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A RELATIVIZAÇÃO DA SOBERANIA E A ATUAÇÃO DA ONU EM FACE
DOS DIREITOS HUMANOS, NAS ÁREAS DE CONFLITO INTRAESTATAIS: UM
MERO ESFORÇO RETÓRICO? 1
“...and the world will live as one.” (John Lennon)

O objetivo precípuo deste estudo visa sincretizar os conceitos hodiernos
acerca do tema, para provocar uma reflexão sobre a implementação de ações que
efetivem os pilares sobre os quais se ergueram as relações internacionais
contemporâneas, no pós segunda guerra mundial, a saber: dignidade da pessoa
humana, sujeito de direito internacional, princípio da solidariedade; destarte, compôlos com a exsurgente contextualização da soberania e, não obstante, verificar se é
possível uma coalisão entre ações ostensivas dos organismos internacionais,
baseados na manutenção da paz e respeito à soberania por um lado e, por outro, na
proteção a dignidade da pessoa humana.
1.

A evolução do conceito de soberania: da rigidez ideológica a

possibilidade de relativização
Soberania; muito se lê e se ouve a respeito mas, em verdade, pouco se sabe
– ou se interpreta corretamente – em relação a sua concepção axiológica.
Neste diapasão, é primordial que seja delineada uma linha de evolução
cronológica do conceito, de modo a tornar perceptível a leitura da conjuntura na qual
chegamos hoje, especialmente no que toca o porquê de se ponderar acerca da
relativização de algo que num primeiro momento deveria ser – e de fato foi criado pra
isso – intocável. Por outro lado, como bem destaca Maria Carolina Florentino Lascala,
embora o conceito denote intangibilidade, já haviam previsões de limitação desde suas
colocações primeiras:
Sinteticamente, pode-se dizer, então, que soberania é o poder do Estado
desse autodeterminar, de definir suas próprias regras no âmbito de seu
território e de ser independente em relação à comunidade internacional, que
o reconhece e o respeita. (...) Apesar da construção do conceito de
soberania tal como visto acima, muitos doutrinadores já previam ser ela
limitada pelo direito divino, pelo direito natural e pelo direito das gentes, isto
é inegável. (LASCALA, 2011)
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Outrossim, uma vez compreendidas as razões nas quais se fundamentam os
novos olhares sobre o assunto, os agentes políticos envolvidos podem se concentrar
em ações de implementação dos objetivos precípuos da contemporaneidade e, assim,
alcançar o valor soberano, hodiernamente contextualizado. Atendo-nos ao nosso
tema, seria este valor a dignidade da pessoa humana - pessoa enquanto sujeito
internacional de direitos -.
Para entendermos então como pode a soberania ser relativizada hoje,
precisamos antes entendermos como ela se tornou um conceito em princípio
impossível de se relativizar, ao menos na teoria. Assim, mister se faz partirmos de um
ponto de gênesis (do Grego Génesis, “origem”, “criação”, “início”).
Quando pensamos na palavra soberania, certamente iremos relacioná-la a
ideia de proteção; e também à figura de um guardião, alguém que irá personificar esta
soberania, para implementar a proteção. Esta acepção não se faz a toa, é o resultado
da internalização, no âmago do súdito, de um conceito que é puramente político.
Desse modo, que pese o romantismo conceitual, ou mesmo as mutações
contextuais ao longo da história, a soberania surgiu para proteger o poder, poder este
exercido pelo soberano, seja dado por dádiva divina (igreja, monarca), pela
democracia (quando o poder emana do povo) ou pela força (quando alcançado via
golpes institucionais, guerras ou, como onde nosso tema se concentra, pela disputa de
linhas ideológicas conflitantes intraestatais, ocasião em que a soberania torna-se
estratificada).
Verifica-se, então, originalmente, o emprego do conceito nos estados
absolutistas, em que o soberano se valia de sua origem divina, corroborada pela
igreja, para defender a manutenção de seu poder, obviamente usando como
justificativa a proteção do Estado e de seus súditos.
O primeiro estudo de destaque sobre o tema teria sido “Les six livres de La
République”, de 1576, quando o seu autor, Jean Bodin, definiu soberania como sendo
“poder absoluto e perpétuo”, baseado no sistema político de sua época. (DALARI,
2010, p.76). No plano interno, isto porque o conceito se divide em dois, é possível
vislumbrar a soberania em sua concepção primeira na Carta Magna de 1215,
documento que inaugurou o constitucionalismo como conhecemos hoje, voltado,
mesmo que à época de forma tímida, para a proteção do direitos das gentes.
Contudo, foi durante a revolução Francesa, seguida pelo movimento
congênere Norte Americano que, culminando nos célebres documentos Declaração
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dos direitos do homem e do cidadão (1789) e Carta Americana (1787), que se deu a
primeira ruptura conceitual, pois o que se testemunhou a partir de então foi a mudança
de paradigma em relação a soberania; se antes os súditos eram submissos, passaram
a ser senhores do poder soberano.
Ocorre que, embora este poder estivesse nas mãos da maioria (democracia),
uma das facetas do iluminismo e do liberalismo, ideais que embasaram as revoluções,
era justamente a evocação do individualismo como pilar doutrinário. Destarte,
sufocados pelo absolutismo, os responsáveis pela propagação das novas ideias
pareciam hipnotizados pela liberdade de ser, de pensar e de ir vir.
Neste prisma, é inegável a contribuição da escola iluminista/liberal para a
implementação de dogmas e sistemas essenciais para a liberdade, como o próprio
movimento constitucionalista e o advento da rigidez dos textos, o federalismo e a
consequente autonomia de seus estados-membros, a possibilidade de ascensão
socioeconômica antes inalcançável no sistema feudal, dentre outros tantos exemplos
que poderíamos citar.
Entretanto, inegável também é que, mais tarde, esta mesma liberdade,
fundamentada basicamente no ser individual, revelou-se insuficiente para resguardar a
sociedade, ao passo de que fatores como a concentração de renda, políticas sociais
pobres de abarcamento e especulação financeira fizeram eclodir novos levantes,
incluindo até mesmo novas teorias, alternativas as iluministas, como o comunismo de
Engels (1820 – 1895) e Marx (1818 – 1883), no final do século IXX.
A soberania passou por uma nova ruptura de paradigma, acompanhando a
nova contextualização dos pilares do Estado, reconhecidamente como social, desde
então.
Mas, como bem se sabe, numa sociedade heterogênea, não há extremismo
que perdure, e o Estado social também não demorou a se fragilizar, pois o
paternalismo não teria como suportar o enfraquecimento do capital, a exemplo da
“grande depressão” de 1929, quando o desequilíbrio entre produção e demanda
resultou na pior crise econômica da era capitalista, gerando desemprego, êxodos
migratórios, fome. Ironicamente, o Estado social e o Estado liberal entraram em
colapso numa espécie de efeito dominó, abrindo o nicho para o que viria a ser a
grande ruptura, pedimos vênia para concordar; a ruptura que iria mudar para sempre a
concepção de Estado Soberano.
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Foi no epicentro deste colapso que nomes como Adolf Hitler (1889 – 1945),
Benito Mussolini (1883 – 1945) de um lado, representando a extrema direita, e Josef
Stalin (1878 – 1953) de outro, um dos principais nomes da esquerda comunista,
exsurgiram. A primeira metade do Século XX dividiu a história recente em antes e
depois das duas guerras mundiais, não só pelas consequências lógicas de dois
eventos de tamanha proporção num intervalo de tempo tão curto, mas também pela
transformação do conceito de soberania.
Foi após o fim da segunda grande guerra, em 1945, que a comunidade
internacional, diante das atrocidades cometidas contra a dignidade humana,
concentrou esforços no sentido de não se permitir que um outro episódio, inominável
como aquele, se repetisse. Neste sentido, surgiu a Organização das Nações Unidas, a
ONU, órgão internacional que iria agir como intermediador de decisões que afetassem
o mundo como um todo, incluindo a proteção aos direitos humanos, que passaram a
ser vistos num prisma transnacional. Neste sentido:
Em decorrência dos últimos acontecimentos na história e, reflexamente, nas
sociedades democráticas, o conceito de soberania começou a sofrer
alterações, principalmente com a intensificação das relações internacionais
comprometidas com a proteção dos direitos humanos. Continua como
característica própria dos Estados, mas cedeu espaço ao Direito
Internacional, visando a objetivos mais elevados, como a integração das
nações para o progresso econômico, social ou humanitário. (LASCALA,
2011)

Não demorou muito para os Estados signatários atentassem para o dilema
que aqui nos concentramos; como afinar as constituições às disposições de acordos
internacionais? Em caso de conflito de dispositivos e princípios, quais deveriam
prevalecer? Inaugurou-se então o tempo do constitucionalismo que os juristas
denominam transconstitucionalismo e, hoje, o constitucionalismo do “por vir”.
Em resumo, atentando para a especificidade do tema em tela, pode-se
entender estas novas acepções como sendo baseadas nos chamados “super
princípios”, a saber: dignidade da pessoa humana, direito à vida, liberdade da
manifestação do pensamento e de crença, direito de ir e vir e solidariedade. A
soberania então, resta indubitavelmente afetada, e está justamente nesta afetação a
possibilidade da sua relativização. Uadi Lamnêgo Bulos se refere a uma soberania
“funcional” ou “operacional”, aludindo a obra do Ministro do Supremo Tribunal Federal,
o jurista Ricardo Lewandowski:
Nos últimos anos, os autores têm defendido a ideia de que o conceito de
soberania deve lograr um sentido operacional ou funcional. Como lembrou
Enrique Ricardo Lewandowski, a ‘percepção da impotência do Estado
para controlar a repercussão interna das decisões econômicas
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tomadas pelos agentes de mercado, de um lado, e a constatação da
existência de entes políticos apenas formalmente soberanos, de outro,
levaram alguns estudiosos a conjugar o conceito de soberania com a
noção de funcionalidade. A ideia consiste em superar uma visão
dicotômica da soberania, compreendida simplesmente em termos
afirmativos ou negativos, emprestando-lhe um sentido operacional. Em
outras palavras, o Estado é soberano se tiver condições de agir de
forma eficaz, sobrepujando os múltiplos condicionamentos que sofre o
mundo atual’ (Destaque acrescentado) (BULOS, 2015, p. 512)

Ademais, a relativização da soberania, os novos contornos dado ao
constitucionalismo e os desafios desta ponderação é tema recorrente nas discussões
doutrinárias, a exemplo de Pedro Lenza, que admite “ser este o grande desafio, qual
seja, encontrarmos um equilíbrio entre a soberania do Estado e a necessidade de
adequação ao conjunto dentro da ideia de um constitucionalismo globalizado” (2014,
p. 1399).
Paulo Bonavides vai mais além, elevando o direito à paz e a dignidade
humana como “supremo direito da humanidade”, não havendo qualquer outro que se
sobreponha (2012, p. 593)
Como se pôde perceber, a questão de se relativizar ou não o princípio da
soberania resta ultrapassada, quando o imbróglio se tratar de ameaça aos direitos
humanos; mas ainda há outros pontos que carecem de discussão profunda, após
rompermos a barreira primeira. Assim, é importante que entendamos a engrenagem
diplomática e os instrumentos que dispomos, hoje, para que, afastando a soberania
para manutenção da dignidade humana, sejam implementadas ações eficazes para
tanto.
2.

O papel da ONU em relação a manutenção dos direitos humanos

A história da ONU se confunde com a própria mudança de paradigma de
princípios como a soberania e a supremacia constitucional. Isto porque as atrocidades
cometidas contra os direitos humanos até o fim da segunda guerra mundial provocou a
mobilização da comunidade internacional, que se uniu a fim de buscar a pacificação
urgentemente, bem como evitar que se repetissem os atos genocidas. Do positivismo
puro, passou-se então os olhares dos pensadores e agentes políticos a se voltarem
definitivamente para não só para a manutenção da paz, mas para a preservação da
dignidade humana.
Embora não tenha sido a primeira organização de alcance mundial, pois já
em 1865 já havia sido criada a União Internacional de Telecomunicações (UIT), hoje
órgão integrante das Nações Unidas, antes chamada de União de Internacional de
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Telégrafos, a ONU indubitavelmente foi o maior esforço comum da história da política
internacional, e é, ainda hoje, o principal organismo de congruência política entre
Estados.
Não obstante outras áreas em que atua, a ONU guarda relação umbilical com
os direitos humanos. Ainda em 1942, numa tentativa de enfraquecer a atuação das
chamadas potências do Eixo, liderados pelo então presidente Norte Americano
Franklin Roosevelt (1882 – 1945) e pelo primeiro ministro do Reino Unido Winston
Churchill (1874 – 1965), 26 países firmaram a chamada “Carta do Atlântico”; a
expressão “Nações Unidas”, de fato, foi utilizada pela primeira vez por Roosevelt, para
ilustrar o objetivo do acordo. Em resumo, desde as primeiras tentativas de criação de
uma “liga internacional”, passando pela feitura da Carta de São Francisco, documento
marco da Organização, em 1945, e mais tarde, em 1948, da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, até os dias de hoje, a história da ONU pode assim ser compactada:
Todavia, a origem da ONU está mais ligada a um modelo chamado Liga das
Nações, instituída com o término da Primeira Guerra Mundial, mais
precisamente no Tratado de Versalhes de 1919. A Liga das Nações tinha
como objetivo principal resolver pacificamente os conflitos de espectro
mundial. Sediada em Genebra, Suíça, não obteve, porém, concretude,
devido ao fato de não ser aceita unanimemente: EUA, Alemanha e URSS
ficaram de fora. O seu insucesso foi amplamente verificado com a
impossibilidade de evitar a Segunda Guerra Mundial.
Posteriormente à Liga das Nações, foi concebida uma carta pelo expresidente americano Franklin Roosevelt e pelo ex-ministro do Reino Unido
Winston Churchill que propunha um conjunto de princípios, em prol da paz e
segurança internacional. Assinada no navio 'HMS Prince of Wales', essa
carta-embrião ficou conhecida como Carta do Atlântico; de fato, o nome
'Nações Unidas' foi utilizado pela primeira vez por Roosevelt. Roosevelt
também assinou outra carta, desta vez em 1942, quando representantes de
26 países se aliaram para lutar contra as potências do Eixo; esta ficou
conhecida pelo nome de Declaração das Nações Unidas.
Ainda com o objetivo de manter a paz e a segurança, outros acordos foram
assinados: em 1943, na cidade de Moscou, URSS, por representantes da
própria URSS, do Reino Unido, dos EUA e da China; depois em Teerã, Irã,
por uma parte desses países: EUA, URSS e Reino Unido. Em 1944, na
mansão conhecida como Dumbarton Oaks, em Washington, D.C., foi criado
o primeiro modelo da ONU, durante duas reuniões. Estabeleceu-se certos
objetivos, estrutura e funcionamento para a criação do órgão mundial,
porém participaram, novamente, somente os Estados Unidos, o Reino
Unido, a União Soviética e a China.
Só em 24 de outubro de 1945, na cidade de São Francisco (Califórnia, EUA)
a Organização das Nações Unidas passou a existir oficialmente.
Primeiramente, foi ratificada por China, Estados Unidos, França, Reino
Unido, a antiga União Soviética, o Brasil e vários outros países, totalizando
50 membros. Pouco tempo depois, a Polônia assinou e tornou-se 51º
membro. Imediatamente, nomeou-se os cinco membros permanentes do
Conselho de Segurança. O foco de discussão da primeira Assembleia
Geral, em 1946, foi os 'usos pacíficos da energia atômica e a eliminação
das armas atômicas e outras armas de destruição em massa'. (INFOONU,
2012)
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Hoje, a ONU está sediada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e conta com
193 Estados-membros, incluindo o Brasil, sendo o seu mais novo integrante o Sudão
do Sul, desde 2011. O Sudão do Sul, insta frisar, encontra-se atualmente no epicentro
de um conflito intraestatal bastante violento, e certamente o dilema dogmático que ora
procuramos solucionar é um importante óbice quanto a intervenções ostensivas de
caráter humanitário, tal como ocorreu no passado em conflitos que lembraremos em
momento oportuno, no presente artigo.
Ademais, ao falar em “intervenções ostensivas de caráter humanitário”,
parece-nos, num primeiro instante, um paradoxo, até por que o termo humanitário nos
remete a ações justamente contrárias a ostensividade. Tal premissa é corroborada,
inclusive, nas disposições contidas na Carta de São Francisco, principal documento
internacional relacionado aos direitos humanos, no que toca a efetivação de ações,
pois a Declaração Universal de 1948, em verdade, é mais uma carta de intenções e
preceitos.
Já no preâmbulo, então, o espectro da guerra e a premissa precípua da
manutenção da paz e da dignidade humana já se vislumbram:
CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS
NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS
a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas
vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à
humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na
dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens
e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a
estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações
decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam
ser mantidos, e
a promover o progresso social e melhores condições de vida
dentro de uma liberdade ampla.
e para tais fins
praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, como
bons vizinhos,e
unir as nossas forças para manter a paz e a segurança
internacionais, e a garantir, pela aceitação de princípios e a instituição
dos métodos, que a força armada não será usada a não ser no
interesse comum,
a empregar um mecanismo internacional para promover o
progresso econômico e social de todos os povos.
resolvemos conjugar nossos esforços para a consecução
dêsses [sic] objetivos. (Destaque acrescentado) (ONU, 1945)
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Destarte, se considerarmos tais disposições isoladamente, e de forma rígida,
uma possível intervenção de caráter impositivo esbarraria no dogma intransponível da
soberania. Entretanto, após a dignidade da pessoa humana ter sido elevada ao status
de “super princípio”, esta barreira tem se mostrado cada vez mais ilusória, pois, ao
ratificar as convenções internacionais, principalmente as que se referem aos direitos
humanos, os Estados-membros acordam também com a possibilidade de afastar, em
situações específicas, a sua própria supremacia constitucional e, por conseguinte, a
soberania. É que ocorre, por exemplo, com a Constituição Federal do Brasil que, em
seu artigo 5º , §3º, alocou as convenções de direitos humanos no rol dos direitos e
garantias fundamentais, destinando tratamento igual ao dado as emendas
constitucionais; neste diapasão, oportuno destacar que, conforme o artigo 60, §4º, os
direitos e garantias fundamentais constituem cláusulas pétreas, impossíveis de serem
objetos de emendas, porquanto a soberania, embora fundamento alicerce da
República Federativa (artigo 1º, I), juntamente com a dignidade humana, não.
O que se extrai desta organização constitucional Brasileira é a hermenêutica
voltada primordialmente para a pessoa humana, não sobressaindo-se a soberania, ao
passo de que estão no mesmo rol de fundamentos, mas, num eventual conflito de
princípios, abrindo caminho para a ponderação, atentando sempre para o princípio que
“valeria mais” em determinada ocasião. Contudo, acreditamos ser a dignidade da
pessoa humana o princípio a “falar mais alto”, quando o conflito envolver os direitos
humanos, e esta concepção acreditamos estar também presente em todas as
legislações Brasileiras pertinentes, seja no âmbito interno, seja pela leitura dos
acordos internacionais no quais o país se fez signatário.
Ousamos ir mais além na defesa de tal acepção; verifica-se a tendência de se
relativizar a soberania em prol da manutenção dos direitos humanos não só no Brasil,
mas no mundo; não só no plano teórico-dogmático, mas no plano prático também.
Ocorre que, neste, a implementação da relativização da soberania torna-se um
verdadeiro desafio, pois os esforços objetivando a manutenção da paz e da dignidade
humana não condizem com os instrumentos contidos nos mesmos documentos.
Senão, vejamos o que diz a Carta de São Francisco a respeito da possibilidade de se
intervir em situações onde se ferem direitos humanos, estando ou não o Estado em
questão em tempos de paz:
Artigo 41. O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que,
sem envolver o emprego de forças armadas, deverão ser tomadas para
tornar efetivas suas decisões e poderá convidar os Membros das Nações
Unidas a aplicarem tais medidas. Estas poderão incluir a interrupção
completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação
ferroviários, marítimos, aéreos , postais, telegráficos, radiofônicos, ou de
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outra qualquer espécie e o rompimento das relações diplomáticas.
(Destaque acrescentado)
Artigo 43. 1. Todos os Membros das Nações Unidas, a fim de contribuir para
a manutenção da paz e da segurança internacionais, se comprometem a
proporcionar ao Conselho de Segurança, a seu pedido e de conformidade
com o acôrdo ou acordos especiais, forças armadas, assistência e
facilidades, inclusive direitos de passagem, necessários à manutenção da
paz e da segurança internacionais. (Destaque acrescentado)

Nota-se pelos exemplos retirados dos texto da Carta, a clara intenção do
organismo; frisa-se sempre a manutenção da paz e a segurança internacional, mesmo
em se tratando de ações impositivas em Estados que estejam ameaçando a referida
paz. O conselho de segurança, responsável por dirimir tais questões, muitas vezes
encontra como desafio impasses de caráter diplomático, o que interfere no implemento
dos meios de coerção, sejam estes sanções econômicas ou intervenções de forças
armadas. Destacamos que, até quando se autoriza a intervenção, a Carta é bastante
cautelosa; nos capítulos VI e VII vislumbra-se sempre a prioridade dada a solução
pacífica de controvérsias e a busca por outras soluções anteriores ao emprego das
forças armadas.
E, neste diapasão, não poderia ser diferente, uma vez que a ONU foi criada
para estabelecer o diálogo e a convivência harmoniosa entre as nações. Desta feita,
as suas forças especiais de ação denominam-se “forças de paz”, e possuem a difícil
missão de atuar junto a conflitos violentos evitando ao máximo fazer uso da violência
como resposta. Este preceito encontra-se como um dos princípios de atuação contido
na Carta de São Francisco:
Artigo 1. Os propósitos das Nações unidas são:
1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar,
coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os
atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios
pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito
internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que
possam levar a uma perturbação da paz;
(...)
Artigo 2. A Organização e seus Membros, para a realização dos propósitos
mencionados no Artigo 1, agirão de acordo com os seguintes Princípios:
(...)
3. Todos os Membros deverão resolver suas controvérsias
internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas
a paz, a segurança e a justiça internacionais.
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4. Todos os Membros deverão evitar em suas relações internacionais a
ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a
dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação
incompatível com os Propósitos das Nações Unidas. (Destaque
acrescentado)

Resta sensível, mesmo numa primeira leitura sobre o tema, a percepção da
problemática de uma atuação impositiva, quando se tratar de conflitos violentos, pois
esta estaria contra os alicerces que fundamentam as Nações Unidas.
Talvez o romantismo e a esperança contidos no âmago dos Estados naquele
período da história em que a ONU foi fundada tenham sido responsáveis por esta
lacuna, que vem demonstrando a necessidade pungente de ser preenchida, de modo
a evitar genocídios focados; as ações ostensivas tem se revelado opções
consideráveis, quando o diálogo falha. No mesmo sentido parece acordar significativa
parcela dos estudiosos sobre o tema:
A ordem constitucional do „Estado-nação‟ vem se transformando, já que
está enfrentando uma crise de legitimidade. E, reflexamente, também a
sociedade internacional vem sofrendo modificações. Após a história provar
o triunfo das democracias liberais frente ao fascismo e ao comunismo, os
Estados encontram outras dificuldades para cumprir suas responsabilidades
de promessa de fornecer segurança (paz), desenvolvimento econômico e
social (bem estar). Portanto, a tendência mundial é fazer surgir uma nova
ordem constitucional nos Estados que reconheça os novos desafios da
sociedade globalizada e afaste o conceito de soberania tal como previsto na
formação dos Estados modernos, priorizando a dignidade da pessoa
humana. (...) do mesmo modo, face à proteção internacional dos direitos
humanos, tornou-se legítima a intervenção na jurisdição doméstica dos
Estados que desrespeitassem esses direitos, sem que isso significasse
ameaça à soberania nacional. (LASCALA, 2011)
A Carta das Nações Unidas não previra atuação específica na área de
consolidação da paz – o que não é propriamente surpreendente, uma
vez que a Organização surgiu de desejo de paz gestado durante duas
Grandes Guerras, planetárias em alcance e clássicas em formato. É
certo que, após guerras clássicas, em que se opõem países ou grupos de
países, a reconstrução também é necessária, mas prevalece o sentido de
coesão interna, no país vencedor como no vencido, e, ainda que contem
com assistência externa, as autoridades soberanas assumem o encargo de
sua própria reconstrução. Trata-se, geralmente, de países, cujas
instituições políticas e sentido de unidade nacional a guerra não
destruiu (ao contrário, no caso de guerras clássicas entre Estados
soberanos, muitas vezes a humilhação sofrida por vencidos ou o triunfo
experimentado por vencedores resulta em mais forte sentido de unidade e
identidade nacionais). Nos conflitos internos (de que se ocupa
mormente a ONU na atualidade), essa coesão é justamente o primeiro
fator a desaparecer e, muitas vezes, a falta dela constitui a causa
mesma do conflito. (Destaque acrescentado) (NEVES, 2009)

O desafio atual é encontrar a seara adequada de atuação, que justifique a
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intervenção impositiva, que afaste a soberania, mas que não subjugue o Estado e seu
povo a desmandos disfarçados de humanitarismo e que, por outro lado, seja a mesma
intervenção eficiente no sentido de coibir os conflitos que estejam ferindo os direitos
humanos e ameaçando a paz mundial.

3.

