudo, a Rede de Cuidados em Saúde para Imigrantes e Refu-
giados, coletivo da sociedade civil organizada, ainda vem alertando para 
a ausência de dados públicos sobre o impacto da Covid-19 nessa po-
pulação no país. A inclusão da informação sobre a “nacionalidade” nos 
registros do Ministério da Saúde, é uma medida fundamental para que 
saibamos como essas populações vêm sendo afetadas pela pandemia. 

Os migrantes, por vezes, preferem ficar em casa ao invés de pro-
curar atendimento hospitalar ou centros de saúde. O Brasil, portanto, 
desconhece quantos imigrantes morreram pela doença, onde foram 
atendidos e em quais regiões do país.  

Nesse sentido, relata Luiz Felipe Aires Magalhães, coordenador-
-adjunto do Observatório das Migrações em São Paulo, relata em sua 
entrevista para a Brasil de Fato: “Os imigrantes que são invisíveis em 
vida também são invisíveis em morte. Eles tão sendo invisíveis em mor-
te porque nós não contamos com um sistema organizado de registros”

A sociedade brasileira ainda não entende os imigrantes como 
uma população vulnerável. É preciso enxergar de vez essa população 
e dar o amparo necessário, não deixando de vislumbrar que enquanto 
houver infectados, haverá vulnerabilidade de infecção para todos, não 
havendo cabimento em discriminar essa população, apenas por serem 
quem são. Somos todos seres humanos filhos da mesma terra!

Considerações finais

Diante do exposto, pode-se observar que a pandemia avassala-
dora, que durante o ano de 2020 provocou mudanças drásticas e re-
pentinas na vida de todos, provocada pelo vírus Sars-CoV-2 causador 
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da doença COVID-19,  serviu, também, para evidenciar as diferenças 
existentes entre as populações do mundo. Em destaque, o grupo de 
indivíduos formados por imigrantes já estabelecidos ou em trânsito 
para os países, em especial aos pertencentes às Américas. 

Além disso, vislumbrou-se que muitos são os preconceitos exis-
tentes contra essa população, que além de ter que lutar contra o fato de 
estar fora do seu país de origem, ainda tem que enfrentar as barreiras 
impostas contra si nos países em que passam a residir. Nessa senda, 
pontuando questões específicas de preconceitos que são enfrentados 
diariamente por tal população, os quais foram agravados durante a 
pandemia, cita-se a xenofobia motivada pela associação entre o “es-
trangeiro” e a doença, traço que acompanha a história das epidemias 
e reforça a discriminação à qual essas pessoas normalmente já estão 
submetidas e, ainda, os trabalhos precarizados disponibilizados a essa 
população, com salários subsidiários e a falta de amparo do sistema de 
saúde do Brasil para receber esse grupo.

Assim, conclui-se, que embora esteja sendo realizadas inúmeras ope-
rações e esforços por alguns indivíduos para tentar amenizar, pelo menos 
em parte essa situação, proporcionando a esses grupos, ajuda financeira 
para obtenção de produtos de higiene básicos, abrigos e  concedendo con-
dições dignas de vida, ainda estamos longe de evoluir como sociedade. 

A pandemia da Covid-19 serviu para deixar cristalino que essa po-
pulação que já era extremamente vulnerável e invisível aos olhos da so-
ciedade, não restou devidamente amparada durante a crise, carecendo de 
recursos e acesso básicos de saúde e, por muitas vezes, sendo vista como 
culpada pela disseminação do vírus, evidenciando a intolerância dos in-
divíduos,  e isso é uma questão que precisa ser urgentemente superada!
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e do sentimento de abandono (FRANCA, apud MARQUES, 2018, 
p. 11). Essas são algumas das fraturas sociais que impõe a milhares de 
pessoas uma única opção, a fuga de seus lares na expectativa de cons-
truir moradas mais seguras.

