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Conclusão

Depois, mal o sol acabou de nascer, o 
homem e a mulher foram pintar na proa 
do barco, de um lado e do outro, em letras 
brancas, o nome que ainda faltava dar à 
caravela. Pela hora do meio-dia, com a 
maré, A Ilha Desconhecida fez-se enfim ao 
mar, à procura de si mesma. 

José Saramago,  
O conto da ilha desconhecida.

Num pequeno barco quebrado em alto mar, cerca de 50 qui-
lômetros ao Sul da ilha italiana de Lampedusa, 44 imigrantes 
foram resgatados em agosto de 2007 por duas embarcações de 
pesca da Tunísia. Apesar de as autoridades portuárias da Itália 
não terem autorizado a entrada no país, ordenando que as em-
barcações voltassem ao Norte da África, os pescadores tunisianos 
levaram os imigrantes à ilha, foram detidos por mais de um mês, 
e seus barcos, apreendidos. Em julgamento na Sicília, acusados 
do crime de assistência à imigração ilegal, cuja pena varia de um 
a 15 anos de prisão, todos foram absolvidos dessa acusação, mas 
os dois comandantes dos barcos foram condenados a dois anos e 
meio de prisão por desobediência às autoridades públicas. Me-
ses antes, um barco de pesca de Malta se recusara a resgatar 27 
imigrantes africanos, que, depois de passarem três dias agarrados 
a uma rede de pesca de atum, foram resgatados pela Marinha 
italiana. Em 2005, Malta já havia passado por situação semelhan-



154 te. Um barco com 200 imigrantes ficou sendo “monitorado” por 
oficiais de fronteira do país, para que não chegasse ao território. 
Trinta deles morreram antes que a embarcação fosse resgatada 
por autoridades da Itália, que, poucos anos depois, parecem ter 
mudado de orientação. 

A partir da recorrência de casos como esses, a União Europeia 
e a Organização Marítima Internacional começaram a rever suas 
legislações para determinar qual Estado é responsável pelo resga-
te em alto mar. Entretanto, o direito internacional já prevê que 
embarcações em perigo sejam levadas ao porto mais próximo. 
Ele é, entretanto, insuficiente diante do fato de que os Estados 
continuam tendo total responsabilidade pela decisão de quem en-
tra e quem não entra em seu território – mesmo que ela signifique 
deixar indivíduos à deriva.1 Ainda assim, nenhum Estado tem to-
tal controle sobre suas fronteiras, que nunca foram nem nunca se-
rão infalíveis, mesmo com muros, policiais, raios-X, revistas pelo 
corpo, identificação biométrica, câmeras de vigilância, exigências 
de visto, expulsões ou recusas a salvar pessoas. Essa série de medi-
das, hoje, tornou-se rotineira não apenas na Europa. A securitiza-
ção da imigração na UE, que procuramos analisar neste livro, faz 
parte de um contexto mais amplo de reação à transnacionalidade 
das relações sociais, que se manifesta em países como os Estados 
Unidos e a Austrália, nos quais a imigração também está na or-
dem do dia como um “problema de segurança”. Mas, em vez de 
se voltar a um Estado específico, esta pesquisa buscou percorrer a 
construção social desse problema dentro de e entre Estados que, 
nas últimas duas décadas, encaminham juntos a formação de ins-
tituições que tentam ir além da cooperação intergovernamental, 
com todas as tensões que esse processo implica.

1 Isso não significa que haja uma orientação clara de uma suposta unidade estatal. 
Representantes públicos podem, em casos como os citados, ter posturas comple-
tamente distintas. Nas fronteiras, seja no porto, no aeroporto ou num posto de 
fronteira na estrada, impera a arbitrariedade das decisões, já que não se precisa 
de justificativa para impedir que não nacionais entrem no Estado.