A problemática das ações humanitárias ostensivas em territórios de

conflito intraestatais
Sendo a ONU o principal organismo internacional responsável por promover e
estimular os direitos humanos, as liberdades fundamentais e a manutenção da paz
(art. 1 da Carta de São Francisco), há indubitavelmente uma tensão entre a efetivação
destas intenções e a suposta barreira da soberania, que emerge justamente quando
da tentativa de se aplicar institutos jurídicos novos baseados em fundamentos
principiológicos tradicionais, importante à sua época de exsurgência, mas que já não
conferem à contemporaneidade.
Tal premissa é comprovada pela história recente, mesmo no período pósguerra fria; a ação não ostensiva das forças de paz da ONU nos conflitos de Ruanda
(1994) resultaram na morte de mais 750 mil pessoas, num período de 3 meses, e no
território protegido de Srebrenica, Ex-Iuguslávia, em julho de 1995 mais de 7.500 civis
morreram, sob os olhares de um grupo treinado para manter a paz e o respeito aos
direitos humanos à luz do artigo 78 da Carta de São Francisco, que estabelece como
limite de ação a soberania estatal. Tais episódios macularam a confiança nas
premissas da organização, o que obrigou a releitura de velhos dogmas,
desatualizados diante dos novos cenários políticos. No mesmo sentido:
A própria credibilidade da ONU foi posta em xeque ao menos em duas
situações-chave, Ruanda e Bósnia (destaque para o funesto episódio de
Srebrenica). Essas tragédias suscitaram extensa – e necessária – atividade
de auto-crítica.
(...) Na ex-Iugoslávia, entretanto, “forças de paz inadequadas em número,
recursos e mandato” (UNPROFOR, revisada para cobrir o território da
Bósnia e Herzegovina 213) veriam o inovador conceito de “área protegida”‟
214 se transformar em instrumento de facilitação da limpeza étnica das
milícias sérvias na região – tal foi a lição amarga de Srebrenica 215. Vale
ressaltar que, nos casos citados, antes dos civis tombarem vítimas da
violência, as próprias OMPs já haviam constituído alvo preferencial,
desprovidas de proteção adequada para seus integrantes (esse item será
analisado a seguir, “Segurança do pessoal das OMPs”); além das OMPs
citadas, esse foi o caso da UNTAC e da UNCRO. (GAMA, 2005)
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Não obstante, mesmo após a carta intencional intitulada “Agenda para a paz”,
de 1992, e com a previsão de relativização deste conceito, no intento de sobressair-se
o princípio da dignidade da pessoa humana do sujeito internacional de direitos à
soberania, e ainda com o Relatório de Brahimi, que parece ter sedimentado o
entendimento de que se justificaria inclusive o uso da força pelas forças de paz, numa
exceção à disposição preambular da Carta de São Francisco, sob o argumento de o
bem comum prescindir à soberania de um estado que não cumpre os tratados
internacionais, ainda é pungente a necessidade de ponderação entre o direito e
responsabilidade de intervir nos conflitos intraestatais, a tríade tradicional desta
intervenção (consentimento, imparcialidade e mínimo de força) e o respeito à
soberania, sob o seu aspecto ainda

novel, de menos de um século ainda,

umbilicalmente ligado à dignidade da pessoa humana e à solidariedade. Neste prisma,
válida é a observação crítica de Carlos Frederico Gama, em dissertação de mestrado
sobre o tema:
Os pilares da manutenção da paz (consenso das partes, imparcialidade,
restrição do uso da força) permanecem os mesmos. No entanto, estes
passam a ser contextualizados. No pós-Guerra Fria, conflitos intra-estatais
dão a tônica. O consenso das partes torna-se mais difícil de se atingir. A
imparcialidade não pode impedir que as tropas de paz diferenciem vítimas
de agressores. Ataques, de onde provenham, não podem ser tolerados, sob
pena do fracasso ou descrédito das OMPs. A capacidade de defesa das
OMPs – e a capacidade de defesa de seus mandatos – é um ponto-chave.
Projeções acerca da criação e estabelecimento de uma operação devem
levar em conta esses complicadores. Mandatos devem ser claros e
específicos quanto ao uso da força. Os recursos destinados à operação
devem ser suficientes para que esta tenha poder de dissuasão. A violência
contra civis não deve ser tolerada, sem que princípios da ONU sejam
violados pela ação das OMPs. (GAMA, 2005)

Ademais, corroborando, acrescenta Gilda Neves:
As características essenciais de uma operação de manutenção da paz
tradicional são neutralidade, consentimento e mínimo uso da força (uso da
força apenas em legítima defesa. Normalmente, também pressupõem
equipamento militar leve e acordo de cessar-fogo. Essas características e o
fato de que as operações dependem de contribuição de contingentes em
base voluntária determinarão o tamanho, composição e regras de
engajamento da missão, sob o signo do Capítulo VI da Carta (“Solução
Pacífica de Controvérsias”), ou do Capítulo VII (“Ação relativa a Ameaças à
Paz, Ruptura da Paz e Atos de Agressão”). Cabe notar que o pressuposto
de consentimento das partes beligerantes e da autoridade soberana está
sofrendo revisão não só à luz da evolução recente do conceito da
“responsabilidade de proteger”. (...)
É importante notar que o próprio conceito de peacekeeping não era – como
até hoje não o é – ponto pacífico nos meios acadêmico, diplomático ou
político. A Carta das Nações Unidas não inclui referência explícita a essa
que é hoje, de longe, a atividade mais desafiadora, onerosa e polêmica das
Nações Unidas e a Assembléia Geral (AGNU) tampouco legislou

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT07

ISSN: 2317-0255

diretamente a respeito. De qualquer modo, peacekeeping operations passou
a dominar o jargão das Nações Unidas, em que pouco se utiliza atualmente
o termo peacemaking. (Ob. Cit, 2009)

Esta ponderação é de crucial importância para a legitimidade das ações
focadas, uma vez que tanto há exemplos trágicos resultantes da omissão, quanto da
ação impositiva, desta vez a exemplo de Congo (1964), Bósnia-Herzegovina (1995) e
Somália (1995); senão, vejamos:
Na Somália (UNOSOM II), a autorização para emprego de “todos os meios
necessários” 209 contra os paralimitares da região não pôs fim ao caos
político naquele país – e a própria operação acabaria findada em pouco
tempo (...) Seria, pois, necessário não apenas intervir mais prontamente e
efetivamente para responder a violações aos Direitos Humanos dessa
monta, mas especialmente para prevenir tais ocorrências . (GAMA, 2005)
O conceito de imposição da paz foi testado com grande alarde e resultados
funestos na Somália (UNOSOM II20) e nunca deixou de ser considerado
ofensivo à soberania dos países. Peace-enforcement ou imposição da paz
define hoje a intervenção de um país ou coalizão de países, diretamente
entre as partes em conflito – sem sua autorização ou do país em que ocorre
o conflito e, algumas vezes, sem autorização do Conselho de Segurança.
(NEVES, 2009)

A ação de restabelecimento da paz e reconciliação em Serra Leoa, por sua
vez pode ser citado como exemplo de como a implementação dos instrumentos
(financiamento adequado, tática de intervenção especial atentando para as
particularidades de cada caso, respeito, na medida do possível, à tríade consenso,
mínimo de força e neutralidade), quando devidamente direcionados, pode culminar em
resultados positivos. Neste sentido, segue ponderação pertinente a respeito de um
episódio no qual se pôde vislumbrar as etapas da missão de restauração da paz,
desde ações de sanções econômicas e recomendações, a militares de caráter
puramente observador e, por fim, ostensivas:
Nem sempre é possível determinar o início de um conflito e é comum que
vários fatores concorram para causar instabilidade e produzir o ambiente
gerador de guerras – o que é especialmente verdadeiro no caso de conflitos
internos. Em Serra Leoa, um presidente fraco à frente de um governo
corrupto e autocrático, a economia paralisada, a pobreza, o descontrole
sobre a exploração dos diamantes, o altíssimo nível de desemprego, a
proliferação de armas e o conflito na Libéria estariam na origem do
surgimento da Frente Revolucionária Unida (RUF), grupo guerrilheiro
liderado por Foday Sankoh para derrubar o governo, e da guerra civil que
duraria onze anos, mataria cerca de 75 mil pessoas, feriria ou mutilaria mais
de 200 mil e levaria outras 500 mil a fugir do país. (...) decidiu-se a
estabelecer a Missão de Observação em Serra Leoa (UNOMSIL), em julho
de 1998, e com apenas 70 observadores militares. Seu mandato limitava-se
a monitorar a situação de segurança, assistir no programa de
desarmamento executado pelo governo e informar a sede. As atrocidades
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cometidas, incluindo o corte a machadadas de mãos, braços, pés ou pernas
de cerca de 100 mil pessoas e o recrutamento forçado de criançassoldados, além da exploração das minas de diamantes com mão de obra
escravizada, para financiamento de sua infra-estrutura, armas e drogas104
constituíram marcas da estratégia violenta da RUF. (...)o Conselho de
Segurança afinal autorizou a criação da UNAMSIL107, com os 6.000
homens que o Secretário-Geral solicitara, embora o Departamento de
Operações de Paz (DPKO) continuasse a apontar a insuficiência de
recursos e precariedade dos equipamentos militares disponíveis para a
operação – o que comprometeria sua eficácia e contribuiria para o
lamentável incidente de maio de 2000, quando centenas de peacekeepers
foram apreendidos pelos rebeldes. (...)O mandato tornou-se mais robusto,
agora sob o Capítulo VII da Carta, mas a transição não ocorreu como
esperado e o vácuo de poder de dissuasão militar levou os rebeldes, que
seguiam violando sistematicamente os acordos de paz, a deter 500
capacetes-azuis e rejeitar o cessar fogo. Poucos dias depois, cerca de 20
civis que participavam de protesto em frente à casa de Sankoh, foram
assassinados pela RUF, o que finalmente resultou em sua prisão e a de
outros rebeldes e na completa retirada do grupo do governo de transição.
Os acordos de Lomé tornaram-se letra morta. É interessante notar que,
embora o Conselho tivesse insistido em que os países contribuintes de
tropas oferecessem pessoal qualificado e de alto padrão para enfrentar o
grande desafio representado por Serra Leoa, nenhum membro do próprio
Conselho ofereceu tropas, que seriam mais uma vez compostas por países
em desenvolvimento, pouco aparelhadas e precariamente treinadas – outro
dos dilemas que assombram as operações de paz. Durante o caos que se
seguiu, o Conselho ampliou a lista de indivíduos sujeitos a sanções
pessoais, decretou embargo ao comércio de diamantes brutos110 e
intensificou os esforços de mediação. Em maio, novo mandato permitiu que
os contingentes alcançassem 13 mil homens111, mas foi o emprego rápido
de tropas britânicas que permitiu a restauração da segurança e prisão de
Foday Sankoh e vários ministros. A assinatura do acordo de paz de Abuja
em novembro de 2000, acompanhada finalmente do desdobramento das
tropas da ONU em todo o país permitiu o gradual retorno à normalidade e
restabelecimento da soberania sobre todo o território. A guerra civil foi
declarada encerrada em fevereiro de 2002. (NEVES, 2009)

Por outro lado, mesmo em missões ostensivas tidas como bem sucedidas,
como no Haiti (1994) e na descolonização da Namíbia (1996), verificou-se um sucesso
pontual, restando ineficaz a reconciliação política duradoura e estável, a reconstrução
econômica com cooperação e o reestabelecimento da qualidade de vida da sociedade
afetada.
A relativização da soberania como instrumento de implementação dos
princípios maiores da dignidade da pessoa humana e solidariedade se mostra
insuficiente quando da concentração em esforços militares, seja de imposição ou
manutenção de paz ou para apoio à ações humanitárias; para não se tornar um
esforço meramente retórico, é preciso que a ponderação na intervenção se dê para
além de ameaças institucionais ou militares, mas que sejam voltadas também à
pobreza, à fome e à opressão, tanto num cenário de conflito iminente, como no seu
epicentro crítico e no pós conflito. Oportuna é a explanação que segue:
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Quando se desintegra o Estado, normalmente já existe conflito interno em
fase adiantada de luta pelo poder e/ou por recursos naturais que deveriam
estar sob a guarda do Estado. Questões sócio-econômicas antigas e novas,
como fome, pobreza, intolerâncias étnicas e religiosas, epidemias,
exploração ilegal e contrabando de recursos naturais, proliferação de
armas, narcotráfico e toda a gama de correlações possíveis entre essas e
aquelas ameaças – contribuem para o esfacelamento do Estado.
(...)
Da relação cada vez mais intensa entre segurança interna e segurança
internacional, decorre a noção de segurança humana, relevante também
para a evolução do conceito de consolidação da paz como elemento de
composição da segurança coletiva internacional. A utilização do termo
“segurança humana” enseja, entretanto, complexo debate. De forma restrita,
significa proteção contra ameaças violentas como guerra civil, genocídio ou
deslocamentos forçados. A visão “ampla” de segurança humana inclui
proteção também contra ameaças não violentas, como fome, miséria,
doenças, iniqüidades sociais e incapacidade do Estado de prover padrões
mínimos de qualidade de vida. O conceito está fortemente associado à idéia
de desenvolvimento humano e de vulnerabilidade, em razão de conflito
armado ou de marginalização social e econômica, e decorre da constatação
de que fome e doenças tratáveis matam muito mais que guerras civis ou
genocídios.
(...)
O componente de direitos humanos vem ganhando grande relevância nas
operações de paz em função não só da maior conscientização mundial
sobre o assunto, mas também em razão das grandes catástrofes
humanitárias e processos deliberados de limpeza étnica associados aos
violentos conflitos intraestatais que caracterizaram o fim do século XX.
Trata-se de pilar essencial da consolidação da paz, que perpassa atividades
como reforma do sistema legal, treinamento policial, combate à impunidade
e conscientização social. Cabe ressalvar que a agenda de direitos humanos
defendida por países ocidentais para países em situação de colapso e em
reconstrução pós-conflito deixa, muitas vezes, de levar em consideração
peculiaridades culturais importantes. No contexto de consolidação da paz
pós-conflito em países em estado de colapso, prevalecem situações de
extrema pobreza e exclusão social em que se deveria dar prioridade ao
investimento em desenvolvimento social e econômico, inclusive educação,
antes que se possa ampliar, por exemplo, a participação política dos
indivíduos. Trata-se de questão de ênfase que muitos governos envolvidos
em assistência bilateral e ONGs têm dificuldade em admitir. (NEVES, 2009)

4.

Conclusões

“Líderes têm que lidar com uma soberania colocada entre as necessidades de
boa governança interna e os requerimentos de um mundo cada vez mais
interdependente”; a premissa de Boutros Boutros-Ghali (1922 – 2016), quando da
feitura da carta intencional “agenda para a paz”, acreditamos ser a máxima norteadora
de nossos estudos, reflexões e esforços com relação ao tema trazido à baila no
presente artigo.
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Assim, uma vez ultrapassados óbices de cunhos dogmáticos sobre a
relativização da soberania, que ganha nova interpretação a partir da supervalorização
dos direitos humanos e da busca pela manutenção da paz, é tempo de os atores
políticos que detém os instrumentos para tanto vencerem outros desafios, próprios da
contemporaneidade pós guerra fria e pós “falecimento do Estado” que marcou os anos
90.
Mesmo após as reflexões acerca da possibilidade de se relativizar a
soberania em prol da defesa da paz e segurança interna e mundial, bem como da vida
e da dignidade humana, reflexões estas documentadas pela “agenda pela paz” e
“relatório de Brahimi”, parece-nos que a comunidade internacional ainda não obteve o
sucesso esperado em suas intervenções impositivas.
Seja pela dificuldade de agir impositivamente guiados pela tríade mínimo de
força – neutralidade – consenso das partes, seja pelos fundamentos alicerces da
própria ONU, ou ainda pela carência de instrumentos práticos que possam viabilizar as
ações (e isto seria mais uma questão diplomática entre os Estados que compõem o
Conselho de Segurança), em verdade as Nações Unidas tem pecado tanto pela
omissão quanto pela ação, ilustrados respectivamente pelos episódios trágicos
ocorridos em Ruanda em 1994 e na Somália em 1995.
Não obstante, mesmo quando as ações impositivas restaram bem sucedidas,
observa-se o sucesso como pontual, não se estendendo ao pós-conflito. Neste prisma,
é mister frisar que os direitos humanos não se referem apenas a integridade física,
mas também a qualidade de vida.
Ou seja, além de limpezas étnicas, atos genocidas, atentados terroristas,
conflitos armados provocados por extremismos religiosos, as gentes também podem
enfrentar a fome, a sede, as epidemias, e os seus governos também podem estar
ferindo a intenção de paz e segurança internacional ao deixar de assistir o seu povo,
ou negar a ajuda de outros Estados.
Assim, acreditamos ser a ponderação o caminho a levar os esforços
expositados nas cartas intencionais e documentos ratificados até a implementação dos
mesmos, tanto para a prevenção de novos conflitos, quanto no epicentro deles,
também no restabelecimento da paz, e no período pós conflito, para a manutenção da
mesma e reestruturação da população local.
Nesta feita, acreditamos estar o princípio da solidariedade, utilizado para
justificar a relativização da soberania, paritariamente colocado no âmago de ações e
missões, para o restabelecimento da soberania e da retomada da dignidade humana,
após a intervenção impositiva.
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A DIMENSÃO SUBJETIVA DO DIREITO HUMANO DE MIGRAR

Diego Souza Merigueti1

Resumo: O intenso e cada vez mais frequente fluxo migratório em todo o mundo tem
despertado a atenção da comunidade internacional para o modo como os Estados tem lidado
com este fenômeno de escala transnacional. Trata-se de uma crise humanitária que atingiu, na
contemporaneidade, patamares sem precedentes, cujo adequado enfrentamento exige um olhar
não apenas sob a perspectiva estatal, mas essencialmente sob sua dimensão subjetiva.
Considerando a orientação estatal predominante no tratamento do tema, que prioriza a
securitização e a perspectiva econômica do acesso ao território, este trabalho visa restabelecer
como norte a dignidade da pessoa humana, buscando parâmetros conceituais que permitam
identificar o ato de migrar como um direito humano, ainda não reconhecido pelo sistema
jurídico-normativo internacional. No diagnóstico aqui proposto e para o alcance dos objetivos
deste estudo, optou-se por desenvolver uma pesquisa de caráter exploratório-descritivo, por
meio da pesquisa bibliográfica e documental de obras de reconhecida contribuição para o tema,
além de análise legislativa. Vencido o desafio de identificar o direito humano de migrar, direito
subjetivo que pode ser postulado e reivindicado, surge como efeito o incentivo à adoção de
políticas públicas em prol de migrantes e refugiados e a luta pela ruptura dos estereótipos e
estigmas indevidamente atribuídos a este contingente humano. A desconstrução do
pensamento cultural massificado que naturaliza e banaliza os processos de segregação
(espacial, jurídica, social) é fundamental para o adequado enfrentamento do tema. A condição
de extrema vulnerabilidade da população em fuga exige a adoção, pelos Estados acolhedores,
de políticas públicas de proteção de sua dignidade humana. Para além do exercício de
solidariedade global, impõe-se a efetivação de direitos do migrante, em resposta a seus anseios
por reconhecimento.
Palavras-chave: Migração - Direito Humano - Construção
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Advogado. Pesquisador. Mestrando do Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do
Espírito Santo - UFES.
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INTRODUÇÃO

De acordo com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas
(DESA), cerca de 244 milhões de pessoas vivem em um país diferente de onde nasceram, o
que totaliza 3,3% da população global em 2015 (DESA, 2015), número este que segue
aumentando ano a ano.

Grande parte deste expressivo e crescente fluxo migratório deve-se à busca incessante por
melhores condições de vida e de oportunidades, revelando-se uma das dimensões ou um efeito
evidente do fenômeno da globalização contemporâneo.

Com efeito, os elementos delimitadores de espaço e tempo, por mais distantes, são facilmente
superados, tornando-se meros conceitos organizacionais, não sendo mais obstáculos ao
desenvolvimento de redes de interação humanas.

Contudo, ao lado do incremento das interrelações e dos deslocamentos humanos, muitas vezes
impulsionados pelo desenvolvimento tecnológico dos meios de transporte e de comunicação, há
um correspondente controle cada vez mais rígido das fronteiras dos Estados, os quais não
medem esforços para impor barreiras físicas e jurídicas à entrada e permanência de
determinados migrantes no território nacional.

Isto porque, são os Estados os detentores do monopólio sobre a legitimidade da mobilidade
transnacional, isto é, são eles que definem os critérios de admissão ou não, em seus territórios,
dos indivíduos. Sob a perspectiva estatal, pois, os imigrantes representam, muitas vezes, uma
ameaça concreta à soberania e aos interesses nacionais, razão pela qual o tema do movimento
humano é tratado como assunto de segurança nacional, cujo controle e gerenciamento é
atribuído a uma autoridade policial.

Todavia, mesmo as políticas migratórias mais severas não são capazes de conter, eficazmente,
o massivo deslocamento humano. Muitos imigrantes logram êxito em romper as barreiras
físicas e jurídicas que lhes são impostas e vencem a política estatal de segurança e
criminalização dos movimentos migratórios.
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Nasce, a partir daí, a luta dos migrantes por uma autodeterminação dentro do espaço jurídicopolítico estatal reservado exclusivamente aos nacionais ou àqueles migrantes cuja vontade seja
convergente aos interesses do Estado de destino. Aos demais migrantes, considerados
"indesejados", ainda que consigam ultrapassar as fronteiras, é reservado um espaço de
exclusão e clandestinidade.

Analisar o complexo fenômeno das migrações transnacionais sob a ótica dos migrantes,
buscando-se, com isso, assegurar a universalidade dos direitos humanos, independentemente
da regularização jurídica ou documental do migrante, é, portanto, o desafio que se impõe frente
à cega afirmação da soberania estatal.

A construção de um direito humano de migrar, que corresponda a um direito subjetivo oponível
em face do Estado, que não pode, injustificadamente, negar o direito de ingresso e
permanência do migrante em seu território, é uma saída viável para o enfrentamento desta
tensão.

2

A MOBILIDADE HUMANA SOB A PERSPECTIVA ESTATAL.

Quando se tem em mira o fenômeno da mobilidade humana, advém à mente, num primeiro
momento, a concepção da existência de um direito universal à liberdade de locomoção do
indivíduo.

Contudo, analisando mais atentamente, percebe-se que a própria Declaração Universal dos
Direitos Humanos, ao tratar deste direito em seu artigo 13º, garante apenas o direito de todo
indivíduo de deixar o país em que se encontra, inclusive o próprio, e a este regressar, não
incluindo um direito a ingressar e permanecer no país de destino (ONU, 1948).

Com efeito, haja vista as peculiaridades e as condições de extrema vulnerabilidade de pessoas
em determinadas situações fáticas (perseguições em razão da raça, religião, nacionalidade,
grupo social, opiniões políticas ou grave e generalizada violação a direitos humanos), apenas
quando se trata de refúgio se pode afirmar, com segurança, acerca da existência de um direito
de solicitação de entrada e permanência em outro território, ou, de outro modo, numa obrigação
de acolhida, preenchidos os requisitos.
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Ainda assim, é sabido que não há garantia concreta que esta solicitação seja aceita, sobretudo
considerando o alto grau de subjetividade e, muitas vezes, discricionariedade no procedimento
de análise da solicitação de refúgio.

Noutro giro, também são conhecidas práticas adotadas por alguns países, criando barreiras
físicas e jurídicas que dificultam e, muitas vezes, impedem que os indivíduos possam exercer
seu direito à solicitação do refúgio, isto quando não se tratam de violações ao princípio do nonrefoulement (veladas ou disfarçadas).

Retomando às migrações em sentido amplo, o que se pode concluir é que inexiste, no plano
normativo internacional, um direito humano de migrar, que garanta aos indivíduos exercê-lo
livremente e reivindicá-lo.

Muito disso se deve ao fato de os Estados não possuírem interesse em, em nome deste
pretenso direito humano, abdicar do monopólio do poder de controle e gerência de suas
fronteiras, tampouco da prerrogativa de estabelecer, de acordo com seus interesses, critérios
subjetivos de seleção dos indivíduos considerados aptos ou inaptos a entrarem e
permanecerem em seu território. Os Estados partem do pressuposto de que isto significaria, em
última análise, uma renúncia (ainda que parcial) a sua própria soberania nacional.

Na Constituição Federal brasileira, particularmente, o fato de a soberania estar acima da
dignidade da pessoa humana no rol de fundamentos da República do artigo 1º (BRASIL, 1988)
não significa que esta esteja numa posição inferior àquela na escala de prioridades da atuação
estatal.

Ao contrário, a própria Carta Constitucional indicou expressamente, em seu artigo 4º (BRASIL,
1988) a prevalência dos direitos humanos como princípio orientador das relações internacionais
do Brasil.

Nesse sentido, considerando que a clássica ideia de Estado-Nação, formado por uma
comunidade política de pessoas de mesma procedência, já se encontra obsoleta, necessário se
faz uma revisão da própria ideia de soberania (PIFFER, 2014).
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Contudo, se de um lado é evidente que a soberania estatal nos campos econômico e
tecnológico apresenta reais fatores de erosão, sobretudo no modelo de economia global
contemporânea e de internacionalização de tecnologias, em que os Estados são
interdependentes, de outro, a soberania é reafirmada no controle de fronteiras, o que
demonstra, em si, um verdadeiro paradoxo (PIFFER, 2014).
Sendo assim, ainda que se tenha consciência da existência de uma sociedade mundial2, em
que coexistem, num mesmo espaço, diversas ideias, culturas, e crenças, isto é, mesmo com
incremento das diversas facetas da globalização (para além da dimensão econômica, de
mercado global) é sabido que há uma abertura indistinta das fronteiras para circulação de
mercadorias e capitais mas a tendência é que as fronteiras se mantenham rígidas para a
mobilidade de pessoas (PIFFER, 2014).

É o que ressalta Philippe Legrain (2006, p. 15) ao afirmar que "enquanto os governos estão
tornando mais fácil a circulação de bens e capitais em torno do globo, estão buscando erguer
barreiras nacionais cada vez maiores à livre circulação de pessoas" (tradução nossa).

Apontando uma das inúmeras consequências humanas deste fenômeno da globalização
seletiva e segregadora, que é confirmada em políticas migratórias adotadas por muitos Estados,
Bauman (1999, p. 11) denuncia
[...] a tendência atual de criminalizar casos que não se adequam à norma
idealizada e o papel desempenhado pela criminalização para compensar os
desconfortos da "vida em movimento" tornando ainda mais odiosa e repulsiva a
imagem da realidade da vida alternativa, a vida da imobilidade.