Contudo, os infortúnios da partida não findam com a chegada 
ao país imigrante, a luta continua e o lamento do rouxinol volta a ser 
sentido na alma. O imigrante e o refugiado não são apenas indivíduos 
portadores de Direitos Humanos, mas essencialmente a expressão de 
seus países, os seus próprios representantes (SAYAD, 

Em um pequeno ensaio, o presente artigo adentra na dimensão 
que a temática dos movimentos migratórios ocupa no cenário mun-
dial, com o objetivo de clarificar, a iniciar por um contexto histórico, 
os desafios e oportunidades enfrentadas no Brasil pelos imigrantes, 
estando à pesquisa apoiada no método científico hermenêutico e no 
método de procedimento bibliográfico, os quais buscam desenvolver 
o tema através de teorias publicadas.

A imigração no Brasil

Foi durante a primeira metade do século XX que as migrações 
internas passaram a ser destaque no cenário nacional, mas a nível inter-
nacional, o Brasil se destacou a partir dos anos 1980, quando brasilei-
ros começaram a migrar para o Japão, Estados Unidos e Europa (SIL-
VA, 2020, p. 30). Assim, a fase pós 1970-1980 ficou conhecida como 
o período recente do fenômeno migratório, e as décadas de 1980-1990 
ficaram marcadas pela saída de brasileiros para países como Estados 
Unidos da América, Japão e Paraguai.

No Brasil, o fluxo imigratório iniciou no ano de 1530, com os 
colonos portugueses que vieram com a finalidade de plantar cana-de-
-açúcar, já os europeus, chegaram em busca de melhores oportunida-
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des de vida e, consequentemente, de trabalho. Os alemães, por sua vez, 
contribuíram no desenvolvimento econômico dos Estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, com trabalho na agricultura e pecuária. 
Os italianos chegaram à cidade de São Paulo para trabalhar na indús-
tria, no comércio e na lavoura de café. E, os migrantes vindos da Suíça, 
se fixaram na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 1820, e 
fundaram a colônia a qual deram o nome de Nova Friburgo. (HISTÓ-
RIA DO BRASIL, 2020).

Nesse contexto, pode-se perceber que os motivos da migração-
são variados, sendo que grande parte desses conjuntos de povos que 
imigraram para o Brasil ocorreu por questões políticas (GOMES, 
2017, p. 93), para fugir de guerras, perseguições religiosas, ou ainda, 
por motivos pessoais, pela busca de melhores condições de vida ou de 
trabalho (WIKIPÉDIA, 2020).

A história da imigração pode ser dividida em três fases distintas 
conforme o momento político e econômico do Brasil. O período de 
1808 a 1886 ficou marcado pela existência do trabalho escravo com o 
remunerado. O período compreendido entre 1886 a 1930 pela imigra-
ção italiana. A última fase que foi de 1930 á 1950,  teve destaque pelo 
declínio dos fluxos migratórios e pela política de restrição a imigração 
e a naturalização. (SEYFERTH, 2007, p. 18).

Para Bauman (2017, p. 09), a migração em massa não é um fenô-
meno recente, ela acompanha a era moderna desde seus primórdios, al-
terando  frequentemente de direção. Assim, os movimentos migratórios 
se intensificam e  suas causas e consequências mudam com o passar dos 
tempos, por isto a necessidade de estudar, pesquisar e refletir sobre esses 
processos que envolvem identidade e cidadania, e que são difíceis de se-
rem efetivados tanto no país de origem quanto no país de adoção.

O Brasil tem uma trajetória de fronteiras abertas para o recebi-
mento de imigrantes, o que facilita a entrada de estrangeiros vindos do 
Haiti, Senegal, Síria e Bangladesch, aliado ao fato da Lei de Migração 
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nº 13.445 de 2017 reconhecer a legitimidade desses fluxos, garantindo 
novos direitos a essas pessoas em extrema situação de vulnerabilidade e 
de fragilidade econômica e social.  

Portanto, independente da situação migratória de cada indiví-
duo, a ele são asseguradas às mesmas condições de igualdade dos na-
cionais, conforme prescrito na referida Lei de Migração em seu artigo 
4º que assegura a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade. 