155Apesar do desafio de se debruçar sobre um escopo tão amplo 
e complexo, o livro teve como objetivo apontar regularidades e 
ambiguidades que se refletem na legislação e nas práticas da UE 
– sempre buscando sua relação com os Estados membros – e nos 
discursos dos representantes políticos comunitários e nacionais, 
que por vezes se chocam, outras vezes se coadunam – seja entre 
Estados membros, seja entre eles e a UE, ou ainda dentro UE –, 
mas que, de modo geral, empreenderam nos últimos anos a insti-
tucionalização da imigração como uma questão de segurança no 
continente europeu. A pesquisa também procurou analisar como 
uma governamentalidade racial opera hoje, em formas de con-
trole do corpo do imigrante, já que, se ele cruzou as fronteiras, 
mostrando sua fragilidade, deve ser separado daqueles que, por 
marcas identitárias, supostamente mantêm a ordem no interior 
dessas fronteiras. A securitização da imigração na UE está rela-
cionada ao lugar que o imaginário de identidade nacional con-
fere ao imigrante, que só existe porque há um cidadão nacional. 
Entretanto, o imigrante é hoje uma realidade na Europa, e sua 
presença revela as lacunas de um pertencimento político centra-
do no Estado-nação. Numa tradição inventada na modernidade, 
esse critério de pertencimento não foi na prática modificado pela 
UE, cujas instituições não repensaram de fato o significado da 
cidadania. Nas próximas páginas, retomaremos o percurso deste 
livro, para em seguida fazer algumas considerações sobre como 
a reação securitária à transnacionalidade que o imigrante repre-
senta provoca transformações nos “dentros” e “foras” da cidada-
nia na UE.

A securitização como reação à transnacionalidade 

A formação dos Estados modernos dependeu da construção 
de uma consciência nacional que permitisse a criação de laços 
sociais comuns entre indivíduos sem relações pessoais, ou seja, de 
“comunidades imaginadas” que dessem sentido à subordinação 
desses indivíduos à soberania estatal (ANDERSON, 1991). Na 



156 modernidade, o Estado herdou da Igreja a sacralidade que sub-
mete e protege os indivíduos, crucial para a construção do mito 
de unidade, fora da qual imperaria a diferença a ser barrada pe-
las fronteiras territoriais. O lugar da vida política, para os mem-
bros dessa comunidade imaginada – os nacionais – seria dentro 
do Estado. Do lado de fora, outras comunidades imaginadas ins-
taurariam outras ordens políticas, com seus próprios nacionais 
(WALKER, 1993). Assim, a nação foi forjada por um imaginário 
de particularidade, que pudesse diferenciá-la das outras nações, 
justificando a forma de organização política do Estado. Dentro 
deste, porém, haveria universalidade, com igualdade de direitos 
e deveres entre aqueles que, entre si, manteriam uma relação ho-
rizontal. Essa igualdade entre os nacionais nunca existiu de fato, 
mas a cidadania, ou seja, os direitos e deveres políticos, sempre 
dependeu da nacionalidade. No século XX, a inclusão de gru-
pos discriminados, como mulheres e negros, ampliou o escopo 
da cidadania, mas não escapou da submissão ao Estado-nação 
– direitos foram universalizados, mas sempre dentro de cada par-
ticular, a partir da história política específica de um Estado que 
os conceda. 

Na virada do século, o condicionamento da cidadania à na-
cionalidade passou a ser questionado, devido ao aumento da mo-
bilidade e à crescente transnacionalização das trajetórias de vida. 
Nosso argumento nesta pesquisa é o de que é justamente essa 
transnacionalidade que, ao ameaçar o lugar central do Estado na 
organização do pertencimento político, vem provocando a rea-
ção de aparatos estatais em busca de reafirmação de soberania. 
Os muros e os reforços do controle nas fronteiras não são reações 
a outros Estados, mas a indivíduos e grupos, ou seja, a relações 
transnacionais, e não internacionais (BROWN, 2010, p.21; p.81-
82). Símbolo dessa transnacionalidade, o imigrante, como signi-
ficante de alteridade, é hoje inserido numa política do medo que 
influi na construção da identidade de uma comunidade por meio 
da insegurança. No caso da UE, ao se definir o que a destruiria, 



157torna-se desnecessário pensar profundamente no conteúdo que 
sustenta uma união (HUYSMANS, 2006, p.50) – que é garan-
tida, por sua vez, pelas práticas de segurança, que são harmoni-
zadas entre os Estados (RYGIEL, 2008, p.211, 229). A cessão de 
muitas dessas práticas a agentes privados de segurança não signi-
fica que haja um enfraquecimento do poder estatal, mas sim uma 
nova forma de se administrar a cidadania. Diante desse contexto, 
os Estados tentam reter sua soberania, no que Balibar (2004a, 
p.36) denomina “impotência do onipotente”:

[…] a fim de reconstituir no imaginário uma 
soberania que é na verdade mítica, desen-
volve-se um racismo institucional, muito 
mais decisivo para a evolução de atitudes 
coletivas do que o sistema de preconceitos 
ou ideologias de rejeição do Outro. O estado 
demonstra (a baixo custo) a força que ele 
alega deter e ao mesmo tempo dá garantias 
àqueles que desconfiam de sua destituição 
(BALIBAR, 2004a, p.36-37). 