Com efeito, a ideia de imigrante como ameaça aos interesses nacionais não é recente. No
Brasil, esta política foi inaugurada na era Vargas e reafirmada durante os longos anos de
ditadura militar.

Nestes períodos históricos, foram editados inúmeros instrumentos normativos (sobretudo
decretos-lei) que não só criminalizavam a migração considerada "indesejada", como também
2

Este conceito não deve ser confundido com um Estado mundial, cuja organização sequer é desejável
(HABERMAS, 2001). Diz respeito, apenas, à noção de que as ideias de espaços isolados (sejam
territoriais, culturais etc.) se tornaram fictícios diante do incremento do fenômeno da globalização.
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possuíam caráter eugênico, adotando repulsivos critérios étnicos para seleção dos autorizados
ou impedidos de entrar ou permanecer no território nacional, inclusive adotando política de
cotas (KOIFMAN, 2012a, 2012b).

Foi no contexto desta ideologia, portanto, refletindo todo este legado, que surgiu a Lei 6.815/80,
marco legal responsável pelas questões referentes à imigração, ainda em vigor no país.

Resquício da obsoleta compreensão da mobilidade humana como ameaça aos interesses
nacionais, o "Estatuto do Estrangeiro" determina que o controle migratório, nos pontos de
entrada e saída do território nacional, esteja a cargo de uma autoridade policial, vinculada à
Polícia Federal.

Com efeito, mesmo com o advento da Constituição Federal de 1988 e com uma nova ordem
jurídica internacional de primazia dos direitos humanos, não há perspectivas de que esta
situação se altere nos próximos anos (haja vista os projetos de lei pretendentes a serem o novo
marco jurídico migratório brasileiro não possuem qualquer alteração nesse sentido, a exemplo
do PL 2.516, em trâmite na Câmara dos Deputados).

Sob a perspectiva estatal, portanto, ainda nos dias atuais, a mobilidade humana está associada,
diretamente, a um assunto de segurança nacional, sendo este o tratamento dispensado pelo
Estado a este complexo fenômeno humano e longe de ser abandonado.

Segundo ensina com propriedade Bauman e Donskis (2014, p. 127)
O tratamento dos estrangeiros como simples "problema de segurança" é
subjacente a uma das causas do verdadeiro "moto-perpétuo" nos padrões de
interação humana. [...] Em geral, o principal efeito da obsessão com a
segurança é o rápido crescimento (e não a redução) da sensação de
insegurança, com todos os acessórios de pânico, ansiedade, hostilidade,
agressão, mais o esvaziamento ou supressão dos impulsos morais. (destaque
original)

A disciplina em vigor permite, ainda, que o indivíduo submetido a processo de expulsão ou em
situação que enseje sua deportação, até que esta se efetive, seja recolhido à prisão, na forma
dos artigos 61 e 69 (BRASIL, 1980).
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O que se vê, é que meras irregularidades documentais ainda são motivo para retiradas
compulsórias do país (medidas estas que são, muitas vezes, cumuladas com prisão), sem dar
ao indivíduo qualquer oportunidade para regularizar sua situação. Ao contrário, na atual
disciplina normativa, é vedada a regularização migratória do imigrante clandestino e irregular
(artigo 38 da lei 6.815/80).

Ainda no que tange a detenções, não são raras as situações em que migrantes, ao ingressarem
no território nacional, seja por via terrestre, aérea ou portuária, permaneçam confinados nas
zonas primárias de fronteira para procedimentos burocráticos de verificação dos requisitos de
entrada no país, muitas vezes em instalações inadequadas. É o caso, por exemplo, do
conhecido "espaço conector" do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Esta perspectiva acaba excluindo o imigrante do status de sujeito de direitos, ou melhor, o
migrante considerado irregular só se torna um sujeito para ser criminalizado (REDIN, 2013).

Nesse sentido, ao se impor ao imigrante a penosa condição de "outro", "de fora", "objeto"
(REDIN, 2013, p. 18), revela-se a expressão concreta da ideia de "inimigo", conceito muito
desenvolvido na criminologia.

Com efeito, esta relação imigrante-inimigo já havia sido trabalhada por Zaffaroni (2007, p. 69):
Em qualquer lugar e em todos os tempos, desde Roma até a atualidade, o imigrante é um
forte candidato a inimigo, o que se torna altamente arriscado numa época de revolução
comunicacional, que facilita e promove os deslocamentos como nunca antes, num
planeta onde as expectativas de vida entre os países diferem de forma alarmante e a
necessidade de sobreviver torna-se o motor das migrações em massa [...].

Essa perspectiva estatal que considera o migrante como uma "ameaça" ou como "inimigo", ao
lado do tratamento da mobilidade humana como tema se securitização e criminalização dos
movimentos considerados "irregulares", é responsável para criação de estigmas ao imigrante.
Não raramente, ao migrante (sobretudo o considerado irregular) é atribuída a pecha de
"criminoso", e de ser responsável pela escassez de emprego, além de “manchar” a identidade
nacional, cultural e linguística da nação.
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Com efeito, reforçar atributos de diferente, de não pertencimento, de excluído, em última
análise, desqualifica os migrantes como potenciais parceiros de um diálogo na construção de
um espaço de coexistência seguro e agradável (BAUMAN; DONSKIS, 2014).

Daí, portanto, a necessidade de abandonar a ótica estatal da securitização e da criminalização
e começar a encarar o fenômeno da mobilidade sob uma perspectiva mais humanística. Mesmo
porque, apesar das variedades culturais (o que é extremamente positivo), os nacionais e os
migrantes permanecem iguais na essência, na condição humana.

3

A DIMENSÃO SUBJETIVA: EM BUSCA DO DIREITO HUMANO DE MIGRAR.

Partindo-se da concepção de que os direitos humanos não são um dado posto e imutável, mas
sim algo elaborado por meio de um processo de construção e reconstrução constante
(ARENDT, 1989; LAFER, 1991), é possível crer na edificação de um direito humano de migrar.

Como se viu, o que impede o reconhecimento do ato de migrar como direito humano são
ideologias obsoletas que consideram os migrantes como ameaças à segurança e a identidade
nacional, bem como atribuem aos mesmos a responsabilidade pelo incremento de mazelas
internas de ordem social e econômica, tudo isso confluindo na adoção de políticas de
securitização e criminalização dos movimentos humanos.

Contudo, tais justificativas, além de serem reducionistas do complexo fenômeno da mobilidade
humana, não se sustentam diante da realidade do mundo globalizado contemporâneo. O
fantasma da ameaça econômica cai por terra quando se leva em consideração que os
migrantes também se tornam consumidores e aumentam as demandas por bens e serviços no
país de destino, não o contrário (LEGRAIN, 2006).

Muitas vezes, sobretudo em países mais desenvolvidos, são os migrantes provenientes de
países menos desenvolvidos que ocupam postos de trabalho que os nacionais não mais
querem ocupar ou, mesmo, passam a realizar funções em que há escassez de mão de obra
(LEGRAIN, 2006).
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Além disso, à medida em que a população de muitos países, em especial na Europa, tende a
envelhecer, a mão de obra dos trabalhadores migrantes se tornará essencial para a
manutenção das economias (LEGRAIN, 2006).

Noutro giro, aqueles que optam por migrar para outros países em busca de novas
oportunidades e melhores condições de vida, não apenas enriquecem a economia como
também revigoram a cultura e a sociedade dos países adotados, sobretudo considerando que o
conceito de "nós" é suficientemente amplo e flexível (LEGRAIN, 2006).

O que se revela por trás destas justificativas, portanto, é nada mais nada menos que uma mera
escolha estatal, alicerçada na noção clássica de soberania, cuja autoridade define quais
indivíduos podem e quais não podem receber proteção jurídica em seu território e participar da
vida pública.

Contudo, é preciso ter em mente que não obstante o aumento em larga escala dos fluxos
humanos na contemporaneidade, muito em função dos avanços tecnológicos dos meios de
comunicação e transporte, os movimentos de migração sempre existiram na história da
humanidade.

Não são, portanto, uma prática habitual inerente aos pássaros, exclusivamente (numa
referência à alegoria idealizada por Philippe Legrain, 2006). Trata-se de uma prática humana,
um ato humano, que antecede à própria formação estatal.

Nesse sentido, ainda que assim se pretenda, com a adoção de políticas restritivas, não se pode
conter os movimentos migratórios; trata-se de uma inevitável consequência de um mundo
globalizado dividido entre ricos e pobres (LEGRAIN, 2006).

As restrições de ingresso e permanência de imigrantes no território nacional, portanto, não são
capazes de conter, efetivamente, o fluxo migratório, mas apenas contribuem para exacerbar
sentimentos de xenofobia, o fomento da clandestinidade, agravado pelo tráfico humano e para
a criação de espaços sociais de marginalização e exclusão.
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É preciso, pois, considerar a dimensão subjetiva do fenômeno da mobilidade humana, sob o
ponto de vista dos indivíduos que estão em mobilidade, suas motivações, aspirações e
contribuições e encontrar, assim, mecanismos de integração capazes de superar dicotomias.

Noutro giro, é preciso abandonar a obsoleta forma de tratar as migrações internacionais
exclusivamente sob uma isolada perspectiva estatal, sem considerar a complexidade do
fenômeno. Mesmo porque, na sociedade mundial em que se vive, a ideia de espaços isolados
(e, assim, de visões de mundo isoladas) se torna fictícia.

É como alerta Philippe Legrain (2006, p. 12/13):
Migration is increasingly a global issue, yet the debate about it is still mainly
conducted along (hostile) national lines - as if each country were an isolated
citadel threatened by hordes of barbarian invaders. [...] The increasing in
international migration is not occuring in a vacuum: it is part and parcel of
globalisation, the combination of distance-shrinking technology and market3

opening government policy that is bringing the world close together .

Diante de políticas migratórias cada vez mais restritivas, Giuliana Redin (2013) indaga qual
seria o espaço reservado ao migrante na estrutura de estado, inclusive de proteção jurídica, em
que a própria concepção de direitos humanos tem sido compreendida, afirmada e estruturada a
partir de um vínculo de cidadania.

O que se tem constatado é a ocorrência de uma "segregação-escravização" do humano pelo
vínculo formal de cidadania, incrustada no legalismo da vontade soberana do Estado. Assim
sendo, ao encaixotar o indivíduo sob o manto do nacionalismo, o Estado determina que certas
liberdades individuais alcançam tão somente a pessoa de um cidadão, e não da pessoa
humana, impondo uma categoria de pertencimento que está além da noção de pessoa humana
(REDIN, 2013).

3

Numa tradução livre: A migração é cada vez mais uma questão global, mas o debate sobre o assunto
ainda é principalmente conduzido sob (hostis) linhas nacionais - como se cada país fosse uma cidadela
isolada ameaçada por hordas de invasores bárbaros. [...] O aumento da migração internacional não está
ocorrendo em um vácuo: é parte da globalização, a combinação de tecnologia de diminuição das
distâncias e as políticas governamentais de abertura de mercado que está aproximando o mundo.
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Com efeito, além dos casos em que o imigrante forçado é assistido pelo Estado, por razões
humanitárias e em decorrência de tratados internacionais, o migrante apenas é considerado
regular (e, deste modo, bem vindo e aceito pelo Estado) quando sua vontade converge com o
interesse estatal (REDIN, 2013).

Àqueles indivíduos cuja vontade não convirja com o interesse estatal, é reservado um espaço
de confinamento jurídico-social, de privação de direitos e de participação no espaço público
estatal. Sob a perspectiva humana aqui proposta, não é crível que se admita tal distinção entre
imigrantes "legais" e "ilegais".

Nesse sentido, é precisa a advertência que faz Will Kymlicka (2006, p. 10):
Um dos conceitos mais curiosos que foram criados pelo uso repressivo das
fronteiras e pelo controle da migração é o de 'pessoas ilegais' também
chamadas 'indocumentadas'. Acostumados como estamos a ouvi-lo todos os
dias, não reparamos no fato de que se trata de um profundo absurdo. Como
pode ser alguém uma pessoa ilegal? Normalmente, se consideram ilegais as
condutas, os bens (por exemplo, se são bens ilícitos, obtidos por meio da
prática de delitos), mas não as pessoas. Colocar as pessoas como ilegais pelo
único fato de entrar em um determinado território é algo que se deve contar
entre as maiores aberrações que foram cometidas em nome do direito [...].
(tradução nossa)

Dito isto , muitos dos direitos já eriçados à categoria de direitos humanos, inclusive por meio da
Declaração Universal dos Direitos Humanos (tais como a liberdade de expressão, de
associação, religião, escolha ocupacional, dentre outros), dependem, diretamente, do direito ao
livre deslocamento. Tratam-se de escolhas que só o indivíduo (e não o Estado) pode fazer.

Deste modo, é possível considerar que restrições injustificadas à imigração acabam sendo atos
soberanos de massiva interferência nas mais básicas escolhas que os indivíduos, livremente,
podem fazer, tornando-se empecilhos, em última análise, ao exercício de direitos humanos
básicos, ao impedir os indivíduos de moverem-se, associarem-se e trabalharem livremente, por
exemplo.

É tempo, pois, de reavaliar a função do Estado que reconheça o imigrante, independentemente
de sua condição jurídica ou documental, como um sujeito de direitos, garantindo-lhe plena
participação no espaço público que integra e empoderamento, para que, assim, contribua, ele
também, com o desenvolvimento do país que escolheu viver.
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Tudo isto não significa dizer, por certo, que restrições à imigração não podem nunca ser
adotadas pelos Estados. Como qualquer outra garantia de liberdade, não se trata de um direito
absoluto, sendo possível a imposição de certas limitações, inclusive de ordem jurídica.

Contudo, importa acentuar que devem ser circunstâncias graves e excepcionais a autorizar a
imposição de restrições à entrada de pessoas no território nacional (tais como guerra,
terrorismo etc.), e não a regra geral. Ademais, mesmo diante de tais circunstâncias, deve o
Estado investigar todas as possíveis soluções, antes de adotar medidas drásticas de cunho
restritivo, como fechamento de fronteiras ou devoluções compulsórias.

O apelo a considerar o direito de imigrar como direito humano, pois, não é um anseio à abertura
incondicional de fronteiras, a uma renúncia absoluta da soberania sobre o controle de entrada e
permanência no território nacional. Antes, é um chamado à reconceituação do debate, a uma
guinada sob a ótica de tratamento a ser conferido ao fenômeno da mobilidade.

De acordo com Jorge Miranda (apud PIFFER, 2014, p. 61)
O Estado tem, sim, de coexistir com outras estruturas, acima e abaixo do seu
âmbito; tem de se inserir no contexto cada vez mais complexo e concorrencial,
numa "rede de poderes públicos"; e tem de repensar as suas funções, os seus
meios de agir, muitas das suas fórmulas jurídico políticas.

Em outros termos, a saída para a dimensão perversa da globalização (SANTOS, 2009), em que
estão inseridas milhares de pessoas nos processos de exclusão é, justamente, a análise do
mercado, da política, da economia, enfim, das relações humanas sob uma perspectiva
humanística.

É preciso, assim, superar a perspectiva estatal do fenômeno das migrações (interesse nacional,
soberania etc.) e usar lentes que permitam identificar a dimensão subjetiva da mobilidade
humana. Nesse sentido, restrições à imigração devem ser a última ferramenta endereçada aos
problemas socioeconômicos, não a primeira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas últimas décadas, verificou-se uma intensificação sem precedentes das relações
transnacionais (sociais, culturais, políticas, econômicas etc.) a par de uma reconfiguração de
distâncias e de tempo. Tudo isto, sem lampejo de dúvidas, foi impulsionado pelo fenômeno da
globalização, em suas múltiplas dimensões.

É neste contexto, pois, que os deslocamentos humanos transnacionais assumem uma
dimensão que evidencia a complexidade das relações humanas na contemporaneidade, que
refletem, inclusive, nos vínculos entre indivíduo e Estado.

Nesse sentido, diante de uma sociedade cada vez mais globalizada e cosmopolita, é preciso
revisitar o conceito de soberania para compreender que olhar para as migrações internacionais
somente de uma perspectiva estatal revela uma visão reducionista, distorcida e parcial deste
complexo fenômeno.

Frente às novas conexões sociais e culturais deste mundo globalizado, a soberania apresenta
sinais de enfraquecimento, diante deste remodelamento da própria figura estatal. Nesse
sentido, é preciso ceder lugar à primazia a dimensão subjetiva da mobilidade humana, em cujo
centro se encontra o indivíduo, suas aspirações e liberdades, deixando de lado a concentração
de interesses estatais.

Ciente de que, atualmente, o monopólio sobre a legitimidade da mobilidade transnacional, ou
seja, do controle das fronteiras e da livre adoção de critérios subjetivos de escolha de entrada e
permanência do território pertencem ao Estado, o presente estudo buscou examinar, a partir de
uma perspectiva humanista, a reivindicação de que os deslocamentos humanos transnacionais,
compreendidos como sendo uma prática humana, sejam erigidos à categoria de direito humano,
um direito de entrada e permanência reivindicável face ao próprio Estado.

Isto se deve ao fato de que é um anseio de todos que seja adotado, pelos Estados, um
tratamento dos fluxos migratórios transnacionais que seja compatível com as diretrizes de
proteção dos direitos humanos dos migrantes.
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Nesse sentido, não é crível que se admita, no tratamento do fenômeno da mobilidade humana,
a perpetuação de ideologias que reforcem a criminalização de tais movimentos, o tratamento ao
encargo de uma autoridade policial, e o estigma do imigrante como ameaça à segurança e aos
interesses nacionais.

É preciso, com isso, por fim à segregação entre "desejáveis" e "indesejáveis", "regulares" e
"irregulares", de modo que todos, independentemente de sua regularização jurídica ou
documental, possam livremente exercer seus direitos, e libertarem-se dos espaços de
confinamento e exclusão sociojurídicos aos quais hoje são relegados.

O aumento das mazelas sociais não pode ser atribuído, exclusivamente, às migrações
transnacionais. Trata-se de um resultado natural decorrente do próprio crescimento da
economia global e dos mercados mundiais, sendo um dos ônus da globalização, em sua
dimensão social.

Com efeito, é sabido que a edificação de um conceito de direito humano de imigrar demanda
tempo, ajustes e, sobretudo, vontade política, em especial nas concessões ao monopólio estatal
sobre os poderes de controle de fronteiras e de entrada e permanência no território.

O processo de redução das restrições é longo mas alcançável e a superação da soberania
estatal contribuirá para a construção de uma sociedade mais humana e solidária.

REFERÊNCIAS

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.
______. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
______; DONSKIS, Leonidas. Cegueira Moral: a perda da sensibilidade na modernidade
líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
BRASIL. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no
Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração. Brasília: Senado Federal, 1980. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815.htm>. Acesso em: 19 mar. 2016.

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT07

ISSN: 2317-0255

______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília:
Senado Federal, 1988.
______. Projeto de Lei nº 2.516, de 2015. Institui a Lei de Migração. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C21012D8F3A28A
A69A4C6602A9449CB5.proposicoesWeb2?codteor=1366741&filename=PL+2516/2015>.
Acesso em: 01 mar. 2016.
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DAS NAÇÕES UNIDAS
(DESA). Relatório sobre Tendências de Migração Internacional, 2015. Disponível em:
<http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/
MigrationReport2015_Highlights.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2016.
HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. São Paulo: Littera Mundi,
2001.
KOIFMAN, Fábio. Quixote nas trevas: o embaixador Souza Dantas e os refugiados do
nazismo. Rio de Janeiro: Record, 2012a.
______. Imigrante ideal: o Ministério da Justiça e a entrada de estrangeiros no Brasil (19411945). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012b.
KYMLICKA, Will. Fronteras territoriales. Madrid: Editorial Trotta, 2006.
LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de
Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
LEGRAIN, Philippe. Immigrants: your country needs them. New Jersey: Princeton University,
2006.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal dos Direitos
Humanos,
1948.
Disponível
em:
<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso em: 15 abr.
2016.
PIFFER, Carla. Transnacionalidade e imigração: a possibilidade de efetivação dos direitos
humanos dos transmigrantes diante de decisões de regresso na Itália e na União Europeia.
Tese
de
Doutorado.
Itajaí,
2014.
Disponível
em:
<http://siaibib01.univali.br/pdf/Carla%20Piffer.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2016.
PIOVESAN, Flávia. A universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos: desafios e
perspectivas. In: BALDI, César Augusto (Org.). Direitos humanos na sociedade cosmopolita.
Rio de Janeiro: Renovar, 2004.
REDIN, Giuliana. Direito de imigrar: direitos humanos e espaço público. Florianópolis:
Conceito Editorial, 2013.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal.
Rio de Janeiro: Record, 2009.

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT07

ISSN: 2317-0255

SPRANDEL, Marcia Anita. Migração e crime: a Lei 6.815, de 1980. REMHU, Revista
Interdisciplinar da Mobilidade Humana, Brasília, ano XXIII, v. 23, n. 45, p. 145-168, jul./dez.
2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/remhu/v23n45/1980-8585-REMHU-23-45145.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2016.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2007.

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT07

ISSN: 2317-0255

IX Encontro da ANDHEP - Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global e Povos
Indígenas
23 a 25/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES)

Grupo de Trabalho 07 – Mundialização, Tensões e Direitos Humanos

INTERCULTURALIDADE E DIREITOS HUMANOS: possibilidades de uma política aos
refugiados na Europa

CARLOS ALVES DA COSTA
Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares

BRAULIO MAGALHÃES SANTOS
Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares

PRISCILA RIBEIRO PRATES DA SILVA
Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares

MATEUS PEDROSA MACHADO
Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares

Anais do IX Encontro da ANDHEP - GT07

ISSN: 2317-0255

INTERCULTURALIDADE E DIREITOS HUMANOS: possibilidades de uma política aos
refugiados na Europa

Carlos Alves da Costa1
Braulio de Magalhães Santos2
Priscila Prates Ribeiro da Silva3
Mateus Pedrosa Machado4

PALAVRAS-CHAVE: Refugiados. Interculturalismo. Direitos Humanos.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A busca por um direito mundial se mostra fundamental para efetivação de
liberdades e direitos básicos dos cidadãos no plano internacional, entretanto tal assertiva na
atualidade se encontra distorcida, na medida em que ao invés de viabilizarmos um direito
internacional pluralista, fundamentado pela razão enquanto fonte de dialogo entre os entes
envolvidos, pugna-se por uma supremacia de determinada cultura, ou religião frente as
demais (FERREIRA, 2013). Diante de tal situação, as minorias e o caráter relativizado do
direito são deixados de lado, de forma a criar uma óbice a própria efetivação dos direitos
humanos.
O conceito de direitos humanos, bem como sua possível inserção no meio social
vem sendo trabalhado de maneira equivocada, na medida em que sua aplicação, pauta-se
em um caráter universalista, independente do local, da etnia e da cultura presente no país
onde venha ser empregado.
Com a globalização, os Estados foram forçados a inter-relacionarem cada vez mais
no plano internacional de acordo com suas necessidade e pretensões, o que seria a terceira
fase de implementação dos direitos humanos para alguns autores (HAHN, 2012). Tal
expansão gerou alguns problemas, como a tendência por uma imposição do “localismo
globalizado” nos moldes de Santos (1997), de uma cultura ocidental sobre o resto do
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mundo. O aprofundamento deste interculturalismo se mostra essencial para que a noção de
direitos humanos adeque-se às especificidades de cada território, o que soa um tanto
quanto democrático. Para tanto, faz-se necessário uma nova gramática social, de uma
forma renovada de conviver e, conseguinte, uma nova epistemologia nas relações.
A questão dos refugiados na Europa demonstra limites gerados pela ausência de
uma política internacional voltada para estes, externando a intolerância e superficialidade
das questões étnicas e culturais que ainda permeia o trato com o “outro”, o não europeu.
Para tanto será utilizado como referencial teórico a concepção dos Direitos
Humanos em sua acepção multicultural, que é extremamente positiva do ponto de vista
emancipatório, uma vez que denota um movimento contra-hegemônico (SANTOS, 1997).
Levar-se-á em consideração, também, a chamada "ética intercultural", que preceitua a
contextualização de todas as culturas no debate intercultural, ao contrário de sua
universalização, tal qual se propugna majoritariamente (HAHN, 2012).
Na parte inicial do texto será realizado um resgate histórico da temática dos
refugiados, de modo a delimitar melhor o tema e contextualizar historicamente a dificuldade
que o continente europeu mostrou em lidar com a chegada de grandes fluxos migratórios,
bem como será demonstrado a forma que o Brasil lidou com essa questão. Logo em
seguida será analisado os direitos humanos a luz da perspectiva multicultural e a crescente
temática da interculturalidade. Por fim, passar-se-á a tecer uma abordagem teórico acerca
do momento critico que tem se passado na Europa, no que tange a questão dos refugiados.
1