Do movimento migratório

O deslocamento de pessoas faz parte da biografia da humanida-
de. Desde os primórdios da história pessoas se deslocavam em busca 
de novas terras para explorar ou para conquistar uma vida mais digna. 
A cada época, o trânsito de pessoas teve um motivo, na atualidade, 
esse movimento tem como principais fatores as crises econômicas e 
sociais, além da fome, das guerras civis, do medo, das ditaduras, entre 
outros. Tais situações fazem com que pessoas saiam dos locais onde 
vivem, mesmo que para isso tenham que arriscar as suas vidas e a de 
seus familiares. 

Conforme dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados ( ACNUR), 79,5 milhões de pessoas estavam deslocadas 
de suas nações, até o final de 2019, esse número representa a marca de 
1% da humanidade. Desse total 45,7 milhões tiveram que fugir para 
regiões dentro de seus próprios países. As demais incluem pessoas des-
locadas para outros países, das quais 4,2 milhões aguardavam o resul-
tado dos pedidos de reconhecimento da condição de refúgio, enquan-
to 29,6 milhões estavam reconhecidas como refugiadas - 26 milhões 
de acordo com o relatório- (ACNUR, 2020).
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Segundo dados do ACNUR, 57% dos refugiados do mundo são 
provenientes de três países: Síria, Afeganistão e Sudão do Sul. Entre 
os países que mais recebem refugiados, pode- se destacar a Turquia, 
o Paquistão e a Uganda, juntos, já receberam mais de 6,3 milhões de 
pessoas (ACNUR, 2019).

O cenário migratório brasileiro vem mudando nos últimos anos, 
como decorrência da crise econômica que se deu nos Estados Unidos 
no ano de 2007 e que afetou países a Europa e o Japão, o Brasil passou 
a fazer parte do eixo de deslocamento das migrações sul-americanas 
(BOGUS; FABIANO, 2015. p. 130). 

Ademais, as crises econômicas e políticas instaladas na Venezuela 
e no Haiti, fizeram o Brasil ver o contingente de imigrantes e refugia-
dos aumentar significativamente em seu território. A visibilidade que 
o país ganhou com as olimpíadas de 2016 e a copa do Mundo de 2014 
é outro fator preponderante na escolha pelo Brasil, onde a cultura e o 
modo de viver brasileiros foram expostos para o mundo. 

Mas o fator de destaque para a escolha dos imigrantes pela Na-
ção, é que muitos estados não aceitam imigrantes ou refugiados em 
seu território, ao passo que o Brasil é uma nação receptiva e inclusiva 
além de ser uma economia em desenvolvimento. (POLITIZE, 2018).

Desafios e oportunidades de quem migra para o Brasil

Os imigrantes buscam por países que sejam próximos de suas na-
ções, ou que se assemelhem com o lugar onde viviam, todavia, é impor-
tante que esse novo destino necessite de mão-de-obra e absorva essa po-
pulação no mercado de trabalho (BOGUS; FABIANO, 2015. p. 130). 

A imigração no Brasil vem ocupando espaço na pauta de pes-
quisas de inúmeros institutos dedicados ao estudo dos movimentos 
migratórios, isso porque, o estado brasileiro na ordem internacional 
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é visto como uma oportunidade na busca de tentar uma vida melhor, 
dado o crescimento econômico e o destaque na participação de even-
tos esportivos ao redor do mundo, traçando imagem de “uma nova 
morada”, um player internacional (FGV/DAPP, 2015).

No Brasil, a indústria e o comércio são os ramos que mais con-
tratam trabalhadores imigrantes, tendo os haitianos como a principal 
nacionalidade no mercado de trabalho, e os venezuelanos na segunda 
posição (VIEIRA, 2019). Mas em que pese o destaque brasileiro em 
receber imigrantes de várias partes do mundo, a entrada desses ainda é 
baixa se comparada a outras nações. 

É imperativo o desenvolvimento de políticas públicas que aten-
dam essa demanda, pois há inúmeros desafios aos imigrantes no acesso 
de condições para uma vida digna. A falta de acesso a serviços integra-
dos e a burocracia documental são reconhecidos como desafios prin-
cipais para quem escolhe imigrar para o Brasil (FGV/DAPP, 2015).