No curso de um projeto político como o da União Europeia, 
que começou com 6 e hoje compreende 28 Estados, o sentido de 
união advém mais dessa marca de alteridade do que de uma nova 
imaginação comunitária. A existência de uma forma própria 
de pertencimento europeu é defendida por acadêmicos como 
Habermas (1998, 2001, 2003, 2009) e representantes políticos, 
pertencimento esse que seria definido pelo compartilhamento de 
princípios democrático-liberais. De acordo com essa abordagem, 
o debate na esfera pública europeia seria uma forma de “patrio-
tismo constitucional” (HABERMAS, 1998, 2001), ou seja, uniria 
pessoas de nações, culturas e etnias as mais diversas. Entretanto, 
como vimos, esse é outro modo de se forjar uma consciência “na-
cional” para a Europa, baseada no discurso cívico – do mesmo 
modo que os laços cívicos do imaginário nacional francês são tão 



158 substantivos quanto os laços supostamente étnicos da nação ale-
mã. Como no Estado-nação, o teorético consenso atingido por 
diferentes nações europeias na esfera pública apenas “adia”, para 
usar o termo de Inayatullah e Blaney (2004), a diferença própria 
da disputa sobre os termos desses princípios democrático-liberais, 
pois é este o sentido mesmo do político: o conflito, a constante 
renegociação (BALIBAR, 2004a). O discurso de uma identidade 
pós-nacional baseada em princípios universais da democracia li-
beral, portanto, acaba por significar um paradoxo ao transformar 
o liberalismo em “forma de vida” (JOPPKE, 2008, p.541), re-
produzindo o universal dentro do particular como modo de per-
tencimento político. Como vimos, a convivência étnico-cultural 
supostamente propiciada por uma unidade cívica está longe de 
ser constatada. 

Se os Estados nacionais sempre foram híbridos culturais 
(HALL, 1999, p.62), os Estados da UE são hoje híbridos nacio-
nais – e não apenas de nacionais de seus países membros. Ao 
mesmo tempo em que é um baluarte da transnacionalidade, por 
ter na livre circulação interna entre nacionais um de seus funda-
mentos, a UE precisa lidar com o imigrante que já está e circula 
em seu interior, entre os Estados membros. Mesmo que seu papel 
venha sendo ambíguo na tensão entre a liberação da mobilidade 
e a contenção da mobilidade pelo corte do “excesso” representa-
do pelo imigrante, o desenvolvimento político da UE caminhou 
para a consolidação da securitização da imigração. Nessa relação 
entre segurança e liberdade, leis e práticas de exclusão se dirigem 
tanto aos não nacionais dos Estados membros quanto a nacionais 
com marcas identitárias que diferem da “forma de vida” prevista 
pelo “liberalismo muscular” a que se refere o primeiro-ministro 
do Reino Unido, David Cameron. Esse caminho foi conduzido, 
em grande medida, pelos próprios representantes dos Estados, 
que, em duas décadas de UE, mantiveram parte significativa do 
poder decisório, sobretudo em relação a temas de segurança, 
como a imigração se tornou. 



159Um dos principais reflexos disso foi a criação de uma cida-
dania europeia condicionada à nacionalidade: é cidadão da UE 
qualquer cidadão de um de seus membros, podendo residir e tra-
balhar em toda a comunidade de Estados. Pode-se afirmar que 
foi instituído um “double outside”2 (WALKER, 2006), uma du-
pla exterioridade ao imigrante, que passa não só a ser um não na-
cional como também um não europeu, num abismo maior em re-
lação aos direitos entre cidadãos e imigrantes. Mesmo as medidas 
de segurança comunitárias, como a Frontex, o visto Schengen e 
o Sistema de Informação Schengen, são formas de garantir os in-
teresses dos Estados. Juntos, eles podem reforçar a securitização, 
na soma de seus indesejados. O indesejado em um deles passa a 
ser indesejado em todos, já que, com o fim dos controles nas fron-
teiras internas da UE, qualquer pessoa pode entrar num Estado 
membro para chegar a outro. Na prática, como já ressaltamos, há 
muitos possíveis outsides, numa exclusão graduada, com distinções 
entre os próprios nacionais dos Estados membros.