DO

RESGATE

HISTÓRICO

DA

TEMÁTICA

DOS

REFUGIADOS

E

SEUS

DESDOBRAMENTOS NA CONTEMPORANEIDADE
A questão dos movimentos migratórios vem acompanhando a humanidade ao longo
de sua história, seja dentro de um próprio território, tal como os casos envolvendo o êxodo
urbano da população europeia na fase inicial do feudalismo, deixando as cidades rumo ao
campo, em busca de segurança, abrigo e alimentação, bem como o movimento oposto
ocorrido no fim desse momento histórico, sendo ele, o êxodo rural, onde as pessoas
passavam a deixar o campo, e o regime feudal que se encontrava em decadência rumo aos
polos urbanos em busca de oportunidades de emprego e de meios para garantir a sua
sobrevivência durante a ascensão do modo de produção capitalista.
No que tange os fluxos migratórios e o movimento internacional, Cogo (2013) lhes
define enquanto um fenômeno global desencadeado por uma série de motivos, sejam eles
de cunho econômico, político e sócio cultural, que enquanto experiências humanas, acaba
dando os contornos da história de nossas sociedades. Tal fenômeno é influenciado por
fatores, que tendem a alterar de acordo com o contexto histórico vivenciado. Conflitos
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beligerantes, existência de regimes ditatoriais em determinados territórios, crises
econômicas e até mesmo desastres ambientais, têm o condão de induzir os indivíduos a se
deslocaram de seu território em busca de uma paz ou até mesmo da sobrevivência.
Independente dos motivos que acarretaram o deslocamento dos indivíduos de seus
países de origem, quase sempre o destino foi Europa, enquanto modelo de continente a ser
seguido, e padrão de desenvolvimento. Em meados do século XIX, os motivos que levavam
os indivíduos ao continente europeu eram a propensa condição de vida – no sentido de
possibilidade de viver, e não meramente melhorar os padrões de vida –, bem como o seu
êxito frente ao combate da mortalidade por meio das vacinas ali desenvolvidas, tal como a
vacina antivariólica, todo esse contexto fez com que o continente europeu se fizesse
enquanto ponto de referência do movimento migratório advindo da Ásia e África, tal como os
Estados Unidos da América é para os fluxos migratórios de origem latina, e da América
central.
De modo a delimitar melhor o problema do presente artigo, faz-se necessário
diferenciar os fluxos migratórios sejam eles de saída (emigração) ou de entrada (migração),
do real objeto de trabalho, os Refugiados, que ao contrário das duas categorias
supracitadas, não saem de seus países de origem sob a pretensão de uma mera melhoria
da qualidade de vida, mas sim por fundado temor de perseguição, que lhes obrigam a
procurar abrigo em outros países que não esteja vivendo sob tais condições.
Esses indivíduos que historicamente deslocaram-se de seus territórios devido a
causas que, muitas vezes, eram alheais a sua vontade, não eram enxergados juridicamente
pelos países que os “acolhiam”, tal situação lhes obrigavam a viver na ilegalidade e
clandestinidade nos países onde ingressavam, gerando um déficit na efetivação de seus
Direitos Humanos, que demonstram reflexos até a contemporaneidade.
Diante da complexidade de tal temática, a Organização das Nações Unidas, em
assembleia geral em 1950, convocou todos os seus plenipotenciários para redigirem uma
convenção que regulasse o status legal desses indivíduos que foram obrigados a saírem de
seus países, cunhados enquanto refugiados, que teve como fruto a Convenção das Nações
Unidas sobre o Estatuto do Refugiado.
Tal convenção é tida como a maior codificação envolvendo direitos dos Refugiados
no plano internacional, e buscou ao longo de seus dispositivos consolidar instrumentos
legais que reportavam a questão dos refugiados, e assim traçar padrões mínimos ao seu
tratamento, elencando uma série de impedimentos para ação Estatal no tratamento para
com esses indivíduos que, ao contrário dos antigos instrumentos legais que regulavam o
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tema, se estende a todos que se enquadrem enquanto Refugiados, e não remete apenas a
grupos específicos.5
Sob a ótica dessa convenção, Refugiados seriam todos os indivíduos que tiveram
que deslocar de seu território natal, sob temente perseguição por motivos de religião, raça,
grupo social, opiniões políticas ou nacionalidade, bem como não podem retornar, ou não
querem mais valer-se da proteção desse país. 6
Na medida em que a convenção de 1951 teve como marco legal a Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948, que afirmava a igualdade de todos os seres
humanos e o direito desses de gozar do rol de direitos humanos elencados por tal
declaração. Nesta esteira, a convenção, assim como seu marco legal, deveria ser aplicada
sobre todos que se encaixassem na definição de refugiados, sem nenhuma distinção.
No período entre guerras emergiu a demanda por um princípio capaz de garantir
uma maior segurança aos refugiados, que saíam de seus países de origem em busca de
sobrevivência, nesse contexto surge o princípio do “Non-Refoulement” – “Não-Devolução” –
que, conforme salienta Paula (2008), teve o seu embrião implantado a partir de sua
positivação no Estatuto Jurídico dos refugiados Russos e Armênicos, que seguindo
orientações da Assembleia da Liga das Nações elencou algumas óbices a devolução dos
refugiados pelos signatários da convenção.
Apesar das tentativas de implantação do princípio do Non-Refoulement7 em
diversos instrumentos legais no início do século XX, a consolidação desse princípio
propriamente dita, só ocorreu por meio da Convenção de 1951, onde teve seu conteúdo
delimitado.
Conforme salienta Paula (2008), o princípio do Non-Refoulement passou a ser a
pedra angular do direito internacional dos refugiados. Em linhas gerais remeteria ao fato dos
Estados não poderem obrigar uma pessoa a retornar ao seu território de origem, do qual
tenha saído devido um fundado receio de perseguição.
Segundo informativo da ACNUR, o princípio do Non-Refoulement vai muito além do
mero empecilho à devolução dos refugiados a seu território de origem contra a vontade
destes, e chega até mesmo a prever que os países que venham a receber os refugiados
providenciem uma série de documentos, de modo a regulamentar a situação dos refugiados
frente a seu ordenamento, bem como emitir uma espécie de “passaporte” para esses.

5

Fonte: informativo da ACNUR (Agência da ONU para refugiados) acerca da Convenção de 1951.
Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/o-que-e-a-convencao-de-1951/>
6 Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, Art. 1º, alínea A.
7 Art. 33 da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, in verbis: “ Nenhum dos Estados
Membros expulsará ou rechaçara, de maneira alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios
em que a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da sua
nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das suas opiniões políticas”.
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Dentro desse contexto percebemos que tal princípio se mostra de suma importância para a
proteção e efetivação de direitos humanos dos refugiados no âmbito internacional.
Com o passar do tempo, foram surgindo novas situações propulsoras dos fluxos
migratórios, e com isso, foi necessário que as providências dispostas na Convenção de
1951, se estendessem a esses novos fatores geradores. Nesta esteira foi criado e
submetido um Protocolo relativo à Assembleia Geral das Nações Unidas, o qual foi
encarado como uma espécie de “adicional” à Convenção de 1952, na medida em que
aumentava consideravelmente o seu rol de incidência (Informativo – ACNUR)8.
Tal protocolo foi ratificado pelo Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas
em janeiro de 1967, sendo logo em seguida transmitido aos possíveis signatários, e
passando a vigorar a partir de outubro de 1967.
O rol de signatários desse Protocolo9 foi maior do que o da convenção de 1951
propriamente dita. Os países que chegaram a ratificar o protocolo se viram obrigados a
aplicar as provisões da Convenção de 1951, a todos os refugiados, entretanto sem a
necessidade de observar os limites geográficos e de datas impostos inicialmente ao longo
dos dispositivos da Convenção.
Conforme disposto acima, resta claro que a Convenção de 1951 e o Protocolo de
1967, se mostram enquanto os dois principais instrumentos que regulamentam o tema dos
refugiados na seara internacional, elencando padrões para o seu tratamento e proteção
pelos países, que venham a recebê-los. Devido à importância de tais instrumentos legais
para a efetivação dos direitos humanos dos refugiados no âmbito internacional, a
Assembleia Geral da ONU vem propondo a seus Estados membros a ratificação e
incorporação de tais instrumentos legais em seu ordenamento.
Ultimamente instituições como a União Africana, a Organização dos Estados
Americanos, bem como a União Europeia também vêm recomendando veementemente a
ratificação de tais instrumentos por parte de seus Estados-membros.
Ao longo da história, os refugiados vêm enfrentando diversas situações
preocupantes em que seu único, uma vez que quase sempre, buscam ingressar em algum
país que lhes proporcionem qualidade de vida e, em casos extremos, uma mínima
perspectiva de vida. Contudo, tal pretensão vem se tornando de realização cada vez menos
provável, porquanto nota-se o desenvolvimento de políticas desfavoráveis aos refugiados,
como restrições no trânsito migratório, por exemplo.

8

Disposto em: < http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/o-que-e-a-convencao-de-1951/>
Acesso em: 12/05/2016.
9 Ao contrário do que se infere do contexto de sua criação, o Protocolo de 1967 é um instrumento
legal independente da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, bem
como, não tem como pré-requisito para sua ratificação, a obrigatoriedade dos Estados terem sido
signatários da Convenção de 1951.
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Conforme José H. Fischel de Andrade (2015, p. 133,134) relata em sua tese, o
Brasil foi considerado o primeiro País do Cone Sul que integrou a Convenção de 1951.
Posteriormente em 1954, havia anunciado políticas que eram consideradas como “portas
abertas” para todas as pessoas refugiadas, contudo essa política acabou sendo suspensa e
revertida por meios restritivos que duraram até a década de 80. É notório, que a atuação
diplomática brasileira era vista apenas como algo simbólico, já que havia várias limitações
para aqueles que realmente necessitavam de um escudo internacional.
Os refugiados no Brasil ao contrário da Europa, enquadram-se no conceito de
“refugiados ambientais”, no qual muitas vezes buscam outros países não pelo fato de
questões políticas, perseguições, mas sim por motivos de desastres ambientais, como por
exemplo, o caso dos haitianos, que adentraram no país brasileiro graças à devastação
deixada pelo sismo em 2010, obstando, assim, o Haiti de recuperar-se da destruição
deixada pelo tsunami enfrentado em 2004. (AMARAL, Sérgio; OLIVEIRA, Wellington, 2015).
A década de 60 foi considerada como um dos períodos mais marcantes para a
proteção dos refugiados no território brasileiro, influenciada em grande parte pelo Ano
Mundial dos Refugiados (AMR), criado no Reino Unido e futuramente patrocinada na ONU,
onde foi elucidada a importância da Convenção de 1951 para a efetivação de direitos
humanos dos refugiados na seara internacional, bem como foram traçados uma série de
incentivos aos países para ratificarem tal instrumento legal. Desta forma, pode-se inferir que
o Ano Mundial dos Refugiados – AMR foi um dos mecanismos propulsores para a ratificação
da Convenção de 1951, bem como do Protocolo que veio a ocorrer em 1967.
A política brasileira em seus últimos anos promulgou a lei n° 9.474/97, conhecida
como a lei de refúgio que foi responsável pela criação do Comitê Nacional para os
Refugiados (CONARE), órgão este que é responsável por reconhecer e elaborar políticas
voltadas para os refugiados. Além disso, a lei permite que o refugiado tenha acesso aos
documentos básicos como de identificação e carteira de trabalho, visando assim uma maior
segurança, assistência e amparo jurídico aos refugiados.
O Brasil mesmo sendo conhecido mundialmente por sua hospitalidade e sua
benevolência frente ao próximo, quando se trata de refugiados tal estigma não é compatível
com a realidade. Na medida que esse tratamento amistoso que o brasileiro historicamente
cultuou frente aos turistas não se repete perante as pessoas refugiadas.
No Brasil os refugiados em sua maioria vivem na clandestinidade, e lutam
diariamente pela sua sobrevivência em um lugar que não se fala a mesma língua, muitas
vezes sem emprego e acima de tudo sem esperanças de uma vida melhor. Outros acabam
sendo submetidos a subemprego, onde trabalham com mão-de-obra pouca salariada e
serviços degradantes, sendo considerados como os escravos do séc. XXI (LACERDA, et al,
2015).
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Dentro desse debate acerca do tratamento dos refugiados, e sua visibilidade frente
aos países nos quais estão ingressando, podemos abstrair a temática do multiculturalismo –
temática que será abordada mais detalhadamente em tópico próprio – na medida que a
entrada desses fluxos migratórios em países com culturas consideravelmente diferentes dos
países de origem dos refugiados, aflorou o debate acerca de necessidade de observar,
respeitar e comunicar com a cultura do outro. Tal interculturalidade vem se mostrando cada
vez mais inevitável frente a crescente globalização da sociedade.

2

DIREITOS

HUMANOS:

O

MULTICULTURALISMO

E

A

TEMÁTICA

DA

INTERCULTURALIDADE

É notório como a concepção hodiernamente mais aceite de Direitos Humanos é
eminentemente de matriz ocidental. Nessa esteira, Santos (1997) preceitua que os Direitos
Humanos, tal qual se difunde atualmente, trata-se de um “localismo globalizado”, isto é, de
conjecturas locais – mais precisamente, ocidentais – sobre os direitos humanos, que foram
globalizadas e são impostas aos diversos povos no globo. Esse é o processo chamado de
“globalização hegemônica”, pois é a tradução de uma dominação das nações ocidentais,
sobremaneira as europeias e os Estados Unidos, sobre o restante do mundo. Em outras
palavras, tem-se uma “globalização de cima para baixo” (SANTOS, 1997).
Dessa feita, na medida em que uma dada cultura é globalizada (p. ex., o consumo
de fast-foods), outra é cada vez mais “localizada”, ou seja, para que uma se expanda, outra
é, necessariamente suprimida (como a feijoada no Brasil, p. ex.) (SANTOS, 1997). Isso é
algo extremamente alarmante, porquanto sacrifica elementos de uma cultura para o sucesso
de outra e, o mais corrente, é que a cultura das potências ocidentais sobrepuje as demais,
reforçando o caráter de dominação do ocidente sobre o oriente, do Norte sobre o Sul.
Para que os Direitos Humanos se efetivem enquanto meio de emancipação social,
é mister que seja adotada uma concepção “multicultural” a seu respeito, haja vista que,
conforme supramencionado, a acepção majoritariamente propugnada sobre os direitos
humanos constitui expressão da cultura ocidental (SANTOS, 1997). Nessa perspectiva,
enquanto tal concepção prevalecer, os direitos humanos continuarão sendo uma “arma” do
ocidente contra o restante do mundo, isto é, como meio de dominação hegemônica dessas
nações contra os diversos sistemas de direitos humanos (SANTOS, 1997). Em contraponto,
portanto, propõe-se o multiculturalismo, que pode ser conceituado como a celebração da
diversidade cultural pelos diferentes grupos étnicos (KYMLICKA, 2010).
O multiculturalismo, enquanto busca pela celebração da diversidade cultural e
étnica, surge em meados da década de 1960, em reação às atrocidades antidemocráticas,
sobretudo em se tratando de diversidade étnica (KYMLICKA, 2010). Em decorrência dessas
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repressões, emergiram diversos movimentos das classes marginalizadas até então, visando
a garantir mais direitos, a adoção do multiculturalismo, (o que proporciona o debate
intercultural) e, em suma, igualdade substancial em relação às classes “dominantes”
(KYMLICKA, 2010). Pode-se resumir esses movimentos em três padrões: (1) O primeiro
refere-se aos grupos indígenas, como os americanos, os neozelandeses, os australianos e
os canadenses. Suas reinvindicações eram, dentre outras: reconhecimento e título de suas
terras, reconhecimento de seus costumes e línguas, reconhecimento de seu direito
costumeiro, meios de participação no governo e o direito de se autogovernar, ações
afirmativas e modos de participarem dos instrumentos internacionais na defesa de seus
direitos; (2) O segundo atine aos “sub-estados”, como os bascos e catalães na Espanha, o
Quebec no Canadá entre outros. Buscavam representação no governo central, tanto no
parlamento quanto nas Supremas Cortes, reconhecimento do multiculturalismo nos três
poderes, criação de escolas e universidades para grupos étnicos minoritários, autonomia
territorial, status de língua oficial, alguma personalidade no âmbito internacional (como subestado, tendo acento em organizações e acordos internacionais) e difusão de sua linguagem
inclusive na mídia; (3) por fim, tem-se os movimentos de imigrantes por seus direitos. Seus
objetivos eram, basicamente, a afirmação do multiculturalismo tanto no parlamento como na
Cortes Constitucionais, a inclusão de línguas estrangeiras e do multiculturalismo no currículo
das escolas (em nível regional e municipal também), órgãos que deem suporte a atividades
culturais, inclusão de representantes de suas etnias na mídia, a permissão de obter a dupla
cidadania, ações afirmativas para grupos étnicos desvalidos e a fundação da educação
bilíngue (KYMLICKA, 2010).
Para além da celebração da diversidade cultural, tem-se que o diálogo entre as
culturas é imprescindível para a superação dessa concepção “uni cultural” dos direitos
humanos, o que se tornará viável pela “hermenêutica diatópica” (SANTOS, 2009). Segundo
o renomado autor português, a “hermenêutica diatópica” consiste na ideia de que os topoi
de determinada cultura – topoi são “lugares comuns retóricos mais abrangentes de
determinada cultura”, que não se discutem mas funcionam como premissas argumentativas
(SANTOS, 2009) – são tão incompletos quanto a própria cultura a que pertencem, o que não
é visível de seu interior, haja vista que cada cultura se supõe completa (SANTOS, 2009).
Nesse sentido, o objetivo da “hermenêutica diatópica” é propiciar que cada vez mais as
culturas, mutuamente, se considerem incompletas, uma vez que “o reconhecimento de
incompletudes mútuas é condição sine qua non de um diálogo intercultural” (SANTOS,
2009)10.

10

A preconização do reconhecimento de incompletudes mútuas para o diálogo intercultural em muito
se assemelha à chamada “douta ignorância” do próprio Sousa Santos, segundo a qual quanto mais
entendermos que o conhecimento é infindável, e de que o ser humano é incapaz de obter tal
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Entrementes, estabelecer tal diálogo não é tarefa das mais fáceis, porquanto uma
cultura que historicamente fora dominada pode reforçar a necessidade de subordinação se
pressupor-se incompleta (SANTOS, 2009). Portanto, existem algumas regras a serem
seguidas pelos diversos povos num diálogo intercultural. Dessa forma, tem-se como ponto
de partida para tal interlocução o sentimento de frustração com a própria cultura, o que
desperta curiosidade para se conhecer outras culturas (SANTOS, 2009), seguido da escolha
por acordo mútuo do tema a ser tratado (SANTOS, 2009) e, por fim, a compatibilização do
princípio da igualdade com o do reconhecimento da diferença, sintetizado na seguinte frase
de Santos (2009):
A hermenêutica diatópica pressupõe a aceitação do seguinte imperativo
transcultural: temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza;
temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza
(SANTOS, p. 18, 2009).

Tal perspectiva de interculturalidade é trabalhada por alguns autores como tema
atinente à “filosofia e ética intercultural” (HAHN, 2012). Assim sendo, tendo em vista que a
concepção de direitos humanos ora dominante é fruto de uma “hermenêutica reducionista”,
porque expressão unicamente da razão eurocêntrica, e diante da globalização e pluralização
culturais que se vive hodiernamente, é mister que a filosofia se desenvolva sob a
perspectiva da ética intercultural, promovendo, assim, uma “teoria crítica dos direitos
humanos” (HAHN, 2012). Dessa forma, o que se pretende é a realização de um diálogo
intercultural, que se balize na filosofia e na ética intercultural, o que levará à consideração
de todas as culturas partícipes de tal debate a serem concebidas como contextuais, e não
universais:
Como decorrência, deixa de existir um centro onde predominaria a reflexão
filosófica (como o eurocentrismo ou qualquer outra centralização) e
experimenta a construção de uma razão interdiscursiva, construtora de
pontes. Dá-se outra ideia de universalidade, que não é justaposta à
unidade. A universalidade não se realiza em ideários metafísicos unitários.
Refaz a ideia de universalidade, regulada pela solidariedade em todos os
universos que compõem o nosso mundo cultural (HAHN, p. 179-180, 2012).

Assim sendo, os direitos humanos devem ser encarados como algo titular de um
valor comum da humanidade, mas não sob um olhar uni-cultural, eurocentrista, mas sim da
perspectiva da ética intercultural (HAHN, 2012).
Entrementes, em que pese os diversos defensores do multiculturalismo, o mesmo
não se encontra imune a críticas. Nessa perspectiva, os chamados “pós-multiculturalistas”
conhecimento em sua completude, estaremos cada vez mais próximos de sermos chamados de
“doutos ignorantes”: “ignorantes”, pela impossibilidade de se alcançar tamanha sabedoria, mas
“doutos” na medida em que compreendemos nossa incapacidade para tanto (SANTOS, 2008).
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vêm criticando o multiculturalismo enquanto mera implementação de políticas simbólicas de
reconhecimento da diversidade cultural, afirmando que: (1) problemas sociais, econômicos,
desigualdades sociais e educacionais, não podem ser resolvidos tão somente pelo
multiculturalismo; (2) alguns valores difundidos têm diferentes repercussões, podendo ser
bastante intoleráveis até mesmo do ponto de vista legal, o que dificulta a implementação do
multiculturalismo; (3) o multiculturalismo deve funcionar como um mecanismo para os
grupos étnicos estabelecerem diálogos entre si, difundindo seus costumes próprios
(KYMLICKA, 2010)11.
Em verdade, o multiculturalismo, enquanto meras políticas simbólicas de
celebração da diversidade étnico-cultural, é incompleto, pois carece de concretude, tal como
a mera igualdade formal também o é na ausência da igualdade substancial, que pressupõe
a implantação de políticas afirmativas a fim de, efetivamente, reduzir o hiato existente entre
as diversas classes sociais. Por conseguinte, é mister que as políticas multiculturalistas
também possuam meios de concretamente reduzirem as desigualdades entre as maiorias e
as minorias étnicas, entre as culturas dominantes e as dominadas, conforme supracitado
nos três padrões de movimentos multiculturalistas. São essas políticas que promovem a
“cidadanização” (“citizenisation”) dos grupos tradicionalmente alijados e esquecidos
(KYMLICKA, p. 100, 2010):
Em minha opinião, portanto, o multiculturalismo é primeiramente e acima de
tudo algo sobre o desenvolvimento de novos modelos de cidadania
democrática, fundamentada nos ideais de direitos humanos, para substituir
as relações anteriormente incivis e antidemocráticas de hierarquia e
exclusão. (KYMLICKA, p. 101, 2010, tradução nossa)12.

A necessidade de ações afirmativas, aliadas a políticas de celebração da
diversidade étnica, foi percebida, inclusive, pelos próprios movimentos em prol do
multiculturalismo, conforme supracitado. Nessa perspectiva, tem-se como exemplo
paradigmático na atualidade o próprio continente europeu, que vem recebendo imigrantes
especialmente do continente asiático, que se soma à própria diversidade ínsita à Europa.
Dessa forma, nota-se que no processo de formação da União Europeia, mormente a partir
do Tratado de Maastricht, que proporcionou a livre circulação de pessoas entre os países
membros, ocorreram significativos intercâmbios culturais entre os mesmos, o que, de certo

11

Entretanto, tal cláusula pode ser interpretada de maneira a reforçar a ideia de que cada grupo
possui seus próprios costumes e deve, portanto, manter-se hermeticamente vedado, o que põe em
xeque o diálogo intercultural (KYMLICKA, 2010).
12 In my view, therefore, multiculturalism is ﬁrst and foremost about developing new models of
democratic citizenship, grounded in human rights ideals, to replace earlier uncivil and undemocratic
relations of hierarchy and exclusion.
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modo, contribui para o multiculturalismo, ainda que os principais objetivos da União
Europeia sejam econômicos (SOUZA e SANTOS, p. 8, 2012).
Contudo,

hodiernamente,

o principal desafio da Europa no tocante ao

multiculturalismo não é com a diversidade dentro do próprio continente, mas sim com a
massiva chegada de refugiados. Não raro, a chegada de imigrantes no continente europeu
tem causado inúmeras situações fragmentárias aos Direitos Humanos, como atitudes
xenofóbicas pelas populações dos países europeus, e pelos próprios governos dos países,
mediante políticas de exclusão dos migrantes ilegais. Essa, inclusive, a opinião do chefe do
Escritório de Direitos Humanos da ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, para o qual a simples
vigilância das fronteiras e a expulsão dos refugiados, sem uma análise do motivo que os
levou a buscar asilo, é uma grave violação a seus direitos, levando-os, inclusive, a ter vidas
perdidas, e passarem por locais ainda mais perigosos para alcançarem o refúgio (ONU,
2016). Outra grave situação, condenada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon,
consiste na imposição de restrições ao trânsito de imigrantes, que ocorreu nas fronteiras
entre a Grécia e a Macedônia, e entre essa e a Sérvia, ficando proibidos de cruzá-las os
cidadãos do Irã, Paquistão e Bangladesh, permitindo a passagem apenas dos sírios,
afegãos e iranianos (ONU, 2016). Tal colocação, do ponto de vista da Declaração Universal
de Direitos Humanos (ONU, 1948), é bastante verossímil, porquanto são garantias por ela
asseguradas o direito de deixar um país (Artigo 13, “2”) e o de buscar e gozar de asilo,
quando vítima de alguma perseguição (Artigo 14, “1”).
Analisando-se tal facticidade à luz do multiculturalismo e da interculturalidade, notase também um problema, visto que há uma intolerância dos europeus (ou pelo menos
grande parte deles) frente a outras culturas, no caso, em relação aos refugiados. Isso pode
ser explicado pela “hermenêutica diatópica” de Santos (2009), pois o que se depreende é
uma quase total pressuposição de completude pela cultura europeia, o que impede o
diálogo intercultural e, por conseguinte, o próprio multiculturalismo, enquanto celebração da
diversidade étnico-cultural, causando, em casos extremos, movimentos xenofóbicos.
Como pode se constatar, a temática do multiculturalismo e da interculturalidade, no
tocante aos refugiados, constitui um tema muito em voga na atualidade, e de suma
importância na efetivação dos Direitos Humanos. É, outrossim, um grande desafio, o que se
verifica, por exemplo, na Síria, que segundo dados do Alto Comissariado da ONU para
refugiados (Acnur), desde o início dos conflitos no país asiático, 4,8 milhões de pessoas
buscaram refúgio em países vizinhos, e 900 mil o fizeram na Europa (G1, 2016). No que se
refere a crianças, tem-se um dado ainda mais alarmante: 96,5 mil crianças migrantes e
refugiadas desacompanhadas pediram asilo na Europa em 2015, e uma entre nove delas
são registradas como desaparecidas (ONU, 2016).
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O tema dos refugiados, como é assente, é dotado de relevância supranacional, ou
seja, supera os interesses meramente no plano interno dos Estados. Portanto, o instrumento
próprio a desenvolver cada vez mais esse setor é o Direito Internacional, em que os países
podem (e devem) estabelecer pactos e convenções de modo a otimizar o tratamento dos
refugiados, concretizando, assim, o direito ao asilo consagrado na Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948. Cumpre ressaltar, ademais, que o direito dos refugiados é uma
das vertentes sobre as quais o Direito Internacional Público atua na proteção internacional
da pessoa humana (ARNEITZ, 2010).