Os imigrantes e refugiados são seres humanos, e é necessário que 
sejam tratados com respeito e dignidade, como qualquer outro cida-
dão, para isso é fundamental garantir o acesso ao mínimo existencial 
para sua sobrevivência durante sua estadia no país, seja essa temporária 
ou permanente.

Considerações Finais

Ao final da pesquisa, é permitido concluir que, na sua maioria, 
os imigrantes tendem a procurar países que sejam próximos dos seus, 
ou que tenham características culturais ou religiosas semelhantes à sua 
nação de origem. Com efeito, os países que mais recebem pessoas em 
busca de melhores condições são países próximos a nações em confli-
to ou países muçulmanos, diante da massiva procura por locais que 
se assemelham às suas nações, e por consequência, os países que mais 
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recebem imigrantes encontram dificuldade em fornecer acolhimento 
digno, o que expõem essa população a precárias condições de vida.

A prevalência dos Direitos Humanos é um princípio intima-
mente conectado com o Direito Internacional e deve ser interpretado 
como uma normativa superior à vontade soberana dos Estados, já que 
esses são considerados sujeitos de Direito Internacional Público pe-
rante a sociedade internacional. Há uma insuficiência dos Estados na 
proteção da vida humana, e o Brasil como signatário de tratados e as 
posições que tomou da Assembleia Geral e no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas impõe a obrigação de proteger quem a ele imigrar 
ou buscar refúgio, ainda que provisório (GALVÃO, 2016).
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Em caráter preliminar, salienta-se que a metodologia a ser utilizada 
no estudo é qualitativa, de finalidade básica estratégica, objetivos 

descritivos, método hipotético-dedutivo e procedimento bibliográfi-
co e documental.

Isto posto, o presente artigo tem como desígnio discorrer a res-
peito do instituto do refúgio e a depreciação valorativa dos direitos do 
homem, grupo que engloba as garantias aos refugiados, e, consequen-
temente, dos tratados que os asseguram, mas que, fatidicamente, pou-
co os efetivam, em razão do colossal obstáculo no qual esbarram, isto 
é, as políticas nacionalistas e a noção de soberania clássica dos estados, 
sobretudo, aqueles signatários dos tratados. 
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Oportuno é, para tanto, valer-se da tenra onda imigratória pro-
veniente da Síria — em função de conflitos internos que adiante serão 
sumariamente elucidados — direcionada, essencialmente, ao solo eu-
ropeu, a fim de identificar a referida ineficácia verificada na atuação dos 
estados localizados no Velho Continente e da comunidade europeia 
em sua conjuntura, e como esta atuação é um impasse para a concre-
tização das garantias positivadas no cerne dos pactos internacionais. 

Dessarte, há a abdicação de muitas das obrigações universalmente 
assumidas pelos sujeitos de direito internacional sob justificativas po-
lítico-econômicas. Estratégia esta que impõe incuráveis sequelas a hu-
manidade e pode ser percebida como uma fuga daqueles sujeitos em re-
lação à responsabilidade de engendrar políticas internas e externas que 
representem seus desejos de agir em prol da comunidade internacional, 
e de possibilitar, conjuntamente, a difusão dos direitos humanos.

Na primeira parte, estudar-se-á sobre a gênese do direito ao refú-
gio no Direito internacional e sua positivação e importância na pro-
moção dos direitos humanos. Posteriormente, far-se-á sinteticamente 
uma referência à Primavera Árabe e sua influência na onda migratória 
síria para os países vizinhos. Por fim, discorrer-se-á a respeito da des-
valorização dos diretos humanos e tratados em teor, verificada através 
das providências de nações europeias frente ao intenso fluxo imigrató-
rio oriundo de conflitos no Oriente Médio.

O Instituto do Refúgio no Direito Internacional
dos Direitos Humanos

Antes de iniciar o estudo da gênese do tema, é importante res-
saltar que instituto do reconhecimento do status de refugiado foi de 
grande valia na efetivação dos direitos dessa parcela populacional e 
ainda deve ser levado em consideração no Direito Internacional Pú-
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blico e Privado, em virtude das especificidades e vulnerabilidades que 
cercam os refugiados, nos países em que buscam abrigo e nos seus paí-
ses de origem, pois, não havendo problemática ocorrendo neles, não 
há justificativa para a promoção do refúgio.