3 UMA ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO VIVENCIADA NA EUROPA

Na contemporaneidade, quando falamos na temática dos refugiados, fica quase
impossível não remetermos à situação da Europa e à enorme massa migratória que vem
chegando em proporções cada vez maiores a esse continente. Esse novo movimento
migratório rumo ao Ocidente, em grande parte é movido por conflitos beligerantes nos
territórios da Síria e do Iraque, mas também advém de outros países africanos e do oriente
médio.
Questões como a inserção econômica dos refugiados, uma primeira assistência
dirigida a esses, como estadia – em sua maioria campus precários de refugiados –
alimentação, são os temas mais levantados no cenário internacional, tanto pela mídia,
quanto pelo meio acadêmico. Entretanto, a inserção sociocultural dos refugiados nos países
que venham a ser acolhidos se mostra de suma importância, tendo em vista que esse
enlace entre as culturas – interculturalismo – é essencial para uma vivência harmônica entre
os povos, bem como para que haja uma real efetivação dos direitos humanos dos
refugiados. Somente por meio desse interculturalismo seria possível tornar o convívio entre
o “eu” e o “outro” algo respeitoso e igualitário, mesmo diante de todas divergências
ideológicas e religiosas envolvidas nessa relação.
Conforme salienta Souza e Santos (2012), a União Europeia pode ser encarada
como o principal exemplo de integração regional entre Estados-nações que aconteceu no
mundo, tal circunstância acarretou na ampliação do fenômeno da multiculturalidade dentro
do continente europeu, que até então era tímida, e ocorria somente devido à proximidade
entre os países.
Mesmo diante do robusto bloco econômico fundado entre os países do continente
europeu, este não ficou imune a crises e momentos instáveis, entretanto o bloco se mantém
até a atualidade, com relações saudáveis entre os membros. Mesmo o laço maior que une
tais Estados sendo de cunho econômico, tais países têm se “auto ajudado” de modo a
superar crises e momentos de fragilidade enfrentados por alguns de seus membros –
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sempre com o pano de fundo de manutenção de um mercado econômico e financeiro forte e
unido dentro da organização –.
Entretanto, quando se trata de países fora desse contexto eurocêntrico, há uma
certa repulsa com o “outro”, situação que pode ser explicada por meio da teoria da
hermenêutica diatópica

redigida por Santos (2009), tendo em vista que os países do

continente europeu enxergam sua cultura enquanto completa, o que lhes impedem de
assimilar e dialogar com culturas distintas. O primeiro passo para um dialogo intercultural é
a consciência acerca da incompletude de sua cultura, bem como a compreensão da
importância da cultura alheia.
Para além da recepção dos refugiados, o continente europeu vem enfrentando uma
situação complexa, qual seja o terrorismo, que acaba por gerar um eminente sentimento de
medo na população, bem como uma série de debates acerca da segurança e a capacidade
dos países europeus lidarem com esses tipos de ataques. Atentados como aqueles
ocorridos na França13 e na Bélgica14 nos últimos meses tendem a reforçar o sentimento de
insegurança da população frente aos possíveis ataques.
Na medida em que a temática dos refugiados e a ação terrorista cresceram
mutuamente no continente europeu, houve uma equivocada exegese de trabalha-los
enquanto temas inerentes. Tal situação acepção errônea de uma relação umbilical entre
terroristas e refugiados dificultou o debate acerca da temática, bem como levou a adoção de
medidas imprecisas pelos países, na medida em que trabalharam em uma estratégia para
temas diametralmente opostos como se fossem um só, tal como vem ocorrendo nos países
europeus e nos Estados Unidos da América, que na tentativa de repelir as ações terroristas
vem estabelecendo uma série de medidas restritivas a entrada de indivíduos vindo de certos
países.
A soma de todos esses fatores vem contribuindo para criação de um estigma
perante os refugiados, colocando-os enquanto terroristas em potencial – principalmente
aqueles advindos de países de matriz islâmica -. Esse estigma criado vem sendo absorvido
pela grande maioria da população europeia, o que acaba dificultando a adoção de medidas
condizentes com os preceitos dos direitos humanos, qual sejam, favoráveis aos refugiados,
na medida em que os governantes se veem pressionados para adotar medidas restritivas a
entrada dos refugiados em prol da garantia de uma “segurança” aos seus governados, e

13

Atentado ocorrido em Paris, em novembro de 2015, onde ocorreu uma série de ataques terroristas
coordenados, deixando cerca de 130 pessoas mortas. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico
(grupo terrorista que atua com maior intensidade no Iraque e na Siria). Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/11/1706236-policia-francesa-registra-tiroteio-e-explosaoem-paris.shtml>.
14 Ataque terrorista ocorrido no aeroporto de Zaventen em março de 2015, deixando cerca de 34
mortas, e mais de 200 feridos. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/03/aeroportode-bruxela-na-belgica-registra-explosoes.html>
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quaisquer políticas públicas contrárias a esse ideário popular que os governantes venham
implementar, traduz-se em impopularidade dentro de seu território.
Todo esse contexto ocasiona uma recepção incerta a esses indivíduos, no sentido
que eles migram rumo à Europa, para fugir de um fundado temor de perseguição em sua
terra natal. Entretanto, deparam-se com condições de vida não tão propicias quanto
esperavam, tendo em vista a má recepção por parte dos países, movimentos xenofóbicos,
bem ausência de emprego, o que os levam a viver em situações de miserabilidade e de
clara violação de direitos humanos.
Como se depreende das experiências vivenciadas nos últimos anos na Europa, até
mesmo das declarações do Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, a política dos
refugiados naquele continente mostra-se fragmentária, tanto aos tratados de direito
internacional, tal como a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, e a própria
Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma vez que tais países fazem exatamente o
que é vedado por esses instrumentos legais, como o Non-Refoulement, previsto no citado
Estatuto, e o tratamento igualitário, garantia esta, prevista nos arts. 1º e 7º da Declaração
Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948).
Partindo de uma perspectiva intercultural, faz-se necessário, romper com as
medidas que vem sendo aplicadas para conter a entrada dos fluxos migratórios, e pensar de
uma maneira holística, ou seja, voltada para a totalidade desse contexto. Nesse sentido, a
União Europeia enquanto o bloco econômico de maior influência mundial, envidar esforços,
de modo a fazer com que os Estados-membros atuem conjuntamente para sanar a questão
dos refugiados, que vem se mostrando uma das mais gravosas violações de direitos
humanos na atualidade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo buscou problematizar a questão dos refugiados no Brasil e,
principalmente, no continente europeu, focando na recepção dos mesmos pelos países, e o
quanto isso é prejudicial ao próprio intuito dos direitos humanos. Para tanto, valemo-nos de
um resgate histórico sobre tal temática, que permite inferir se evoluímos ou “involuímos” na
questão dos refugiados.
Nessa perspectiva o multiculturalismo e a interculturalidade associados a ações
afirmativas mostram-se interessantes alternativas no tratamento do tema ora em comento.
Viu-se que um passo a mais é necessário em relação à tradicional concepção de direitos
humanos, tendo em vista o caráter dialógico e emancipatório da acepção multicultural de
direitos humanos conforme Santos (1997).
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Mostrou-se, ademais, o quão caótica é a situação dos refugiados na Europa, em
que, não raro, notam-se situações de crianças abandonadas, de pessoas morrendo ao
tentar cruzar fronteiras na busca por refúgio e, até mesmo, de países adotando políticas de
refugiados refratárias aos direitos humanos, tanto em sua visão majoritariamente aceite
quanto numa perspectiva multicultural.
Para além de belas palavras de inclusão e intercâmbio culturais que se depreende
da interculturalidade, essa conjectura deve ser analisada enquanto meio de efetivação dos
direitos humanos em si, ou seja, como tópico direcionador de políticas públicas na
concretização dos direitos humanos. Contudo, pelo que se constata, essa possibilidade é
pouco provável de ser implantada em solo europeu, haja vista a postura repulsiva ao diálogo
intercultural adotada pela maioria de seus países.
Portanto, em que pese haver uma alternativa positiva em diversos aspectos
(inclusive em se tratando de direitos humanos), qual seja, a interculturalidade, essa se
mostra pouco provável (mas necessária) na prática, uma vez que os Estados europeus não
vêm se mostrando tão partidários a essa perspectiva. O avanço aqui preconizado só será
possível a partir de uma mudança de postura em relação ao tema, começando pela
aceitação da pressuposição de incompletude, nos moldes expostos por Santos (1997).
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IX Encontro da ANDHEP – Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global e Povos
Indígenas, 25 a 27 de Maio de 2016, UFES, FDV, UVV. Vitória – ES.
Grupo de Trabalho: Mundialização, Tensões e Direitos Humanos

Direitos Humanos e Segurança Nacional: O Muro da Cisjordânia e o Combate ao Terrorismo
em Israel

Thiago Barbosa Lacerda (ASCES)1
Marco Aurélio da Silva Freire (UFPE)2

Vitória – ES
Maio de 2016
1
2

Graduando do curso de Direito da ASCES (Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico).
Docente da ASCES, Mestrando em Direitos Humanos pela UFPE.
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1 – INTRODUÇÃO
Não é tarefa simples analisar os problemas políticos do Oriente Médio, com suas
complexidades históricas e culturais, principalmente em um espaço tão curto como um
artigo de aproximadamente vinte páginas. Portanto, trata-se de uma abordagem geral
acerca do conflito em torno da motivação e consequências da construção do muro. Na
primeira seção será feito um apanhado histórico sobre as origens e principais fatos que são
utilizados pelos dois lados para justificar as hostilidades. Com base nessas informações,
num segundo momento, a análise recairá sobre os motivos e repercussões da construção
da barreira e, por fim, o estudo das possíveis violações e consequências do caso específico
no âmbito internacional.
A preocupação principal do presente trabalho é tentar evitar uma abordagem
unilateral do problema, por isso a contraposição dos termos Direitos Humanos e Segurança
Nacional. Embora a tentativa seja de imparcialidade, entende-se que o trabalho acadêmico
de tema tão delicado deve apontar para algum tipo de interpretação, mesmo que esta não
seja conclusiva. Afinal, o próprio conflito não dá sinais de solução próxima.

2 – UM CONFLITO DE SÉCULOS
A situação de animosidade verificada no Oriente Médio atualmente tem raízes
milenares. Embora, de fato, parte das reivindicações repousem sobre a partilha de territórios
decorrente da criação do estado de Israel, na primeira metade do século XX, é demasiado
simplista encarar esse acontecimento como o único fator de controvérsia.
A rivalidade histórica assenta-se não meramente entre judeus e palestinos, mas
entre os primeiros e os árabes, já que o termo “palestino” sempre foi empregado para definir
todos os habitantes da região da Palestina (REICHERT, 1972), que engloba tanto o território
oficial israelense quanto as regiões ocupadas. De acordo com o relato bíblico (aceito pelos
dois povos), ironicamente, as duas comunidades teriam uma mesma raiz étnica, o patriarca
Abraão. De acordo com a história, este teve um filho com a escrava Hagar, chamado Ismael,
dando origem aos árabes (DE ALMEIDA, 2015). Já Isaque, nascido da união com a hebreia
Sara, seria o início da etnia judaica. Até hoje um dos pontos de controvérsia é a legitimidade
da descendência abraâmica.
Desde então as duas populações convivem na Palestina, embora durante a maior

2
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parte do tempo sem predomínio de autonomia sobre a terra por parte de nenhuma delas.
Após o estabelecimento de Abraão no local, por volta do vigésimo século a.C., o lugar foi
sucessivamente ocupado por impérios alheios a qualquer dos dois grupos, como babilônios
e persas. Os judeus tiveram o domínio entre esses períodos de ocupação, intercalando as
épocas de autonomia com a posse por povos estrangeiros até o ano 70 d.C, quando
Jerusalém foi destruída e a maior parte deles foi expulsa. Após o surgimento do cristianismo,
viu-se mais um grupo pleitear a autonomia pela região, principalmente pelos locais
considerados sagrados, gerando sangrentas disputas, como foi o caso das cruzadas. No
século VII d.C. os árabes assumiram o controle territorial através do Califado islâmico,
permanecendo com a autonomia até o domínio Turco Otomano, que assumiu o controle em
1517.
Após a I Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações, com a intenção de criar um
organismo “regulado por declarações específicas que visam o oferecimento de garantias
mútuas de independência política e integridade territorial para estados grandes e pequenos”
(VIANNA, 2010). Uma das primeiras ações da Liga foi decidir sobre o destino do esfacelado
Império Otomano, até então detentor da Palestina. De acordo com o entendimento, haveria
uma divisão dos territórios em categorias, segundo a possibilidade de autonomia de cada
um deles (HOUAT, 2008). As potências vencedoras da guerra então assumiriam o controle
temporário desses territórios, em regimes de mandatos, até que as respectivas populações
estivessem prontas para a independência.
Na partilha dos mandatos, ficou a cargo da Grã-Bretanha a administração da
Palestina até o ano de 1948 (ROTTA, 2012). O grau de intervenção britânico seria
determinado pela categoria, que no caso da Palestina pertencia à classe A de países,
caracterizados por
estágio de desenvolvimento em que a sua existência como nações
independentes pode ser reconhecida provisoriamente, sujeitas à prestação
de assessoria administrativa e de apoio até ao momento em que eles são
capazes de ficar sozinhos. Os desejos dessas comunidades devem ser uma
consideração principal na escolha do obrigatório3.

O problema começou ao se tentar estabelecer qual seria o povo da região a ter essa
autonomia. A lógica estaria a favor da comunidade árabe, numericamente superior.
Entretanto, o número de judeus na região era cada vez maior, devido à leva de imigrantes
promovida pelo sionismo, que era um movimento de retorno judaico à Palestina, com a
3

3

http://www.vivapalestina.com.br/site/nacoes-unidas-iii-a-liga-das-nacoes-mandatos-e-a-questaopalestinareturn-to-das-nacoes-unidas-o-problema-da-palestina/
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consequente criação de um estado soberano. Segundo a ideologia sionista, esta era a única
forma de livrá-los das frequentes perseguições, principalmente as sofridas no continente
europeu. Muitos desses imigrantes já estavam estabelecidos há algumas décadas, sem
contar os remanescentes históricos da diáspora4, estando organizados em associações préestatais. Os conflitos decorrentes da imigração judaica começaram a surgir depois da
primeira leva de imigração, no final do século XIX.
A administração britânica, antes mesmo do fim da I Guerra e o início do mandato,
encorajou os árabes à revolta contra os otomanos, garantindo-lhes apoio em eventual
processo de independência. Essa garantia foi firmada por meio de correspondência entre o
alto comissário britânico, Sir Henry McMahon, e o xá de Meca, Hussein – que desejava
estabelecer um grande estado árabe independente – entre 1915 e 1916 (CHEMERIS,
2002). Entretanto, França e Grã-Bretanha firmaram acordo secreto (Convênio Sykes-Picot)
para uma partilha estratégica da região, de forma que estas nações pudessem ter influência
mesmo depois da criação de possíveis estados nacionais. Segundo Cunha (1998),
A estratégia britânica para a Palestina integrava-se num plano muito mais
vasto para o Oriente Médio (escolha de reis e de emires colaboradores para
os tronos de estados árabes amigos; imposição da desmilitarização dos
estreitos turcos; continuidade da presença no Suez, apesar da
independência do Egito) que lhe asseguraria a participação na exploração
petrolífera no Iraque e no Irã e o domínio das rotas da Índia. O petróleo
transformara-se numa questão vital e em 1918-1934 seria construído um
oleoduto entre os campos petrolíferos no norte do Iraque e o porto
mediterrânico de Haifa, atravessando a Transjordânia e a Palestina.

Seguindo essa estratégia, e a despeito da promessa feita aos árabes, em 1917 o
governo britânico declara à Organização Sionista que “o governo de Sua Majestade encara
favoravelmente o estabelecimento, na Palestina, de um Lar Nacional para o povo judeu, e
empregará todos os esforços a fim de facilitar a realização desse objetivo” (LOPES, 1942
apud CHEMERIS, 2002). A promessa ficou conhecida como a Declaração de Balfour, já que
feita pelo chanceler inglês Arthur Balfour.
Estava lançada a gênese que carateriza parte dos argumentos árabes contrários ao
estabelecimento de Israel. Segundo eles, a criação do estado judeu foi uma interferência do
Ocidente nas questões locais, uma invasão estrangeira. Entretanto, o estabelecimento da
nação judaica não seria um processo fácil. Embora o governo britânico tenha declarado
apoio à causa sionista, pouco fez, em termos práticos, para viabilizar tal promessa. Ao
contrário, em 1939 “a Inglaterra publicara o Livro Branco (...) onde rechaça a ideia de um
4

4

É a palavra utilizada para designar a dispersão dos judeus pelo mundo. Existiram várias
diásporas ao longo dos séculos.
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estado judeu englobando toda a Palestina ao mesmo tempo que limita a imigração e a
venda de terras a sionistas” (TRAGTENBERG, 2003). A estratégia era manter diálogo com
os dois povos de forma a garantir, mesmo depois do mandato, influência no Oriente Médio.
A balança pendeu à questão judaica após a Segunda Guerra Mundial, com

a

descoberta sobre os horrores do holocausto promovido pelos nazistas. Ganhou voz o
discurso de que era preciso estabelecer um estado independente para os judeus, de forma a
evitar que atrocidades semelhantes se repetissem no futuro.
Assim, em 1947, por meio da resolução nº 181 (II) da recém-criada Organização das
Nações Unidas (ONU), votou-se não pela estabelecimento de um país judaico, mas pela
partilha da Palestina em dois estados independentes, um árabe e outro judeu. Segundo o
Plano de Partilha, 56% do território seria judeu e os 44% restantes caberiam aos árabes
(BELISÁRIO, 2013), ficando Jerusalém sob administração internacional, conforme mapa:

Figura 1
Fonte: http://www.mythsandfacts.org/replyonlineedition/chapter-4.html

Os árabes não aceitaram a proposta, uma vez que eles representavam cerca de 70%
da população e ficariam com menos da metade do território, enquanto os judeus, sendo
apenas 30% dos habitantes palestinos, ficariam com a maior parte das terras (HOUAT,
2008). Os sionistas argumentaram que a injustiça cabia a eles, uma vez que a maior parte
de seu território estava localizada no deserto do Negev, que era inabitável, mas mesmo
assim concordaram com a partilha. Mesmo diante da recusa dos vizinhos, em 14 de maio de
1948, poucas horas antes do final do mandato britânico, Israel declarou sua independência,
dando início a um conflito que ficaria conhecido pelos árabes como A Catástrofe, e pelos

5
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judeus como Guerra da Independência (ZUCCHI, 2014), que se prolongou até o ano
seguinte.
A consequência imediata da guerra, com a vitória judaica, foi a expulsão e fuga de
milhares de palestinos, que concentraram-se em campos de refugiados na Síria, Jordânia e
Faixa de Gaza. O conflito foi uma oportunidade para Israel ampliar os limites territoriais além
do estabelecido no Plano de Partilha.
A comunidade árabe, em geral, nunca aceitou a existência do estado judeu, salvo
acordos bilaterais de Israel com Jordânia e Egito. Após a criação do estado israelense
ocorreram diversos conflitos armados com as nações árabes vizinhas. O mais controverso
deles foi a Guerra dos Seis Dias, quando Israel ocupou diversas áreas além do armísticio de
1949.

3 – COMO SE CONSTROI UM MURO
Nas décadas que se seguiram ao estabelecimento do estado israelense viu-se o
crescimento alarmante dos campos de refugiados palestinos, agravando as situações já
precárias daqueles lugares, caracterizados pelo exíguo espaço físico e alta concentração
demográfica. Ao mesmo tempo, também aumentou a quantidade de novas colônias
judaicas, em um processo constante de ocupação israelense, tanto no território nacional,
como em áreas ocupadas.
Essa situação, aliada aos diversos acordos de paz infrutíferos entre as duas
populações, fez com que eclodisse em 1987 uma revolta civil dos palestinos contra a
ocupação israelense. Esse levante ficou conhecido como Intifada, ou Guerra das Pedras, já
que os palestinos armaram-se de paus e pedras para enfrentar os militares israelenses.
Segundo Pereira (2012),
Tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, homens e mulheres, adolescentes e
crianças não pararam de fazer manifestações e de enfrentar o poderoso
exército israelense. Esses resistentes conseguiram dotar-se de um
programa mínimo – a recusa da ocupação – e de uma coordenação quase
nacional.

O levante durou quase seis anos, até o acordo de Oslo, em 13 de setembro de 1993,
ficando conhecido como Primeira Intifada. Nesse período, “1.100 palestinos foram mortos,
250 eram crianças, enquanto 114 judeus mortos, 5 eram crianças” (MAIA e BARROS, 2011).
Algumas das consequências, de acordo com Cunha (1998), foram
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No plano político, a Jordânia renuncia à Cisjordânia, ocupada pelo reino
Hachemita em 1950 e por Israel em 1967, no rescaldo da Guerra dos Seis
Dias; em 1988, Yasser Arafat proclama em Argel a criação de um Estado
independente na Palestina. Do ponto de vista econômico, a Intifada foi
altamente lesiva dos interesses palestinianos, o encerramento da fronteira
por parte de Israel criando dificuldades adicionais nos Territórios Ocupados.

O acordo de Oslo, no entanto, acenou com uma possibilidade de resolução dos
conflitos. Conforme o pacto, os territórios ocupados por Israel estariam divididos em três
regiões. A primeira, denominada área A, seria totalmente controlada pela Autoridade
Nacional Palestina (ANP). Na segunda, B, assuntos civis ficariam a cargo da ANP e
questões de segurança seriam das Forças de Defesa de Israel. A área C teria controle total
israelense.
A Segunda Intifada, entretanto, interrompeu a proposta de Oslo. Teve início em 28 de
setembro de 2000, quando o então primeiro ministro israelense Ariel Sharon visitou a
mesquita de Al Aqsa, sendo o fato interpretado pelos palestinos como provocação. Essa
segunda revolta, no entanto, mostrou-se mais violenta que a antecessora. Agora os
palestinos estavam mais articulados em organizações não estatais paramilitares, como o
Hamas, obtendo apoio também do grupo libanês Hezbollah. Esses grupos utilizaram-se
exaustivamente de ataques terroristas, em especial com homens bomba.
Como apuraram Bellini e Adam (2014),
O primeiro ataque que se tem registro de homens-bomba de autoria do
Hamas foi em 1994, matando aproximadamente 22 civis em Tel Aviv, capital
de Israel. Com o passar do tempo, mais ataques foram perpetrados,
chegando ao seu máximo em 2002, onde cerca de 45 homens-bomba se
sacrificaram em nome do grupo, matando centenas de civis.

Esse aumento vertiginoso de atentados suicidas após o início da Segunda Intifada,
em especial entre 2001 e 2002, fez com que o governo israelense resolvesse construir o
que chamou de “Barreira de Segurança”. Um muro com aproximadamente 720 Km de
extensão (ALVES DA FROTA, 2010), circundando e isolando fisicamente o território da
Cisjordânia, ocupado desde a Guerra dos Seis Dias. O argumento de Israel era de que seria
preciso uma medida extrema para frear os ataques terroristas.
A construção teve início ainda em 2002, provocando protestos por parte dos
palestinos, que alegaram ser a intenção do muro aumentar a área ocupada e promover a
expansão de novas colônias judaicas, de forma a inviabilizar a criação de um estado árabe.
Atualmente a obra encontra-se com cerca de 65% do projeto concluído, sendo que a maior
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parte do traçado passa pela área demarcada como A no acordo de Oslo. Ou seja, em
território que deveria ser controlado apenas pela Autoridade Nacional Palestina.
A rota do muro causou diversos transtornos aos palestinos, provocando, entre outros
danos, um aumento geral nos preços, devido à dificuldade para comercialização de
produtos, já que toda mercadoria passava pelo criterioso controle nos check points da
barreira. Agricultores também se queixaram sobre as divisões territoriais nos lugares de
lavouras e pastos.
O mapa abaixo mostra o percurso do muro, em comparação com a Linha Verde –
fronteira delimitada no Plano de Partilha de 1948.

Figura 2
Fonte: 4º Comitê da Assembleia Geral da ONU – Políticas Especiais e Descolonização

Percebe-se o isolamento a que ficou sujeita a Cisjordânia, com o muro fechando a
fronteira de um lado, e do outro as barreiras naturais do rio Jordão e do Mar Morto. Esse
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cerco, além das já citadas dificuldades econômicas, gerou também o bloqueio dos
palestinos ao suprimento de necessidades vitais, como atendimento hospitalar. Backmann
(2012) relata uma entrevista com um médico local, sobre as implicações práticas dos check
points do muro na vida dos palestinos:
Em caso de urgência ou complicação, deve-se fazer vir uma ambulância de
Belém ou de Ramalah e ir até o hospital de Ramalah. Quer dizer, entrar em
contato com as autoridades israelenses, obter as autorizações necessárias
para atravessar os check points e transportar o paciente pelas ruas estreitas
e sinuosas que contornam Jerusalém. Isso pode levar trinta e cinco minutos
ou três horas. Sobretudo à noite. Em caso de hemorragia interna ou de
ataque cardíaco, esse tempo perdido pode ser fatal para o doente. Você
acha que os israelenses pensaram nisso?

A barreira também separou comunidades inteiras, como aponta relatório da ONU,
Áreas palestinas densamente povoadas — Su’fat, Kafr Aqab e Samiramis,
totalizando uma população de 30 mil habitantes, que estão atualmente
dentro dos limites municipais, estão separadas de Jerusalém pelo muro.
Outros vilarejos ao norte e a leste da cidade, com uma população de mais
de 84 mil habitantes, também estão excluídos. Além disso, o muro atravessa
comunidades palestinas, separando vizinhos e famílias — isso acontece em
Abu Dis, por exemplo. (MAKDISI, 2009)

O governo judeu, por sua vez, argumenta que a barreira reduziu significativamente a
vulnerabilidade do país a ataques terroristas. “Comparado com o ano anterior, em 2003 teria
havido queda de 30% no número de atentados terroristas e decréscimo de 50% no número
de vítimas mortas por terroristas” (DA FROTA, 2007). Diante das suspeitas de que a
segurança seria apenas uma desculpa para a demarcação de novos territórios, a Suprema
Corte israelense decidiu que a legalidade do muro estava vinculada a esse motivo, e que,
portanto, deveria ser uma medida temporária. Em alguns casos a Corte determinou a
alteração de rota da barreira, o que ocorreu, por exemplo, com a mudança de traçado pelo
vilarejo de Battir, protegendo seus milenares terraços agrícolas.
Atendendo à solicitação da ONU, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) emitiu
parecer consultivo sobre a barreira de segurança israelense 5. O documento, de 9 de julho de
2004, fez duras críticas à obra, opinando pela suspensão imediata do projeto e a derrubada
do que já havia sido erigido. De acordo com a CIJ, a medida israelense não tinha a
finalidade de proteger a população contra ataques terroristas, mas anexar territórios
ocupados em 1967. Além disso, o muro provocava a violação de inúmeros direitos humanos,
como o de livre locomoção e, principalmente, a autodeterminação dos povos. Para a Corte,
o principal problema não seria o muro em si, mas o fato dele invadir área sob administração

5 International Court of Justice. Legal consequences of the construction of a wall in the Occupied
Palestinian Territory – Advisory opinion of 9 July 2004.
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exclusiva da Autoridade Nacional Palestina.
O critério da Corte para caracterizar o ato como invasivo não estava baseado no
tratado de paz assinado em Oslo, mas na Resolução 242 da ONU, de 22 de novembro de
1967, que determinava a retirada israelense dos territórios recém ocupados. Essa resolução
nunca foi acatada por Israel, alegando, entre outros motivos, que a determinação referia-se
à saída “de” (no sentido de alguns) territórios, segundo interpretado da versão em língua
inglesa do texto, e não “dos” (todos), conforme redigido em francês (MAIA, 2007). Desta
forma, a entrega da Faixa de Gaza, em 2005, seria o cumprimento da determinação do
Conselho de Segurança. O parecer consultivo da CIJ, no entanto, também destaca a
resolução 3314 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que considera agressão anexar
territórios por meio da guerra.
A principal controvérsia do parecer da CIJ, entretanto, repousa sobre a alegação de
que Israel não poderia utilizar o recurso da legítima defesa em face de agressão terrorista –
que foi a principal justificativa do país ao construir o muro. Segundo o órgão, um estado só
poderia reivindicar o direito à autodefesa caso sofresse ataque armado de outro estado. Por
ataque armado a Corte adota a interpretação restritiva de ofensiva bélica, apoiando-se no
art. 51 da Carta das Nações Unidas, que diz:
Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa
individual ou coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um
membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha
tomado as medidas necessárias para a manutenção da paz e da segurança
internacionais.

No entanto, para muitos teóricos, interpretar o termo apenas em relação à ofensiva
perpetrada por exércitos estaria ultrapassada, não atendendo às novas modalidades de
conflito verificadas na atualidade. Segundo Yoo (2004), “os requisitos tradicionais da legítima
defesa deveriam ser reinterpretados no contexto moderno das armas de destruição em
massa e do terrorismo internacional.” (YOO apud McGOLDRICK ,2004). Segundo Rudzit
(2006), esse é um debate recente quanto à Segurança Nacional, havendo duas correntes
majoritárias, as denominadas estreitas e as abrangentes. Esta última defende “a
necessidade de se incluírem mais causas não militares aos conflitos no sistema
internacional” ( RUDZIT, 2006). Já a primeira é chamada também de tradicional, pois adota
as concepções clássicas de guerra. Cardoso (2002) alerta que se “for adotada definição
excessivamente restritiva, arriscamo-nos a desamparar o Estado, vulnerando sua segurança
e, portanto, a dos cidadãos”. Ayoob (1983) chega a definir as ideias de segurança defendido
pela corrente estreita como “Conceito Ocidental de Segurança”, já que desconsidera a
natureza das hostilidades nos países em desenvolvimento, onde as ameaças, em geral, são
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internas, fruto de guerrilhas e grupos terroristas. Nesses lugares os embates não seriam
propriamente militares, mas o que se define como Conflitos Assimétricos, “a confrontação
entre o fraco e o bem mais forte. As situações em que um dos contendores, em presença,
possui um poder de combate significativamente superior ao de seu(s) oponente(s)”
(PINHEIRO, 2006).
A terminologia utilizada pode provocar interpretações equivocadas. A desproporção
verificada nesses conflitos não quer dizer, necessariamente, que o fraco estaria em
desvantagem. A assimetria seria mais quanto as táticas utilizadas. Pimentel e Neto (2015)
preferem utilizar o termo Guera de Quarta Geração, considerando uma evolução histórica
nas táticas dos embates. Visacro (2011) entende que “o conceito de guerra de 4ª geração é
esclarecedor e rompe, definitivamente, com o estereótipo, ainda tão arraigado, da guerra
como a mera confrontação formal e direta entre duas Forças regulares de Estados
Nacionais antagônicos”. Esse tipo de batalha seria característico dos países em
desenvolvimento, onde, segundo Pinheiro (2007),
Junto aos estados nacionais, aparecem como novos atores protagonistas,
organizações não estatais armadas, forças irregulares de diferentes
matizes: separatistas, anarquistas, extremistas políticos, étnicos ou
religiosos, crime organizado e outras, cuja principal forma de atuação se
baseia nas táticas, técnicas e procedimentos da guerra irregular.

A Guerra do Vietnã e a intervenção militar americana no Afeganistão mostram-se
emblemáticos desse tipo de guerra, em que o lado fraco não foi o derrotado. Pinheiro (2007)
afirma que “a opinião pública internacional, de uma maneira geral, está ciente que o Conflito
de 4ª Geração é a única modalidade em que os EUA foram batidos”, acrescentando que
A constatação de que estados nacionais poderosos, sobretudo no que se
refere à sua capacitação militar, vivenciaram dramáticas derrotas em
diferentes partes do globo, constitui-se, hoje, na maior motivação de grupos
e facções radicais de diferentes matizes, que adotaram a subversão, a
guerrilha e o terrorismo como pilares básicos dessa forma diferenciada de
fazer a guerra.

Há atualmente uma mudança de paradigma quanto às definições de conflito.
Sobretudo após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e as investidas militares
americanas ao Iraque e Afeganistão. A própria ONU – contrariando o que diria mais tarde
sobre o caso israelense – em decisão inédita, acatou o argumento de legítima defesa em
resposta ao terrorismo, no caso dos EUA, através da resolução 1.368/2001, "o texto invoca
o direito natural à legítima defesa, individual ou coletiva e, qualificando os atentados
terroristas como ameaças à paz e à segurança nacional em clara alusão ao Capítulo VII da
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Carta das Nações Unidas" (VELLOSO, 2003).
E este tem sido um argumento muito utilizado pelos países que enfrentam problemas
com o terrorismo, os desenvolvidos em especial. Exemplo disso é o que diz Mead (2006):
Governos que não conseguem policiar seus próprios territórios – ora porque
a autoridade governamental não atinge a área rural ora em função de
favelas urbanas com grande concentração de pessoas, onde zonas sem
policiamento são controladas por gangues criminosas – apresentam um
sério risco a um mundo no qual terroristas buscam refúgios e bases.

De forma que, isoladamente, o argumento da CIJ quanto à impossibilidade do uso de
legítima defesa por parte de Israel seria um tanto contraditório, adotando uma postura
estreita em relação ao tema da segurança, desconsiderando o contexto regional. Como bem
salientado por Rudzit (2006), “o significado de segurança será tão diverso quanto as
condições e situações de diferentes estados a que este conceito é aplicado”. A realidade
naquela região é de um conflito de 4ª geração, como já frisado, tendo como característica
relevante os alvos civis por parte dos terroristas, diferentemente das lutas militares
clássicas. Nas palavras de Pinheiro (2007), “como raciocinar com lógica, enfrentando
fanáticos que, visando causar o maior terror possível, usam como arma a própria morte e
que ambicionam atingir o paraíso, matando em nome de Deus?”.
E este é precisamente o dilema enfrentado atualmente em relação ao combate ao
terrorismo. Como agir em uma guerra sem trincheiras delimitadas, onde o inimigo é
invisível? Qual o procedimento correto num combate que viola as regras do jogo, atingindo
indiscriminadamente civis despreparados para o conflito? A respostas dos países ocidentais
a esse desafio tem sido, grosso modo, um maior controle das fronteiras, seja por meio de
barreiras físicas, como o fez Israel, seja através de um rigor maior na permissão de vistos.
Mas também, e principalmente, um maior investimento em serviços de inteligência, de forma
a tornar visível – e previsível – a ameaça. Essas medidas, entretanto, acabam provocando a
violação de inúmeros direitos, como o de livre locomoção e privacidade, muitas vezes com o
consenso dos próprios violados, que aceitam renunciar a garantias em prol da segurança.
Essa aceitação, no entanto, é específica dos países ocidentais, em especial no caso dos
Estados Unidos, onde a opinião pública acata, de forma geral, medidas mais invasivas em
prol do combate ao terrorismo. Nas palavras de Fernandes (2016),
a partir do substancial incremento do terrorismo, da “cibercriminalidade” e da
produção de armas de destruição em massa (biológicas, químicas e
nucleares), várias medidas restritivas de direitos fundamentais como
liberdade, privacidade, presunção de não culpabilidade, dignidade da
pessoa humana, etc., e da própria democracia têm sido adotadas por
nações havidas como democráticas em prol do direito à segurança.
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O caso da Palestina, no entanto, envolve questões bem mais complexas.
Diferentemente de outros países que utilizaram-se de barreiras físicas como medida de
segurança, em Israel não há, ao menos oficialmente, uma fronteira entre o país e os
territórios palestinos. O que existe, como já mencionado, é um traçado internacionalmente
aceito, a Linha Verde, mas que carece de maior legitimidade pelo fato do estado palestino
não existir também de forma oficial. Portanto, trata-se de uma disputa entre um país
membro da ONU e um povo que invoca autonomia.
No entanto, segundo Maia (2016), “a recusa de reconhecimento não impede um
Estado de existir. De mero alcance declarativo, o reconhecimento vem apenas constatar a
existência do novo Estado. Ele não lhe confere nenhuma qualidade jurídica adicional”. A
prática em relação ao caso, no entanto, demonstra que a posição de país observador da
Palestina o coloca em situação desfavorável quando invoca a invasão de fronteiras. O
Direito Internacional, e mais especificamente a Declaração Universal de Direitos Humanos,
mostra-se incipiente e carente de força normativa, já que é consagrado nesta última o direito
à autodeterminação dos povos, independente de maiores formalidades quanto à existência
desse povo sob a forma de estado.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão da segurança nacional frente ao terrorismo ainda é um campo de estudo
em aberto, não sendo possível esgotar o tema em poucas páginas. Muito menos em relação
ao conflito entre Israel e Palestina, que tem desdobramentos históricos bem mais
complexos. Pode-se, entretanto, identificar alguns aspectos bem demarcados em relação ao
tema.
Em primeiro lugar, não há dúvida de que o direito israelense à autodefesa é legítimo,
principalmente quando se identifica as características de uma guerra de 4ª geração no local
e o precedente da própria ONU em relação aos EUA. No entanto, o debate em torno do
muro não está pautado apenas no combate ao terrorismo, mas envolve a violação da
soberania de um território que, embora não seja oficialmente um estado, é reconhecido
como autônomo.
Em segundo lugar, embora Israel paute a controvérsia em torno da questão de
segurança, as atitudes acabam demonstrando outras motivações. A construção da barreira
vem acompanhada da ampliação dos assentamentos judaicos na região. Caso a
preocupação fosse unicamente com ameaças terroristas vindas da Cisjordânia, não faria
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sentido alojar a população nesses locais perigosos. Privando a população palestina de
meios mínimos de subsistência ao bloquear as fronteiras o governo israelense também
comete terrorismo. Como destaca Mello (2001), "o terrorismo pode ser tanto do governo
como daqueles que contestam o governo. O praticado pelas entidades governamentais
consiste no uso de terror com a finalidade de obter um determinado comportamento" (apud
DE LUCENA, 2008).
Ainda que a única intenção fosse obter segurança diante da ameaça terrorista, os
meios empregados não se justificam. Como bem sintetiza Fernandes (2016),
na busca por segurança, o Estado Democrático de Direito não pode trair sua
essência, seus valores fundantes, ao combater aquilo que contravenha a
esses mesmos valores, sob pena de igualar-se aos seus inimigos. Não se
pode manipular o conceito de “ameaça à segurança nacional” com o fito de
justificar verdadeiras violações aos direitos fundamentais.

Por fim, é importante perceber que o conflito no Oriente Médio tem uma amplitude
global. Como visto, desde o fim da I Guerra Mundial a região tem sido um campo de
manobra ocidental, conduzido pelas grandes potências. Tanto israelenses como palestinos
vivem sob a dependência de apoio externo em suas ações, e o conflito que aparentemente
seria entre dois povos revela-se, há muito tempo, como um jogo de consequências
mundiais. O perigo assoma na medida em que países não apenas tolhem direitos
fundamentais de seus cidadãos, mas justificam a guerra ao terror para invadir estados
soberanos. Até mesmo a imparcialidade, nessa guerra, é colocar os pés de um lado da
fronteira.
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1. A situação dos refugiados no direito internacional e as problemáticas que
enfrentam
Nunca esteve tão em voga a situação problemática enfrentada pelas pessoas
refugiadas ao redor do mundo. Problemática essa que acaba por gerar conflitos diversos,
unindo os olhares de todo o mundo para uma maior compreensão do que ocorre no que
parece um mundo extremamente distante da democracia em que muitos espectadores
vivem.
Inicialmente é válido compreender a definição básica dos refugiados. Trata-se de
criação ocorrida no século passado, por mais que a humanidade pareça ter sempre se
preocupado com a questão da perseguição injusta, retratada em diversas passagens
bíblicas1.
A América Latina foi a região pioneira a criar instrumento internacional que previa
proteção a quem necessitasse, com o Tratado sobre Direito Internacional Penal, de 1889. A
1

ABRÃO, Carlos. Ensaio – Refugiados: definição e cláusulas de exclusão. Revista FMU Direito. São
Paulo, ano 24, n.32, p.141-167, 2010, p.142.
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partir de 1920 foi a vez da Europa assistir fortemente refugiados sobretudo por meio da
atuação da Cruz Vermelha. A atuação governamental em prol dos refugiados se fazia de
modo independente e sem criar grandes raízes em âmbito internacional. No entanto, a
necessidade de uma proteção que fosse ampliada para abranger internacionalmente os
refugiados já se fazia urgente. O período que se seguiu da 2º Guerra Mundial acabou por
provocar uma alarmente piora na condição das pessoas que fugiam dos conflitos. Em 1950
foi concretizada a criação do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados), que se mostra atuante e presente ainda nos dias atuais. Só a partir de então
que foi firmado um entendimento acerca do conceito de uma pessoa refugiada, como
alguém que se desloca forçosamente numa fuga de guerras civis e conflitos étnicos, numa
busca sonhadora por uma vida mais estável e melhor. Ou seria digno dizer simplesmente
que buscam uma vida?
Fato é que, mesmo com a concretização da definição, e com o crescimento da busca
por proteção dos refugiados, a comunidade internacional se manteve e ainda persiste numa
negativa marcante em negar a perenidade do refúgio2. Os órgãos responsáveis pela
proteção dos refugiados acabam por ter seu funcionamento limitado, e a própria cultura
ocidental leva um olhar preconceituoso aos cidadãos dos países receptores dos refugiados.
Não é incomum observar fervorosas campanhas negativas contrárias à estadia dos
deslocados nos países mais desenvolvidos. Existe uma falta de conscientização e até
mesmo de humanidade no medo do que é novo e diverso. A política briga pelo
fortalecimento da economia em detrimento ao bem estar de seres humanos sofridos e
desgastados.
Desse modo é que é possível assistir diária e constantemente terríveis espetáculos
de refugiados que são impedidos de adentrar alguns países para os quais requisitam abrigo,
ficando fadados a tentar lutar para adentrá-los de modo forçado, o que muitas vezes resulta
em mortes. A situação é ainda pior quando se verifica entre as várias pessoas sofridas,
crianças (que formam a metade do número de refugiados no mundo) e mulheres
fragilizadas, dependendo da ajuda de um olhar mais iluminado daqueles que possuem a
condição de salvá-los.
A estimativa do número de refugiados atual no mundo é no mínimo assustadora. De
acordo com relatório global do ACNUR, nunca foi tão intenso e em larga escala o
deslocamento forçado ao redor do mundo. No início do ano 2015 já se revelava 60 milhões
de deslocados devido a guerras e conflitos, tendo sempre papel importante dentre as
2

ABRÃO, Carlos. Ensaio – Refugiados: definição e cláusulas de exclusão. Revista FMU Direito. São
Paulo, ano 24, n.32, p.141-167, 2010, p.144.
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causas a Síria, cuja guerra, verificada desde 2011, transformou-se no “maior evento
individual causador de deslocamento no mundo”3. Nunca os noticiários internacionais
revelaram tantos afogamentos e mortes nas tentativas de fugas, e tanta miséria e tristeza
nos locais desumanizados das guerras. Nunca se fez tão urgente e necessário falar sobre o
tema de modo aberto e acadêmico, inclusive numa tentativa de educação e combate aos
preconceitos que surgem contra os refugiados. É preciso buscar um entendimento firme
acerca do que assola a população mundial para que todos consigam buscar um caminho
único na defesa e proteção dessas pessoas. Afinal, o ser humano é um só, independente da
região da qual vem, da cultura e da religião que segue.
1.1 A precariedade dos campos de refúgio
Com o número alto de refugiados, a dificuldade de realocação fica evidente. O que mais
se observa é um descompasso claro entre o número de campos de refúgio disponíveis e o
de pessoas buscando neles um abrigo até conseguirem adentrar de fato um país que não
seja devastado por conflitos ou perseguições das quais os deslocados fogem.
Os campos são locais provisórios construídos por organizações internacionais ou não
governamentais. A primeira morada dos refugiados que chegam aos campos são tendas
emergenciais leves, que abrigam até duas famílias. Logo são substituídas por casas pré
fabricadas. Até que de fato sejam construídos banheiros, os refugiados não têm nem
mesmo uma correta individualização e privacidade, sendo os chuveiros coletivos. A
alimentação, quando não baseada em cultivos próprios, advém em sua maioria de doações.
A entrega de água é feita limitadamente para cada pessoa. Segundo a organização Médicos
Sem Fronteiras, são recorrentes vários problemas de saúde nos campos, dentre eles sendo
muito comum a sarna4. E a segurança é cuidada por autoridades do governo local. Este é
um dos pontos que traz maiores discussões atualmente, sendo comuns relatos de maus
tratos por parte daqueles que deviam assegurar a mínima dignidade dos refugiados.
O tempo de duração desses campos acaba se expandindo e se tornando aparentemente
infinito a partir do momento em que a briga política internacional se acirra e não permite uma
solução mais facilitada. Com isso, não bastando o sofrimento de viver na precariedade dos
campos, a violência consegue adquirir espaço nos campos de refúgio. Traficantes de
pessoas se aproveitam do desespero dos deslocados com propostas mais rápidas de
entrada nos países desenvolvidos, conseguindo a realização de fatídicos episódios de mais
3

Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/relatorio-do-acnur-revela-60milhoes-de-deslocados-no-mundo-por-causa-de-guerras-e-conflitos/>. Acesso em: 18 agosto 2015.
4
Disponível em:
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160220_campo_refugiados_calais_franca_cm_rb>
Acesso em: 22 fev 2016.
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mortes e mais horrores. Grupos xenófobos conseguem adentrar os campos para intimidar
os refugiados a voltarem aos seus terrores nativos, fora dos novos países. A situação é
claramente caótica, padecendo de maiores incentivos governamentais, e sobretudo da
vontade de ajudar daqueles que mais possuem condições financeiras.
2. O histórico machismo opressor do respeito feminino
A organização social se demonstra machista desde as civilizações primitivas. Desde
explicações embasadas em justificativas divinas até a própria ciência nas sociedades
ocidentais contemporâneas buscando explicações científicas, tenta-se justificar a dominação
do homem sobre a mulher num objetivo de legitimá-la. Antigos discursos filosóficos,
envolvendo nomes a exemplo de Aristóteles, Hipócrates e Platão, já traziam consigo
ensinamentos sobre a arte do chefe de governar a esposa, devendo os maridos
conservarem uma relação absoluta de poder com suas esposas5. A subordinação da mulher
já era algo tido como uma virtude a ser preservada. O prazer feminino devia ser posto em
condição ao masculino.
Na Grécia Antiga, a sociedade era extremamente marcada por uma exclusão
feminina: a mulher não possuía mais que um papel reprodutor, sendo retirada de
espetáculos, debates políticos e filosóficos, e competições. A liberdade da época, associada
ao espaço público era privilégio somente dos senhores das casas. Assim como os escravos
e estrangeiros, as mulheres não eram reconhecidas como plenamente humanas6. E toda
essa diferenciação entre sexos grega acabou por influenciar as relações sociais ao longo da
Idade Média e da Renascença, alcançando o período da Modernidade.
A formação familiar se iniciou de modo bastante dividido também: ao papéis sexuais
eram definidos, e isso acabou gerando também uma divisão do trabalho e dos papéis
sociais. Com o tempo a divisão das relações passou por um processo de institucionalização.
A atribuição de papéis, antes fundamentada na diferença entre os corpos feminino e
masculino, passou a se aplicar em outras categorias do universo, sendo construídas
diferenças de gêneros até mesmo sobre objetos, em que haveria uma superioridade
masculina, percebida até hoje nas diversas linguagens nas quais a utilização do masculino é
regra geral e aplicada de modo mais abrangente e usual que o feminino. O instituto familiar
se consolidou na Roma Antiga de modo patriarcal e androcêntrico. Na Idade Média, a
mulher pertencia à linhagem do marido, e este , quando morria, levava a uma exclusão
5

GIUDICE NARVAZ, Martha. Submissão e resistência: explodindo o discurso patriarcal da dominação
feminina. Trabalho acadêmico de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, 2005, p.17.
6
ARENDT, 2003, p.18 apud GIUDICE NARVAZ, Martha. Submissão e resistência: explodindo o
discurso patriarcal da dominação feminina. 2005, p.18.
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automática de sua mulher da linhagem. Depois desse período, com o fortalecimento da
burguesia, a família torna-se, no novo modo de organização social capitalista, fechada em si
mesma, tornando-se a mulher dependente do marido para o sustento próprio. O pai deixou
de ser proprietário para ser o provedor da prole.
Com a sobrevinda industrialização, passa-se a se notar poucas mulheres como
proletárias, o que começa a representar certo rompimento com a notória divisão sexual de
papéis, no entanto prevalece ainda uma ideologia muito próxima à burguesa, mantendo a
família com uma noção ainda de centralidade na autoridade paterna. Com o tempo,
começou a se concretizar um movimento de fato feminista buscando igualdade entre os
sexos, em todos os quesitos, inclusive na política. Os movimentos foram crescendo a olhos
vistos com o passar do tempo, diferenciando-se em movimentos culturais, religiosos,
políticos, raciais, dentre várias outras campanhas que os grupos de mulheres se uniam para
defender. Desde o famoso incêndio na fábrica Triangle Shirtwaist Company, em Nova York,
até a celebração do Dia Internacional da Mulher, foram muitas mobilizações em diversas
regiões do globo peticionando direitos pela mulher, e até hoje essas manifestações se
fazem fortes e presentes. E acima de tudo, essas lutas feministas se fazem necessárias. O
machismo ainda é presente em toda a sociedade mundial, não importando as diferenças
culturais. A história apenas segue seu curso e abarca todos os reclames de igualdade, em
todos os sentidos, de todas as mulheres que ousam dedicar a própria vida por uma luta
muito maior.
2.1 O machismo atual e a cultura da vergonha
Diferenças salariais, diferentes modos de tratamentos, assédios constantemente
cometidos em maior número contra o sexo feminino, dentre muitos outros fatores, são
apenas alguns exemplos da atual diferenciação ainda imposta entre homens e mulheres,
representativa do machismo recorrente.
O problema maior surge quando o machismo ultrapassa os limites para dar lugar a
condutas criminosas. A violência de gênero se esconde por trás de barreiras concretas de
domicílios e locais obscuros para exercer com maior força seu triste papel. É relevante notar
que essa violência “ignora fronteiras entre as classes sociais, entre países desenvolvidos,
entre contingentes étnico-raciais distintos, entre a cultura ocidental e a cultura oriental...”7,
abrangendo e sendo pululante em todo o mundo. Parece contraditória a constatação de que
o machismo se faz sempre e cada vez mais forte e presente numa sociedade cada vez mais
complexa e industrializada, em que inclusive há maior feminilização da classe mais pobre.
7