Desse modo, conforme o conceito inicial conceito trazido pela 
Convenção Relativa ao Estatudo dos Refugiados de 1951 e a revisão dada 
pelo Protocolo relativo ao Estatudo dos Refugiados de 1967, diz-se refu-
giada a pessoa que sofrendo “perseguição em seu Estado de origem e/ou 
residência habitual, por força de sua raça, nacionalidade, religião, opinião 
política ou pertencimento a determinado grupo social” sai do local na 
busca por oportunidades de vida digna ( JUBILUT, 2007, p. 44).

Sinale-se, entretanto, que a promoção do refúgio se deu no início 
na década de 20, quando a Liga das Nações passou a se atentar ao alto 
índice de pessoas que fugiam da União das Repúblicas Socilaistas Sovié-
ticas diante da situação política e econômica daquele país. Em específi-
co, deu-se ênfase aos refugiados pela Revolução de Bolchevique, na Rús-
sia, com o início da proteção dos refugiados de forma internacional pelo 
Anto Comissariado para Refugiados Russos ( JUBILUT, 2017, p. 72).

Assim, como forma de estabelecer a proteção dos refugiados, 
socorreu-se ao conceito de que os direitos humanos são as garantias 
individuais que objetivam a proteção dos direitos básicos para a digni-
dade humana e buscou-se estabelecer núcleos jurídicos internacionais 
responsáveis por situações especiais, daí o surgimento do Direito In-
ternacional Humanitário para casos de conflitos bélicos e o Direito 
Internacional dos Refugiados para pessoas perseguidas dentro de seus 
países ( JUBILUT, 2007, p. 57).

Neste viés, é oportuno destacar a incumbência imposta pela De-
claração Universal dos Direitos Humanos de 1948 aos Estados na pro-
teção dos direitos humanos, dos quais os refugiados são detentores, e 
a cooperação internacional, neste caso, é imprescindível. No entanto, 
ao invés dos países receptores se colocarem em sintonia à preocupação 
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internacional de proteção aos refugiados, por vezes deixam de lado a 
cooperação e impõem intolerância e violação dos direitos humanos 
(BRITTO, 2019, p. 481).

Em virtude da necessidade de se estabelecer parâmetros de aná-
lise, optou-se por estudar o instituto do refúgio nos países europeus 
com ênfase nos refugiados sírios, visto que ainda é grande a procura 
desses em decorrência da qualidade de vida fornecida, atentando-se 
brevemente ao contexto nacional da Síria e a guerra civil enfrentada 
pelo país há quase dez anos (SANTOS, 2014, p. 7). Relembra-se a 
importância do Direito Internacional no tratamento e proteção aos 
refugiados, sendo que na sua ausência, quedam os refugiados em pio-
res condições de sobrevivência e dignidade. 

Guerra Civil síria como pretexto para a imigração

A Síria é um país do Oriente Médio que vive sob um regime mi-
litar desde 1970, iniciado por Hafez al-Assad e seguido por seu filho, 
Bashar al-Assad a partir de 2000. Em 2011, emergiram protestos pa-
cíficos, impulsionados pela então onda revolucionária contra o totali-
tarismo que imperava no Oriente Médio e Norte da África conhecida 
como Primavera Árabe (2010), contra o regime e em busca da demo-
racia e liberdade individual, que foram brutalmente oprimidos pelo 
governo de al-Assad. 

As manifestações metamorfosearam-se, diante da violenta opressão, 
de pacíficas para revolta geral do povo e resposta igualmente intensa ao go-
verno de Bashar Aal-Assad, objetivando forçar a renúncia do presidente. 
Assim eclodiu a Guerra Civil síria que perdura até os tempos atuais. Em 
agosto de 2014, o número de mortes já havia atingido o patamar de 191 mil 
e segundo a Organização das Nações Unidas os crimes de guerra têm sido 
perpetrados pelo governo e por extremistas. (MELO; ZHU, 2017, p. 6). 
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Desse modo, conforme o que foi considerado pelo Alto Comis-
sariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), muitos sírios, 
em temor à presidência e aos extremistas, começaram uma saída em 
massa do país na busca de refúgio em países vizinhos (MELO; ZHU, 
2017, p. 6). 