BIJOS, Leila. Violência de Gênero: crimes contra a mulher. Contexto e Educação: Editora UNIJUÍ –
Ano 19 – nº71/72 – Jan/Dez 2004. P.111-128, p.113.
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Justamente por isso é que se faz urgente a discussão e implantação de medidas que se
mostrem mais eficazes no processo de combate à opressão machista.
A mulher ainda é globalmente tida como um dos lados excluídos da sociedade. Por
mais que tenha havido um avanço na luta feminina ao redor do mundo, mesmo nas
democracias mais avançadas ainda se notam violências que se manifestam por meio de
maus tratos físicos, tortura psicológica, privação das necessidades básicas e abuso sexual.
Tais agressões advém contra as mulheres tanto de homens estranhos quanto dos próprios
parentes com os quais convivem, muitas vezes figurando aí centralmente a imagem marital.
A criação de delegacias próprias da mulher em alguns estatutos de determinados países,
bem como a criminalização de atos violentos praticados contra o sexo feminino sinaliza e
simboliza uma nova condição do papel de mulher ao redor do mundo, porém não uma
ruptura de uma sociedade machista e repleta de preconceitos. Certo é que a sociedade se
permite ainda marcar por clivagens de gênero, em que os homens impedem, por maior
comodidade a inserção plena da mulher em todos os setores que lhe deem igualdade fática
aos homens. A visão de todos humanos, sem distinções senão biológicas, ainda não
consegue encontrar os instrumentos disponíveis para a construção de um espaço social
mais saudável e coerente. A cultura da vergonha é aí um forte exemplo disso, a partir de um
momento em que uma mulher violentada se cala, submissa ao olhar preconceituoso da
sociedade que por muitas vezes, de maneira absurda, a culpa pela própria violência sofrida.
Caso claro e de grande repercussão foi o da jovem indiana Jyoti Pandey, culpada por muitos
pelo próprio estupro pelo simples fato de ter saído às ruas em período noturno.
O movimento feminista e sua interlocução dentro do âmbito acadêmico, por meio de
debates, vem ajudando muito no desenvolvimento do ideal de igualdade e num
enfraquecimento da tão somente aplicação de noções jurídicas para ceder espaço a um
ideário sociológico de que imprime uma racionalidade própria às ações policiais e aos
protestos por direitos humanos. As mulheres, num quadro mais positivo, vêm se unindo em
maiores dimensões, refletindo mais sobre suas representações políticas, e lutando contra a
vergonha de se exporem e lutarem. A cultura da vergonha vem caindo aos poucos para dar
lugar a vozes cheias de coragem, trêmulas ao realizarem denúncias inúmeras que são no
mínimo aterrorizantes. Mostra-se imprescindível continuar um incentivo, demonstrando ser a
mulher um ser humano que não possui culpa alguma de simplesmente ter nascido com o
sexo feminino. A luta se faz presente na ruptura do ciclo de domínio patriarcal e masculino,
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buscando-se uma absoluta cidadania, em que a comunidade política se faz mais abrangente
para abarcar todos os indivíduos, construindo um modelo de integração e sociabilidade8.
2.2 A mulher na cultura oriental
É globalmente conhecida a diferenciação entre as mulheres nas diversas regiões do
globo. Chama a atenção da cultura ocidental o fato das mulheres de determinados países
portarem vestimentas inúmeras, por certas vezes cobrindo praticamente o corpo inteiro. E
choca grande parte mundial a notícia de que uma mulher, por revelar seu rosto desnudo em
público, foi linchada, sendo apedrejada até a morte. Casos assim estão muitas vezes
ligados a Estados não laicos, que definem de modo extremamente submisso e escondido o
papel do sexo feminino em suas sociedades.
Desde as antigas culturas mediterrâneas já era possível observar contextos e
mentalidades de divisão dos gêneros. O uso de véus para cobrir os corpos e rostos
femininos já representava o sistema simbólico que carregava sentidos ocultos e se
internalizavam no inconsciente coletivo, apresentando-se dessa forma como naturais9.
Antigos documentos do mundo judaico já demonstravam a marginalização das mulheres,
subjugando-as à exclusão social e à reclusão doméstica. O véu no vestuário feminino era
sinônimo de status social e símbolo de honradez patriarcal. A mulher judia era retirada da
participação pública no Oriente, escondendo seu rosto toda vez que se retirava de seu
domicílio com um manto que se dividia em duas partes, uma cobrindo-lhe a cabeça, e a
outra escondendo a fronte em direção ao queixo, tornando o rosto da mulher
irreconhecível10. A mulher que se postasse do lado de fora de sua casa sem o porte do véu,
dava ao marido a legitimidade e oportunidade de se separar dela sem a necessidade de
pagar a devida quantia pelo divórcio. Algumas mulheres não se descobriam nem mesmo
fora de suas casas, sendo os cabelos considerados até mesmo de forma sagrada, devendo
ser constantemente guardados. As regras de normas morais proibiam o homem de se
encontrar sozinho com uma mulher, e caso casada fosse, não poderia nem mesmo
cumprimentá-la. Daí fica claro dizer que a visão de posse sobre a mulher, como se um
objeto fosse, já vem de tempos muito antigos. A mulher não podia se manifestar acerca do
próprio casamento que lhe era oferecido, ficando a aceitação ou recusa a cargo do pai até
os 12 anos e meio de uma jovem. E ainda, caso quisesse, o pai poderia vender a filha como
escrava. Ao se casar, a mulher deixava de ser submissa ao pai para se tornar submissa ao

8

BIJOS, Leila, op.cit., p.125, nota 7.
MATOS, Keila; RICHTER REIMER, Ivoni. Cabelo e véu no imaginário judaico e Greco romano como
simbologia de exclusão social e reclusão doméstica da mulher no século I. Caminhos, Goiânia, v.6,
n.2, p.269-283, jul/dez.2008, p.271.
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marido. Seus deveres no matrimônio eram somente atender às necessidades do lar e do
esposo. A poligamia do marido era permitida, e a falta de filhos era uma desonra para a
mulher, sendo relacionada a castigo divino. “Do ponto de vista religioso, a mulher não era
igual ao homem e devia sujeitar-se às proibições da Torá e a todo rigor da legislação civil e
penal”11. O imaginário da época já atuava como força coercitiva e de distinção de gêneros. A
utilização do véu simbolizava não somente a submissão, mas também segurança, o que as
autorizava a se apresentarem em público sem seus maridos.
O que vale aí notar é que não se tratam de práticas tão antigas. Pelo contrário, o uso
do véu numa visão possessória da mulher ainda é comum e recorrente em diversos países,
a exemplo da Arábia Saudita, República Islâmica do Irã, dentre outros. São regiões que
ainda encaram a mulher como algo a ser protegido de modo extremo, retirando sua voz e
liberdade próprias. Como já mencionado, são recorrentes contra as mulheres de tais locais
violências a exemplo de linchamentos e estupros coletivos como modo de correção quando
elas ousam violar as severas leis religiosas de seus países. Casamentos ainda são
combinados entre os pais, imputando-se a muitas crianças meninas a descoberta de uma
sexualidade demais prematura. Em alguns locais as mulheres conseguem adquirir mais
força em suas lutas por igualdade, a exemplo da Índia, mas tal fato vem num contraponto
gigantesco quando se percebe que a prática de estupros contra pessoas do sexo feminino
nesse país vem se tornando mais recorrente e alarmante. O oriente chama a atenção da
democracia ocidental, clamando por sua ajuda – que deve se dar de modo atento e sem
agressão à cultura alheia -, ao violentar direitos humanos inúmeros das frágeis mulheres
que se escondem – ou são escondidas – por baixo de seus muitos panos, de seus
preconceitos, de sua sociedade opressora e de suas vozes abafadas e violentadas.
2.2.1 O jogo do sexo e a tentativa de institucionalização do estupro
Recentemente chamou atenção um caso específico de um crime de estupro
praticado contra uma jornalista sul-africana enquanto ela realizava reportagens durante a
primavera árabe. Lara Logan foi cercada por centenas de homens que a espancaram e a
violentaram sexualmente numa espécie de jogo, no qual a diversão só cabe aos homens.
O taharrush, como é chamado o “jogo do estupro”, iniciou-se em regiões árabes e
vem ganhando espaço além das fronteiras mundiais. Países europeus explodem cada vez
mais com reclamações de mulheres que são vítimas de assédios e estupros coletivos. O
taharrush é tão bem estruturado, seguindo regras específicas, que é considerado mera
brincadeira por seus participantes. Homens inúmeros formam círculos em torno da escolhida
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mulher a ser vitimada, sempre durante um festival ou comemoração que aglomere muita
gente para tornar o crime mais imperceptível, e agridem-na de modo repetitivo, rápido e
brutal, enquanto homens do círculo mais externo vigiam para que seu jogo criminoso não
seja descoberto por quem está ao redor.
Esse jogo do estupro se iniciou contra mulheres que rompiam a cultura árabe, se
expondo publicamente sem suas devidas vestimentas ou se comportando de modo contrário
ao pregado pelos religiosos mais radicalistas, e se expandiu em direção a mulheres
ocidentais, vistas como criminosas contra a visão mais extremista que a religião árabe pode
portar. Casos de mulheres ocidentais sendo violentadas durante meras viagens às regiões
leste do globo estão sendo divulgados de forma mais recorrente. E a problemática maior
nisso tudo é que os homens que praticam tal horror não se justificam somente com base em
suas leis divinas, mas também no fato de simplesmente serem homens, e como tais serem
possuidores de mais liberdades, direitos e possibilidades. Eles realmente acreditam que são
legitimados a praticarem tais atos. E mesmo sendo punidos pelas leis de seus países,
quando raramente o Estado consegue identificar os criminosos para lhes aplicarem suas
devidas penalidades, eles continuam crendo que seus atos são corretos e não merecedores
de críticas negativas. O que esses homens buscam e alegam não é menos que a própria
institucionalização dos estupros que cometem. Eles não enxergam mal algum em seus
feitos violentadores, e defendem de modo incessante não fazerem mais que o necessário e
que o permitido por sua religião e sua natureza masculina.
Por mais que em muitos países do Oriente, a exemplo da Índia, a punição à prática
do estupro vem ganhando força – em contrapartida ao crescimento dos casos de abuso
sexual -, numa tentativa gritante de erradicar a completa submissão feminina, em muitos
outros locais ainda o próprio Governo abafa esses tipos de casos, calando as vozes de
mulheres que muitas vezes não terminam somente violentadas sexualmente, mas também
mortas, assassinadas de modo cruel.
2.3 O estupro da mulher refugiada
Já é histórico o uso da violação sexual de mulheres como uma estratégia de guerra.
“A História mostra que, em todas as guerras, o estupro transforma-se em uma arma para
vilipendiar o inimigo”12. E com os horrores de muitas guerras observados sobretudo na parte
oriental do globo, destaca-se a prática do estupro em meio à toda problemática do refúgio, a
exemplo de sérvios perpetrando atrocidades contra muçulmanas da Bósnia-Herzegovina. A
violência sexual sai do âmbito doméstico e de seus mais sujos esconderijos para tomar
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posição além das fronteiras entre os países. Além de recurso violentador como resposta aos
conflitos entre países, o estupro surge também como recurso de chantagem e submissão de
mulheres que já se encontram num estado de sofrimento ininteligível.
Vem crescendo o número de mulheres que contam que foram forçadas a ceder a
exigências de homens para conseguirem sair dos campos de refúgio e adentrarem os
países aos quais se destinam. Os relatos pioram quando as mulheres alegam ter sido
estupradas por chantagens e até mesmo por troca por comida e água. A ONU publicou
relatório no qual constata-se que mulheres e crianças também do sexo feminino foram
obrigadas a fazer sexo como forma de “pagar entrada” no continente europeu. O documento
organizado pela ACNUR, junto ao Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA) e à
Comissão para Mulheres Refugiadas (WRC) ressaltou os graves riscos de violência sexual e
de gênero sofridos pelas refugiadas. Outro relato foi de que os europeus estavam exigindo o
estupro das mulheres como modo não de entrada em seu continente, mas de pagamento
por documentações necessárias.
Percebe-se que a violência contra essas mulheres se alastra, deixando seu âmbito
doméstico para alcançar fronteiras internacionais. Fica clara a necessidade de medidas
adicionais urgentes para esse grupo de refugiadas. No ano de 2016, o número de mulheres
refugiadas ultrapassou o número de homens refugiados, tornando-se imprescindível criar
um olhar próprio e específico para o sexo que tão forte é mas ainda é encarado com tanta
fragilidade.
2.3.1 A problemática da culpa entre ocidente e oriente sobre os responsáveis pela
opressão feminina e a piora nos cuidados para com os refugiados
Com esse recente apontamento dos abusos sexuais sofridos pelas mulheres
refugiadas, veio também um aumento no número de acusações de mulheres ocidentais
europeias acerca de ataques de estupro que ocorrem de modo surpreendente, ao modo do
jogo – se é que assim pode ser chamado – taharrush. A partir daí surge uma culpabilidade
recíproca. As refugiadas orientais alegam estupros por parte de homens ocidentais que
fazem a vigília das fronteiras entre os países. E as mulheres ocidentais manifestam uma
violência sofrida por supostos homens árabes que estariam adentrando seus países com
sua radical noção religiosa de punição às mulheres que não se adequam aos seus
costumes.
A decorrência de tal apontamento mútuo resulta numa espécie violenta de
preconceito. A xenofobia se volta na direção dos refugiados, e os países ocidentais, com um
nítido medo do novo e das possíveis mudanças que uma imigração em massa pode
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ocasionar, fecham suas fronteiras em face dos lamentos, das mortes e dos inúmeros tipos
de sofrimento que convivem lado a lado com os refugiados. Esse claro desejo de
afastamento dos refugiados leva a um aumento na violência praticada na tentativa de evitálos e até mesmo de expulsá-los. São recorrentes os acontecimentos de grupos de jovens
que violentam estrangeiros que moram em seus países, seja por medo de suas diferentes
culturas e religiões, ou até mesmo pelo temor de verem uma redução no oferecimento dos
postos empregatícios em seus mercados de trabalho.
Somado a isso, torna-se urgente a questão terrorista, que ajuda ainda mais a agravar
o querer violento da expulsão dos refugiados. O episódio atentatório ocorrido em Paris no
ano 2015 foi endossado como um marco à necessidade da luta contra o terrorismo que
cresce e se fortalece a exemplo do Estado Islâmico. Tal radicalismo assusta e amedronta
aqueles que não admitem qualquer espécie de afronta às suas democracias já bem
consolidadas, concretizando e ampliando um preconceito prévio acerca das culturas
orientais, que chegam a ser tomadas por “absurdas”, quando os adjetivos não são piores. A
vontade de se proteger e de evitar mais um episódio de horror leva à xenofobia
compartilhada, que adquire cada vez mais adeptos, sem grande dificuldade para tanto.
Importa é que os órgãos de proteção aos refugiados precisam incentivar uma
reeducação entre os dois lados do continente que agora se unem, para que a culpabilidade
recíproca cesse em prol da busca pela solução da problemática do refúgio e do sofrimento
estarrecedor sofrido pelas mulheres, as maiores vítimas no meio desses apontamentos de
dedos.
2.4 Estimativas ao redor do mundo do abuso sexual e da violência contra a mulher13
2.4.1 Brasil
A família patriarcal rural escravagista foi uma das matrizes da organização social
brasileira. Mesmo após a inovação do ideal do poder familiar prescrito pelo Código Civil de
2002, não sendo mais prescrito o poder patriarcal, vê-se que na atualidade estereótipos
sexistas permanecem nas famílias e no imaginário social. O país sofre ainda com as marcas
mais atuais do machismo, sobretudo com as violências sexuais que são constantemente
relatadas.

13
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A Lei Maria da Penha foi um marco jurídico que aumentou o rigor das punições sobre
crimes

domésticos,

sendo

muito

aplicada

aos

homens que agridem

física

ou

psicologicamente qualquer mulher, no entanto não foi suficiente para acabar com os casos
recorrentes de filhas e esposas que foram violentadas e espancadas até a morte. É inegável
que a sociedade, por mais que avance na questão, continua ainda fortemente caracterizada
por raízes machistas. O país se mantém com o triste marco de 1 caso de estupro a cada 11
minutos, ocorrendo em torno 130 estupros por dia, de acordo com o 9º anuário do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, divulgado ao fim do ano 2015.
Quanto à questão do refúgio no Brasil, o país, além de ter subscrito a Convenção de
1951, também editou lei própria acerca dos refugiados, a qual trouxe certo elemento
inovador ao tratar da concessão de refúgio com base na grave e generalizada violação de
direitos humanos sem a necessidade de elementos subjetivos, e portanto da constatação de
comprovada perseguição14. Tal fato possibilitou uma maior vinda de refugiados ao país, que
buscam no país maior tranquilidade, estabilidade e melhor condição de vida.
É inegável que junto aos refugiados, surgiu também no Brasil uma onda de xenofobia
e medo de perda de empregos. Isso reforça a necessidade do cuidado maior não somente
com os refugiados enquanto grupo, mas sobretudo com as mulheres que compõem tal
grupo, que podem ser tão vítimas do machismo social quanto o são as próprias brasileiras e
estrangeiras que no país vivem.
2.4.2 Estados Unidos
Nos Estados Unidos é verificada grande incidência de violência sexual de modo
incestuoso, ocorrendo dentro dos próprios lares, sendo a maioria dos casos praticada por
pais biológicos ou sociais. Em geral, o abuso incestuoso é cometido primeiro contra a filha
mais velha durante longos anos, depois se voltando contra as outras crianças do sexo
feminino da mesma família. A média de idade dessas crianças se encontra na faixa de 8 a
12 anos15.
Além dos Estados Unidos, países como Canadá, França e Inglaterra são a
representação de um quadro endêmico da violência de gênero, o que chega a causar maior
horror pelo fato de ocorrer em locais considerados mais civilizados. Importa salientar que é
necessário, sim, divulgar tais dados para alertar a sociedade como um todo de que a prática
do abuso sexual não se retém somente em alguns locais, nem mesmo está presa à
condição econômica de algumas sociedades. O que só comprova a urgência em se debater
14
15
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e se alarmar em nível mundial, compreendendo-se que é justamente a sociedade toda, de
todas as partes do globo, que é responsável pela continuidade da disseminação machista,
com a consequente supressão da figura feminina.
2.4.3 Países latinos
Em Caracas, Venezuela, calcula-se a ocorrência entre 40 e 50 estupros por dia. Na
Bolívia, 70% das vítimas de estupro são menores de 15 anos, sendo muitas mortas após a
agressão sexual. No Chile, uma pesquisa comprovou que 80% das mulheres são vitimadas
pela violência existente dentro dos seus próprios lares16. Tais países são tidos somente
como um exemplo do existente machismo também na região da América Latina que
possibilita a visão da mulher como mero objeto a ser violado.
2.4.4 Índia
Somente em 2013 foi colocada em forma de lei punição ao sexo forçado no
casamento indiano, o que se fez principalmente urgente pelo fato da Índia ser o país com o
maior número de casamentos em que as mulheres possuem idade inferior a 15 anos. A
violência contra a mulher indiana continua se dando sobretudo na forma de estupros, o que
ocorre, segundo o que é de fato divulgado, a cada 22 minutos.
3. A necessária atuação integrada dos direitos humanos, do direito internacional, do
direito humanitário internacional e do direito dos refugiados
Os direitos que abarcam a vida desses refugiados precisam unir ações e esforços
em vista destes perante os conflitos com países que não os querem receber. A atuação de
organizações não governamentais necessita da base jurídica para melhor protegê-los,
enquadrando assim de melhor maneira também a mulher refugiada, cujo sofrimento se
realça em meio a tanto horror e violência.
O direito internacional têm papel preponderante em meio aos conflitos entre os
países receptores dos refugiados, assim como o direito dos refugiados, os direitos humanos
e o direito humanitário internacional precisam atuar em conjunto na busca de garantir não
somente a segurança física dos refugiados, mas também permitir que essas pessoas, como
humanos que são, possam usufruir dos mesmos direitos e da mesma assistência básica que
quaisquer outros indivíduos merecem ter. A liberdade de pensamento, de deslocamento, e a
não sujeição a tratamentos degradantes precisam ser tomados em pauta de urgência, com
uma proteção especial às mulheres que relatam assédios e sofrem uma violência
ininteligível e que jamais deveria ocorrer.
16
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Em breve síntese, os esforços devem ser conjuntos, do mesmo modo que a
sociedade inteira, de modo global, precisa perceber que também tem responsabilidade na
problemática em discussão. Os organismos internacionais, com seus direitos, devem buscar
cada vez mais maior integração entre os países, fazendo com que a vida humana se
sobreponha a valores culturais e econômicos.
4. Conclusão
A violência sexual e o estupro que nela se enquadra não são questões atuais, mas,
sim, problemáticas que vêm de tempos muito antigos que já eram marcados pela
diferenciação de gênero, sempre tornando a mulher um ser submisso e serviente ao
homem. Essa visão de desigualdade e misoginia apenas se perpetuou no tempo, resistindo
ao passar dos anos e às mudanças legislativas e sociais. Por mais que muitos avanços
positivos tenham ocorrido em prol da mulher, ainda se observa práticas extremamente
brutais e antigas que ainda fazem do sexo feminino mero objeto com o propósito único de
servir ao homem e à família.
Fica claro, então, que o problema que aflige as mulheres refugiadas na atualidade
não é algo restrito aos países dos quais elas emigram ou aos continentes novos nos quais
elas são violentadas até a perda completa de suas dignidades. O estupro é prática antiga
que resulta de um machismo arraigado na sociedade inteira. Mesmo nas democracias
ocidentais mais solidificadas ainda se observa de maneira forte práticas machistas que
diferenciam negativamente o sexo feminino, seja nas diferenças salariais, no menor
enquadramento da mulher no mercado de trabalho, ou ainda mesmo nas constantes
práticas de abuso sexual sofridas por crianças, adolescentes, jovens e adultas mulheres.
É necessária a compreensão de que todo o mundo é parte ativa e responsável pelo
estupro das mulheres refugiadas. Todos são responsáveis, seja do ocidente ou oriente, por
estimular um machismo que obriga a essas mulheres a continuarem se escondendo por sob
seus panos, guardando seus corpos, seus sentimentos e seus medos. A raiz do problema
não encontra responsabilidade somente em um tipo de etnia ou cultura, mas no que se trata
de uma criação conjunta de diversas partes do globo, por mais distantes que possam
geograficamente, culturalmente e socialmente estar.
Somente quando essa noção se tornar ampla e abranger a força de todas as
mulheres do globo, aclarando as mentes ainda machistas, é que será possível se iniciar
uma solução não somente ao conflito que toma lugar na atualidade, porém também às
mazelas que abusam do sexo feminino já há séculos. O problema não é distante e nem de
solução daqueles que o vivenciam de modo mais grave. É de todas e de todos, que
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precisam lutar por um mundo mais igualitário, justo e sem mais violações aos sonhos e
direitos humanos das mulheres.
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Estudos no Brasil sobre campos de refugiados
Beatriz de Barros Souza1 (biadebarros@usp.br)

RESUMO
Nos últimos anos, o Brasil tem investido fortemente no direito humanitário ao refúgio. Suas
doações para o ACNUR passaram de US$ 50 mil em 2009 para mais de US$ 3,6 mi em
2012, denotando seu crescente interesse no tema. Assim como a ‘ausência até o fim do
século XX de estudos sobre imigrantes no Brasil’ foi apontada por Blay (2013), a produção
sobre o tema do refúgio também é recente. No Brasil, foi impulsionada pelo advento de
nossa legislação específica sobre a matéria, a lei 9474/1997, e a sua institucionalização
com a criação do CONARE (Comitê Nacional para Refugiados). Crescem, ainda, as
solicitações de refúgio em nosso território, com um aumento de 22 vezes entre 2010 e
2014. Segundo o Ministério da Justiça, porém: “Apesar do grande número de solicitações, o
ministério consegue atender apenas 15 por dia, (...). Isso faz com que a espera entre o
pedido e o reconhecimento demore, em média, 13 anos”. Dessa forma, enquanto aguardam
a tramitação de seu processo, os solicitantes de refúgio no Brasil podem vir a adquirir
sintomas análogos aos que Horst (2006) identificou como ‘buufis’ ou ‘sonhos de
reassentamento’ nos refugiados em Dadaab, maior campo de refugiados do mundo. Em
caso de sua eventual frustração, como a negação da solicitação, os danos podem ser
irreversíveis. Esse estudo pretende, dessa maneira, muito menos uma crítica às instituições
que, como o CONARE e o próprio Ministério da Justiça, tem se mostrado tão sensíveis ao
tema, do que um alerta à vulnerabilidade das “situações prolongadas de refúgio” a partir do
aporte epistemológico das pesquisas sobre campos de refugiados no mundo, as quais,
acredito, mereceriam maior atenção no Brasil atual.

Palavras chave: Campos de Refugiados, Direito Humanitário, Direitos Humanos, Situação
de Refúgio Prolongado.
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INTRODUÇÃO: DESFAZENDO ‘MITOS’
Nos últimos anos, o Brasil tem investido fortemente no direito humanitário ao refúgio.
Suas doações para o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR)
passaram de US$ 50 mil em 2009 para mais de US$ 3,6 mi em 2012,2 denotando crescente
interesse no tema. Cresceram, ainda, as solicitações de refúgio em 22 vezes de 2010 a
2014,3 atingindo a cifra de 8.400 solicitações deferidas até agosto (2015).
Apesar disso, o Ministério da Justiça, em resposta a pedido de acesso à informação,
disse não haver “informação existente sobre cálculo de tempo médio de tramitação de
processos” de refúgio, contradizendo matéria jornalística em que afirmava que “a espera
entre o pedido e o reconhecimento demore, em média, 13 anos”.4
Questões de ordem prática devem ser mais investigadas pela academia. Claro que
a nossa legislação específica sobre o refúgio, a lei federal n. 9.474/1997,5 e a consequente
criação do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) são recentes. De todo modo, em
uma eventual frustração com o resultado do processo, os solicitantes de refúgio no Brasil
podem sofrer inclusive danos psíquicos, a depender do tempo despendido nessa espera.
Esse estudo pretende, portanto, alertar à vulnerabilidade de pessoas em “situação
de refúgio prolongado” a partir do aporte epistemológico de pesquisas sobre os campos
nessas situações no mundo atual. Para tanto, ao menos dois ‘mitos’ precisam ser desfeitos
logo de antemão: o ‘mito’ pensar do estatuto do refúgio como ‘definitivo’ e como ‘inviolável’.
Embora o Direito Internacional dos Refugiados afirme: “a proteção internacional é um
substituto temporário no geral provida pelos Estados a seus nacionais no exterior até que o
refugiado possa outra vez se beneficiar da proteção nacional.” (ACNUR, 2007, p. 17,
tradução livre),6 muitas pessoas identificam o “ser” refugiado como condição permanente,
ao invés do “estar” refugiado, que seria o mais adequado.
O segundo mito adviria da identificação etimológica da palavra ‘asilo’ (do grego: “a” =
não; “sylon” = violência) com o instituto do refúgio em muitos países 7 (ALMEIDA; ARAÚJO,
2001, p. 162). Embora antiga, portanto: “ainda hoje a noção de espaço inviolável que ofereça

2

ACNUR. Doadores. Disponível: <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c26c.html>. Acesso: 15/05/2016
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06/brasil-abriga-7700-refugiados-de-81-nacionalidades.html>.
Acesso: 15/05/2016
4
Idem ibidem.
5
“Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras
providências”. Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9474.htm>. Acesso: 15/05/2016
6
No original: “International protection is a temporary substitute for the protection normally provided by
States to their nationals abroad until the refugee can again benefit from national protection.”
7
Exceto na América Latina, onde o ‘asilo político’ possui status diferenciado.
3
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proteção ao indivíduo permanece, (...), por exemplo, nos campos de refugiados atuais.”
(SEVERO, 2014, p. 28).
Problemas começariam a surgir com a permanência de estruturas provisórias, pois:
“Em uma situação de deslocamento duradouro e não-solucionado, o direito humanitário à
vida de um refugiado é mantida, mas muito de seus direitos humanos fundamentais – de
trabalhar, locomover, de se educar e a seus filhos – estão suspensos.” (HYNDMAN, 2011, p.
362).8 Em outras palavras: a concessão do refúgio per se não basta para tornar a pessoa
refugiada um sujeito de direitos.
Não se deseja, em hipótese alguma, “comparar” a vivência cotidiana de um refugiado
no Brasil à de um ‘confinado’ ao espaço dos campos de refugiados. Em última análise, este
trabalho procura apenas resgatar uma epistemologia riquíssima que tem sido produzida pelo
estudo sistemático desses lugares em outras partes do mundo para que possa, na medida
em que for possível e conveniente, ser utilizada na produção de conhecimento científico.
1. A LITERATURA SOBRE O REFÚGIO NO BRASIL
A página do ACNUR em Português possui cerca de quarenta publicações temáticas,
das quais ao menos um quarto refere-se ao seu trabalho e a aspectos do refúgio no Brasil.9
No item “Documentos”,10 a legislação pertinente em nosso País está disponível, bem como
uma “Coletânea de Instrumentos de Proteção Nacional e Internacional de Refugiados e
Apátridas ” (2013), com normas do ACNUR e de órgãos brasileiros como CONARE (Comitê
Nacional para Refugiados) e CNIg (Conselho Nacional de Imigração).
Pode-se supor que esse quadro teórico e normativo influencie, de certa forma, o
conteúdo da produção acadêmica brasileira, analisada na primeira parte desta seção. Na
segunda parte, há breves considerações acerca das limitações à pesquisa nesta área.
1.1 Principais Temas Abordados
Consulta inicial a três acervos brasileiros encontrou 54 registros disponíveis online
entre 2004 e 2015, sendo 45 Dissertações e 09 Teses, sobre a temática do refúgio.11
8

No original: “In a situation of long-term, unresolved displacement, a refugee’s humanitarian ‘right to life’
is maintained, but many of her fundamental human rights – to work , to move, to educate her children
and herself – are suspended.” Tradução livre da autora.
9
Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/publicacoes/>. Acesso: 15/05/2016
10
Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/documentos/>. Acesso: 15/05/2016
11
Os acervos digitais consultados foram: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Banco
de Teses da CAPES e Domínio Público. Acesso: 15/05/2016
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Do total, 39 (72%) publicações foram escritas por mulheres. Das 23 universidades
encontradas, mais publicações tiveram: UFSC (8); UFRGS (6); Unicamp (6); USP (6) e UnB
(4). As áreas que se sobressaíram foram: Direito (16); Ciências Sociais / Sociologia (7);
Ciência Política (6) e Relações Internacionais (5).
A maior parte (19) dos estudos analisados focalizou questões globais concernentes
à temática do refúgio. Em seguida, parcela significativa (16) enfocou um local específico,
dos quais a metade (8) situada no Sudeste (IBGE). Outros 13 estudos abordaram questões
de âmbito nacional, como aspectos políticos e jurídicos da proteção brasileira a refugiados.
Os restantes (6) versaram sobre temas regionais, notadamente o sistema interamericano
(2) e refugiados africanos no Brasil (3).
De modo geral, portanto, a crescente produção acadêmica sobre o refúgio, de uma
forma ou de outra, tangencia questões pertinentes ao nosso país, como a integração destas
pessoas ou a legislação brasileira sobre o tema. Nenhum trabalho, porém, escolheu os
campos de refugiados alhures como objeto de estudo central até o presente momento.
Esse resultado condiz bastante com o perfil do repertório do “Diretório Nacional de
Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado sobre Refúgio, Deslocamentos Internos e
Apatridia (1987-2009)”,12 iniciativa das Cátedras Sérgio Vieira de Mello do ACNUR no Brasil,
base de dados muito rica, embora datada, e que precisaria ser atualizada em breve.13
1.2 Principais Limitações
Independente da temática tratada, os trabalhos acadêmicos enfrentam algumas
limitações comuns à pesquisa sobre o tema do refúgio no Brasil.
Em primeiro lugar, a escassez de dados dos processos de solicitação de refúgio.
Embora o perfil social dos refugiados seja divulgado com certa periodicidade,14 os dados
básicos acerca do processamento das solicitações são tão sigilosos que parecem se
confundir com o sigilo característico dos dados pessoais contidos nesses processos.
Exemplo dessa escassez foi o pedido desta autora, feito pelo sistema digital da Lei
de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011),15 ao Ministério da Justiça de informações
acerca do tempo médio de processamento daquelas solicitações, ao que recebeu negativa

12

ACNUR. Diretório Nacional de Teses e Dissertações sobre Refúgio, Deslocamentos Internos e
Apatridia (1987-2009). Disponível em: <www.acnur.org/diretorio-nacional-de-teses-de-doutorado-edissertacoes-de-mestrado/apresentacao.htm>. Acesso: 15/05/2016
13
Não se sabe que tenha tido atualização deste acervo até a presente data. [15/05/2016]
14
Dados mais recentes são os de agosto (2015). Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/mjanuncia-medidas-de-fortalecimento-do-comite-nacional-para-os-refugiados-1> Acesso: 15/05/2016
15
<http://www.acessoainformacao.gov.br/> Acesso: 15/05/2016
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quanto à sua existência.16 O portal “Globo” (2015) chegou a citar o Ministério da Justiça para
o dado pelo qual esse tempo no Brasil seria de 13 anos.17 Evidentemente, tal dado não
basta per se e deve ser confrontado com os oficiais, o que permanece inviável por ora.
Em segundo, falta maior apoio funcional ao CONARE, que sequer dispõe de página
própria na web.18 Dessa forma, o acompanhamento de suas atividades fica restrito ao que
se publica no Ministério da Justiça, sendo que muitos documentos, como o “Acordo sobre a
iniciativa para Controle de Qualidade e Fortalecimento do Procedimento de Reconhecimento
da Condição de Refugiado (2013)”,19 não estão disponíveis na íntegra.
Terceiro, que mesmo a pesquisa rica em dados institucionais estará limitada face à
ausência de participação dos próprios refugiados no processo de elaboração, execução e
avaliação dos programas e das políticas a eles destinados” (MOREIRA, 2014, p. 88) Sua
cidadania está limada na própria Constituição (Art. 14, § 2º). Nesse sentido: “O Brasil vai
ficando isolado num continente em que o direito ao voto dos migrantes já foi reconhecido por
Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, México e Peru.” (VENTURA; ILLES, 2012)
Se pensamos, portanto, em produção de dados e pesquisas que possam auxiliar na
elaboração, no monitoramento e na avaliação de políticas públicas, esses itens precisam
ser revistos com alguma urgência.
2. O DIÁLOGO DAS FONTES
As principais limitações à pesquisa sobre refúgio no Brasil dialogam, grande medida,
com aquelas encontradas pelos estudos migratórios no território nacional.
Essa interface entre ambas as áreas tem sido explorada pela literatura em torno dos
campos de refugiados há algum tempo, sobretudo por serem esses locais, na maioria das
vezes, um interregno ou ‘pequena pausa’ na vida de imigrantes internacionais. Assim, em
tese, ocorreria nesses arranjos idealmente provisórios do Direito Internacional Humanitário.
Na primeira parte desta seção, serão explorados os principais conceitos da literatura
acerca dos campos de refugiados, em particular aqueles que se encontrem na dita ‘situação
de refúgio prolongado’. A segunda parte traçará algumas possibilidades de aplicação desses
conceitos no contexto brasileiro. O elo entre ambas as partes será: o “limbo”.

16

Resposta ao pedido n° 08850.001085/2016-10 em 05/05/2016. Vide Anexos.
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06/brasil-abriga-7700-refugiados-de-81-nacionalidades.html>.
Acesso: 15/05/2016
18
Há um link apenas no portal do Ministério da Justiça com dados gerais sobre o refúgio no Brasil:
<http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio> Acesso: 15/05/2016
19
<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2013/10/acordo-deve-acelerar-entrada-de-refugiados-no-pa
is> Acesso: 15/05/2016
17
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2.1 O limbo na literatura sobre campos de refugiados
O ACNUR define a ‘situação de refúgio prolongado’ como “um duradouro e intratável
estado de limbo” no qual a vida do refugiado “pode não estar em risco”, mas seus “direitos
básicos” e suas “necessidades essenciais” não são preenchidos. (ACNUR, 2004, par. 3)20
Além dessas defasagens, antropólogos conseguiram identificar certos revezes ainda
no âmbito psicológico de pessoas em situação de refúgio prolongado, como a ocorrência de
‘buufis ’ (sonhos de reassentamento) de refugiados em Dadaab, maior complexo de campos
do mundo (HORST, 2006).
Embora sem precisar o número exato, o ACNUR disse certa vez que: “A maioria dos
refugiados hoje em dia viveu em exílio por demasiado tempo, restritos a campos ou levando
mísera existência em centros urbanos no mundo em desenvolvimento.” (ACNUR, 2006, p.
105)21 Infelizmente, dados não apontam para mudanças substanciais nessa última década.
Números são realmente um desafio na descrição de um “limbo”. O último quadro do
ACNUR acerca das situações de refúgio prolongado data de 2004 e apontava, então, para a
existência de trinta e oito situações de exílio com ao menos vinte e cinco mil pessoas por
cinco anos ou mais, sem perspectiva de solução, no mundo em desenvolvimento. Nesse
total, estariam inclusos mais de seis milhões de refugiados (ACNUR, 2004).
Inexiste, no entanto, até este momento, um mapeamento oficial de todos os campos
de refugiados do mundo, muito embora esta resolução sobre o refúgio prolongado seja um
bom começo de onde procurar. Entre os levantamentos independentes, há que se destacar
um realizado recentemente acerca dos “50 maiores campos do mundo”. Na época, esses
lugares somados abrigavam quase 2 milhões de pessoas (ESRI, 2013).22
Na segunda metade do século passado, em especial após a descolonização do
continente africano, as situações dos campos foram temas de muitos debates, quase
sempre com o viés da ‘busca de soluções’ traçadas desde uma ótica desenvolvimentista.
Esses debates teriam culminando em 1984, na II Conferência Internacional para Assistência
aos Refugiados em África (ICARA II, no original),23 com importantes decisões que, porém,
não se teriam materializado, salvo raras exceções (JACOBSEN, 2001, p. 24-25).

20

No original: “a protracted refugee situation is one in which refugees find themselves in a long-lasting
and intractable state of limbo. Their lives may not be at risk , but their basic rights and essential
economic, social and psychological needs remain unfulfilled after years in exile.”
21
No original: “The majority of today’s refugees have lived in exile for far too long, restricted to camps or
ek ing out a meagre existence in urban centres throughout the developing world.” Tradução livre.
22
<http://storymaps.esri.com/stories/2013/refugee-camps/> Acesso: 15/05/2016
23
International Conference on Assistance to Refugees in Africa (ICARA).
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O “sucesso limitado” desses processos seria devido, em parte aos: “Governos de
acolhida, no geral, ansiosos por reterem a visibilidade das pessoas refugiadas e desanimálas de se instalarem permanentemente no território (CRISP; SLAUGHTER, 2009, p. 7).24 A
próxima seção propõe analisar então a relação do governo brasileiro com essas pessoas.
2.2 O limbo das solicitações de refúgio no Brasil
A institucionalização do refúgio brasileira é historicamente deveras recente. Ocorre
que: “Ao final da Segunda Guerra Mundial, vários grupos de refugiados foram reassentados
no Brasil (...). Contudo, assim como os grupos anteriores, a legislação brasileira não os
reconheceu como refugiados; mais uma vez o País os acolheu como imigrantes comuns.”
(ANDRADE; MARCOLINI, 2002, p. 168)
Tal situação começa a mudar na redemocratização do início de 1990. Datam desse
período a criação do Centro de Acolhida para Refugiados da Cáritas (1993) e a legislação
nacional específica sobre o refúgio (1997), esta, um fruto, sobretudo, de intensa “pressão da
sociedade civil” (PERIN, 2013, p. 57).
Esta legislação define como “refugiado” todo indivíduo que:
“ I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião,
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país
de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país;
II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua
residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das
circunstâncias descritas no inciso anterior; III - devido a grave e generalizada
violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade
para buscar refúgio em outro país.” (Governo Federal, Lei 9.474/1997, Art. 1°)

Tal definição tem sido considerada ‘inovadora’ na medida em que incorpora não só
conceitos da Convenção da ONU sobre Refúgio e Apatridia (1951) e seu Protocolo de 1967,
como o ‘conceito de grave e generalizada violação de direitos humanos ’, que “(...) nasceu a
partir de uma realidade específica do continente africano e foi incorporado na normativa da
América Latina a partir da Declaração de Cartagena de 1984.” (LEÃO, 2011, p. 70) Críticos
afirmam, entretanto, que:
“(...) a existência dessa legislação não implica necessariamente que os
solicitantes estejam sendo reconhecidos tendo em consideração o contexto
de seu país de origem. A situação de grave e generalizada violação de direitos
humanos em um país deve ser reconhecida, antes, pela “comunidade
internacional”, para que o Brasil possa então considerá-la em sua avaliação
sobre um caso de refúgio, o que envolve toda uma trama de relações políticas
internacionais, (...).” (PERIN, 2013, p. 59).

24

No original: “Host governments were generally eager to retain the visibility of the refugee populations
they hosted and to discourage those people from settling permanently on their territory.”
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Essa lei cria ainda, no artigo 11¹, o Comitê Nacional para os Refugiados, responsável
por “analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primeira instância, da condição de
refugiado”, entre outras atribuições (art. 12°). Esse Comitê é composto pelos Ministérios da
Justiça (que o preside), das Relações Exteriores, do Trabalho e Previdência, da Saúde, da
Educação e dos Esportes, além da Polícia Federal, da sociedade civil e do ACNUR (Art. 14).
No Brasil atualmente há 8.400 refugiados reconhecidos, dos quais 655 reassentados
de outros países, e 12.668 novos solicitantes aguardando a apreciação de sua solicitação
de refúgio pelo CONARE.25 Há também 5.148 solicitações indeferidas, às quais ainda cabe
recurso no mesmo órgão. De acordo com o Ministério da Justiça:26
“Todo estrangeiro tem direito a solicitar ao Ministro da Justiça revisão da
decisão do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) que não
reconhece a condição de refugiado ou que declara a perda dessa condição,
conforme o artigo 29 da Lei nº 9.474/1997 e artigo 14, §2º, da Resolução
Normativa nº 18, de 30 de abril de 2014.” (Ministério da Justiça, página web )

Esse processo de revisão não possui um ‘prazo’, como informou o parecerista do
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) do Ministério da Justiça quando esta autora inquiriu
acerca do tempo médio das solicitações de refúgio no Brasil.27 No entanto, como afirmado
pelo Departamento de Polícia Federal em resposta a uma solicitação parecida, seria o:
“(...) CONARE, do Ministério da Justiça (CONARE/DEEST/MJ), órgão
destinatário final de todas as solicitações e competente para apreciar e
decidir os pedidos, bem como consolidar as estatísticas de solicitações,
deferimentos, indeferimentos, arquivamento e perdas de refúgio”.28

Nesse impasse burocrático, em que pese não se obter o referido dado, fica claro que
a ‘revisão da decisão do CONARE’ supramencionada pode levar algum tempo e, sobretudo,
que esse tempo não está claro para o solicitante de refúgio. Nesse “limbo”, algumas das
características anteriormente vistas nas etnografias dos habitantes de campos, podem vir a
ser encontradas, em alguma medida, também nessas pessoas.
Dessa forma, embora o número de solicitantes no Brasil não seja expressivo quando
comparado a outros países, há questões delicadas que, de alguma maneira, devem ser
observadas pelas instituições responsáveis, em alguma medida, por estas pessoas.

25

CONARE. Refúgio no Brasil. 2015. Disponível:<https://pt.slideshare.net/justicagovbr/refgio-no-brasil51820929> Acesso: 15/05/2016
26
<https://www.justica.gov.br/seus-direitos/estrangeiros/refugio/formulario-para-interposicao-de-recurso-p
ortugues.pdf> Acesso: 15/05/2016
27
Resposta ao pedido de informação número 08850.001085/2016-10. Vide Anexos.
28
Resposta ao pedido de informação número 08850.001387/2016-98. Vide Anexos.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil, como se sabe, não existem campos de refugiados. Isto não justificaria,
contudo, as incipientes incursões nesse tema no Brasil, dado da primeira parte desse artigo.
Além do levantamento da bibliografia sobre o refúgio no país, este artigo trouxe
indícios tais como a relutância do CONARE (Comitê Nacional para Refugiados) em fornecer
o dado do tempo médio de processamento das solicitações de refúgio no Brasil, de que
estudar os campos (arranjos idealmente provisórios) em situação de refúgio prolongado, tal
como definida pelo ACNUR (Alto Comissariado da ONU para Refugiados) em junho, 2004,29
pode contribuir para repensar os dilemas enfrentados atualmente por nosso país.
A segunda parte buscou traçar linhas gerais desse “diálogo das fontes”, ou seja, de
como questões da vida nos campos de refugiados podem enriquecer o debate do processo
de solicitação de refúgio, sua necessária simplificação e divulgação nas diversas
instituições do poder local no Brasil, entre outros.
Diante desse quadro, algumas considerações gerais devem ser traçadas. A primeira
é constatar que a integração local passa a ser a ‘solução esquecida’ após o fim da chamada
Guerra Fria (JACOBSEN, 2001). Isto pode indicar, entre outros, certo grau de tolerância por
parte da comunidade internacional à não-integração local de refugiados no mundo todo.
De fato, até “em algumas grandes democracias ocidentais, tornou-se crime ajudar
uma pessoa sem documentos – o que os franceses chamam de “delito de solidariedade”.”
(VENTURA; ILLES, 2012) É preciso atentar para o grau em que essas medidas avançam na
sociedade brasileira.
Como primeira medida de resistência a eventuais retrocessos na internacionalização
da proteção aos direitos humanos efetivada pelo Brasil após sua redemocratização, deve-se
substituir o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/1980) por uma nova Lei de Migrações. Sua
vigência revela-se “triste herança do regime militar” (VENTURA; ILLES, 2012), e na prática
limita o acesso de imigrantes e refugiados a direitos universais.
Como um país que tem se destacado positivamente na acolhida, por exemplo, aos
refugiados sírios,30 o Brasil precisa urgentemente rever essas questões e se sensibilizar, de
maneira especial, para com a vulnerabilidade dos solicitantes que aguardam, como em um
‘limbo’, pela decisão definitiva sobre seu processo de refúgio no nosso país.

29

Definidas pelo ACNUR (2004): <www.refworld.org/pdfid/4a54bc00d.pdf>. Acesso: 15/05/2016
Ver, por exemplo: <www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160126_relatorio_hrw_lk>. Acesso:
15/05/2016
30
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08850001085201610

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
PONTO FOCAL DO SIC NO CONARE

Ofício nº 26/2016/SIC CONARE/CONARE/DEMIG/SNJ-MJ
Brasília, 02 de maio de 2016.
À senhora Beatriz de Barros Souza
Assunto: resposta ao pedido de acesso à informação
Prezada Senhora,
1.
Em atendimento ao pedido de informações n° 08850001085201610, informo que não há
prazo para a tramitação do pedido de reconhecimento da condição de refugiado no Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE. De acordo com a Lei 9.474/97, o solicitante de refúgio receberá um protocolo de
residência provisória no Brasil. O prazo de validade do protocolo será de um ano, prorrogável por igual
período de forma sucessiva até a decisão final do processo, conforme prevê §5° da Resolução Normativa n°
18/CONARE, de 30 de abril de 2014.
2.
Ressalta-se, ainda, que absolutamente todos os documentos e decisões atinentes aos
processos de solicitação de refúgio são restritos e resguardados pelo Princípio da Confidencialidade que rege
o Direito Internacional dos Refugiados e a nossa Lei 9.474/97. Por tal razão não são fornecidas informações
pessoais de solicitantes de refúgio e refugiados.
3.

Para maiores informações disponibilizamos o e-mail institucional conare@mj.gov.br.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Paulo Robe rto Gitirana de A. Gue rra, Dire tor(a)
Adjunto(a) do De partame nto de Migraçõe s, em 02/05/2016, às 18:43, conforme o § 2º do art.
10 da Medida Provisória nº 2.200/01.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br informando
o código verificador 2232943 e o código CRC 12A452B9
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site http://www.justica.gov.br/acesso-asistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.

Referência: Ca s o res ponda este O ci o, i ndi ca r expres s a mente o Proces s o nº 08850001085201610
SEI nº 2232943
Es pl a na da dos Mi ni stéri os Bl oco T, Ed. Anexo II, 4º. Anda r, Sa l a 422, Anexo II - Ba i rro Zona Cívi co Admi ni stra va , Bra s íl i a /DF,
CEP 70064-900
Tel efone: 2025-9225 e Fax: 2025-3000 - www.jus ca .gov.br
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08850001085201610

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
PONTO FOCAL DO SIC NO COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS

Ofício nº 31/2016/SIC CONARE/CONARE/DEMIG/SNJ-MJ
Brasília, 04 de maio de 2016.
À senhora Beatriz de Barros Souza

Assunto: Recurso em 2ª Instância referente ao pedido de acesso à informação n
°. 08850001085201610.
Prezada Senhora,
1.
Em atenção ao requerimento de acesso à informação em grau de recurso apresentado por
Vossa Senhoria, que solicita complementação das informações prestadas anteriormente pelo Comitê
Nacional para o Refugiados - CONARE, esclareço que, corroborando informação prestada pela equipe
técnica do Comitê, não há informação existente sobre cáclculo de tempo médio de tramitação de processos,
vez que parte do processo é desenvolvida fora do sistema eletrônico de informações utilizado pelo CONARE
e fica a cargo de outro órgão, a saber, o Departamento de Polícia Federal, o que inviabiliza, atualmente, a
geração desse tipo de informação.
2.
Cabe observar que algumas medidas vêm sendo implementadas com vistas ao aceleramento
da análise dos pedidos de refúgio, bem como para promover uma qualificação das informações e dados
estatísticos do processo.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOAO GUILHERME LIMA GRANJA XAVIER
DA SILVA, Dire tor(a) do De partame nto de Migraçõe s, em 05/05/2016, às 15:53, conforme o
§ 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/01.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br informando
o código verificador 2245610 e o código CRC 26C86E51
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site http://www.justica.gov.br/acesso-asistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.

Referência: Ca s o res ponda este O ci o, i ndi ca r expres s a mente o Proces s o nº 08850001085201610
SEI nº 2245610
Es pl a na da dos Mi ni stéri os Bl oco T, Ed. Anexo II, 4º. Anda r, Sa l a 422, Anexo II - Ba i rro Zona Cívi co Admi ni stra va , Bra s íl i a /DF,
CEP 70064-900
Tel efone: 2025-9225 e Fax: 2025-3000 - www.jus ca .gov.br
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – Brasília
Mensagem eletrônica n.º 140/2016-SIC/DIREX/DPF
Prezada Senhora,
1.

Trata-se de requerimento de informação protocolado no e-SIC formulado nos

seguintes termos:

“ ... Gostaria de obter os seguintes dados, se possível, acerca dos 30.571 protocolos de solicitação de
refúgio já emitidos no Brasil até agosto/2015 de acordo com o CONARE: 1) a data de emissão de cada um
pela Polícia Federal; 2) a data de cancelamento/anulação de cada um; 3) o motivo para
cancelamento/anulação (se por deferimento/indeferimento da solicitação de refúgio ou outra razão).....”

2.

Com relação ao seu requerimento nos termos da Lei 12.527/2011, esclareço que

os pedidos de refúgio são recepcionados e processados no âmbito do DPF e encaminhados
ao Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE para decisão, sendo este último

órgão o mais adequado para prestar as informações pertinentes aos refugiados, porquanto

a alimentação do SIAPRO e SINPI acerca de deferimento/indeferimento está

condicionada à comunicação pelo CONARE (detentor das informações) e posterior
atualização pelas descentralizadas.
3.

Sugere-se, consoante o art. 13, III, parte final, do Decreto nº 7.724/2012, o

direcionamento do pedido de informações para o SIC/MJ, para repasse ao CONARE, do
Ministério da Justiça (CONARE/DEEST/MJ), órgão destinatário final de todas as

solicitações e competente para apreciar e decidir os pedidos, bem como consolidar as

estatísticas de solicitações, deferimentos, indeferimentos, arquivamento e perdas de
refúgio.
4.

Por fim, comunica-se que, em caso de indeferimento, cabe recurso ao Sr. Diretor-

Geral de Polícia Federal no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência desta resposta, o
qual

pode

ser

apresentado,

(www.acessoainformacao.gov.br/sistema).

via

Atenciosamente,
Brasília, 12 de maio de 2016.
SIC-DIREX

internet,

pelo

e-SIC