Ademais, é oportuno considerar a atuação do Estado Islâmico 
(EI) no conflito, que se apropriou da instabilidade político-social para 
implantar a Sharia (lei islâmica) nos territórios conquistados e impor 
tratamento altamente agressivo àqueles que se opusessem a segui suas 
exigências,  motivando ainda mais um dos maiores fluxos de imigran-
tes e impelindo a necessidade de intervenção estatal por parte da Or-
ganização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Estados Unidos 
(EUA), Rússia e outros países, no local. Atualmente o EI se mentém 
com atividades ilícitas, venda de petróleo e gás, e ainda com os impos-
tos cobrados aos seus residentes  (MELO; ZHU, 2017, p. 6-7). 

Diante do que se pode observar pelo estudo realizado, impres-
cindível atentar-se não somente ao cenário extremamente violento 
apregoado pelos extremistas, pelo governo de al-Assad e por grupos 
terroristas, como também as suas consequências, ou seja, essencial-
mente, um fluxo intenso de pessoas na busca de refúgio em outros paí-
ses, principalmente os europeus.

A cooperação internacional Vs. defesa nacional          

A onda imigratória síria, por sua vez, trouxe à baila a fragilidade 
do sistema europeu de proteção aos direitos humanos, que, em tese, 
seria o mecanismo internacional de defesa desses direitos mais “eficaz”. 
Não obstante, essa fragilidade nota-se justamente na preponderância 
de conceitos clássicos de soberania estatal e do nacionalismo nas po-
líticas endógenas e exógenas dos Estados europeus quando se fala em 
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assegurar as liberdades e garantias humanas estabelecidas nos tratados 
em matéria, na oportunidade em que isso implique na mais sutil re-
núncia daquela soberania.

O Conselho da Europa e seus membros, deveras concentram-se 
na ponderação das consequências político-econômicas — se positivas 
ou negativas — ao abrir suas fronteiras para o acolhimento dos refu-
giados, abdicando de muitas das obrigações internacionalmente assu-
midas, e fugindo da responsabilidade de engendrar políticas que re-
presentem seus desejos em agir em prol da comunidade internacional, 
como assim comprometeram-se, e, fundamentalmente, de possibilitar 
cooperativamente a persecução dos direitos humanos. 

Pertinente é, no entanto, anterior ao adentrar-se na discussão re-
lativa ao dever de cooperação internacional na perseguição da efetiva-
ção dos direitos humanos, fazer referência ao aspecto universal deles 
que justifica esse dever, conferido, como o próprio nome presume, pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Os valores e garantias presentes na Declaração decorrem, de fato, 
do princípio da dignidade da pessoa humana — que dentre as muitas 
qualidades, atentar-se-á no presente artigo à dimensão espacial — e 
sua qualidade universal, o que, por conseguinte, transmite essa carac-
terística aos direitos do homem dela decorrentes. Implica-se, dessarte, 
no reconhecimento da existência desses direitos independentemente 
de cidadania ou nacionalidade e do homem como objeto de proteção 
pelo Direito Internacional (COMPARATO, 2001).

Em outros termos, os Diretos Humanos são inerentes a todo ser 
humano, insubordinados ao seu país de origem ou localização, seja ela 
qual for, devendo eles ser efetivados em todos os territórios (POZZA-
TI, 2019).  Em resíduo a universalidade do Direitos do Homem, é que 
são estabelecidos os deveres e impostas as limitações à arbitrariedade 
e soberania dos Estados, entes que devem cooperar a fim de difundir 
tais direitos. 
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A harmonia teórica da cooperação internacional em sede do di-
reito humanitário, deveras transforma-se em melancolia ao analisar-se 
as providências adotadas pelas nações europeias que, desde o início do 
intenso fluxo de imigrantes sírios com destino ao Velho Continente, 
juntam esforços não para socorrê-los, mas sim para deixá-los a mercê 
da indignidade.

Para tanto, vale relembrar a suspensão parcial do glorificado Tra-
tado de Schengen — estabelece que os países signatários eliminem 
suas delimitações internas e façam o controle imigratório apenas nas 
zona fronteiriças externas da União Europeia, Suíça e Noruega, após 
liberado o ingresso é concedida a circulação de um país a outro que 
seja parte do Espaço Schengen, sem a necessidade de passar pela fisca-
lização de imigração novamente. 

A referida suspensão se configurou na reintrodução de tropas de 
controle de fronteiras internas pela Alemanha, Áustria, Suécia, França, 
Noruega e Dinamarca, para fins de obstaculizar a entrada dos imigran-
tes oriundos dos conflitos recentes no Oriente Médio, justificada pela 
ocorrência de alguns atentados terroristas no seio dessas nações, algo 
que ensejou o aumento significado de políticas de proteção nacional. 

Notadamente, a comunidade europeia em sua conjuntura vale-
-se de todo seu vigor e magnitude a fim de manter-se o mais distante 
possível das circunstâncias conflituosas presentes do outro lado do 
Mar Mediterrâneo. Basta observar o esforço da União Europeia em 
atravancar o sonho diplomático turco de se tornar um membro do 
Bloco. Em razão da posição geográfica da Turquia, o país, na visão da 
UE, é tido como a única porção de terra que, além de separar o Bloco 
das hostilidades vivenciadas avante suas fronteiras, configura-se como 
portão de entrada dos refugiados sírios a caminho da Europa.

Um possível ingresso da Turquia na União Europeia implicaria 
na divisa direta do Bloco com os conflitos do Oriente Médio e, por 
conseguinte, facilitaria o acesso dos imigrantes ao célebre bloco eco-
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nômico. Essas implicações são o maior pesadelo da comunidade eu-
ropeia, tanto que, para evitá-las, em 2018, o Bloco chegou a despejar 
aproximadamente 3 bilhões de euros aos cofres turcos, para que esses 
mantivessem suas fronteiras fechadas, bloqueando a passagem dos 
imigrantes.

Tais manobras, sustentadas por uma proteção à tradicional so-
berania atrelada a um nacionalismo extremamente lesivo, logo, ao in-
vés de possibilitar o direito a uma vida digna, do qual tantos outros 
decorrem, apenas impõe sequelas ainda mais nocivas àqueles que já 
carregam consigo feridas abertas de uma guerra a qual sequer lhes foi 
oferecida a opção de travar.

Considerações Finais

A Convenção de Genebra de 1951, intimamente ligada a De-
claração dos Direitos do Homem de 1948, reconheceu a figura dos 
refugiados e estabeleceu as garantias humanas inerentes à sua condi-
ção. Evidente que a positivação dessas garantias é o caminho para sua 
efetivação. Todavia os direitos positivados no âmago desses diplomas 
não parecem possuir valor comparado ao nacionalismo e à clássica so-
berania.

Não exagerado é, desde já clamando perdão pelo pleonasmo, en-
fatizar o convencional nacionalismo e soberania como sendo, em tem-
pos hodiernos, os principais antagonistas da luta pela efetivação dos 
direitos humanos e sua faceta, qual seja, o direito ao refúgio. Nada há 
de nobre e condescendente em cooperar, não em favor da promoção e 
eficácia direitos humanos, mas sim do envilecimento desses.

Haveria benevolência das nações europeias, se granjeassem vo-
luntariamente políticas de assistencialismo humanitário, como o ofe-
recimento de embarcações adequadas para auxiliar a arriscada traves-
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sia a qual se submetem os refugiados no Mar Mediterrâneo, ou até 
mesmo o desenvolvimento conjunto de um complexo sistema capaz de 
amparar e distribuir igualitariamente, de acordo com a capacidade de 
cada país, o fluxo de imigrantes. Sem embargos, para tanto, indispen-
sável seria relegar-se da soberania nacional pura, postura esta lamenta-
velmente longínqua.
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