É a livre circulação, para a qual a UE nasceu, uma das princi-
pais ameaças à soberania estatal. Nesse sentido, ainda que tenha 
havido uma securitização da imigração na UE, há também uma 
série de representantes políticos nos Estados membros que defen-
dem a reformulação do Código das Fronteiras Schengen – mes-
mo que ele já preveja exceções – ou mesmo se opõem à existência 
da UE. Partidos políticos contra a UE costumam ter uma plata-
forma política anti-imigração. Vimos como a imigração é securi-
tizada por campanhas políticas que constroem o imigrante como 
o outro ameaçador, cuja presença é um perigo à manutenção da 
solidez da consciência nacional, de sua suposta identidade homo-
gênea, ou seja, de sua universalidade particular, numa reação, 

2 Walker (2006) usa essa expressão para identificar a exclusão tanto do Estado 
moderno como do sistema moderno de Estados. Aqui, apropriamo-nos desta 
concepção para afirmar que a cidadania europeia promove a exclusão do Esta-
do membro e da União Europeia.



160 como sustenta Balibar, onipotente diante da impotência frente 
a uma transnacionalidade que se faz presente. Somadas às prá-
ticas dos agentes de segurança, essas campanhas originam uma 
economia discursiva que institui, de forma mais ou menos ve-
lada, um neorracismo (BALIBAR, 2004a, 2006; DOTY, 2003), 
o racismo que se diz não racista, apenas mantenedor da pureza 
cultural (HARDT, 2000). A cultura, e não a biologia, é essenciali-
zada justamente num momento em que a interculturalidade é tão 
visível – ainda que ela sempre tenha existido. Na ironia de Zizek 
(2011, p.50), seria uma passagem “do barbarismo direto para o 
barbarismo berlusconiano de rosto humano”. 

Como a construção do imigrante como ameaça existencial se 
dá num movimento de resistência da soberania do Estado, que 
simbolicamente seria ameaçada pela existência de instituições 
europeias – não são raros os conflitos entre Comissão Europeia 
e Estados membros/Conselho Europeu –, os instrumentos utili-
zados nos discursos anti-imigração reiteram mitos de proteção 
que sustentam essa soberania, a “domopolítica”, a proteção da 
ordem doméstica (WALTERS, 2009, p.38). Essa ideia da casa – 
uma ideia positiva, relacionada a intimidade e familiaridade – é 
reforçada pelo discurso da generosidade e da gratidão daqueles 
que não deveriam entrar sem serem convidados e, caso entrem, 
precisam respeitar os hábitos daquela casa. Os discursos anti-i-
migração exploram essa “entrada sem convite”, num tom épico 
que enfatiza a invasão de hordas de imigrantes, com suas culturas 
que, de acordo com a lógica neorracista, precisam ficar separadas 
– caso contrário, a França se tornará uma República Islâmica e 
os italianos serão minoria na própria Itália, como uma reserva 
indígena. Esses discursos levam à literalidade a ideia de ameaça 
existencial que securitiza a imigração. E isso ocorre não só de 
modo excepcional, como as campanhas mais radicais de extre-
ma-direita podem sugerir, mas no cotidiano, com a criação de 
um continuum de insegurança (BIGO, 2002, 2007; HUYSMANS, 
2006), pelo medo de que a minoria se torne maioria, o “medo dos 
pequenos números” (APPADURAI, 2006). O medo é alimenta-



161do pela linguagem da catástrofe, que expressa a obsessão com a 
segurança (BAUMAN, 2008, p.107-108; p.132-133).

É por isso que a fronteira ainda é tão importante no imaginá-
rio político. Ela limita, separa, exclui. Toda formação de identi-
dade, que está sempre em transformação, implica diferenciação, 
ou melhor, carrega em si a demarcação da diferença. O processo 
de identificação é o mesmo do de diferenciação. Mas, na UE, a 
relação com o imigrante foi além de um processo de diferencia-
ção, passando à violência da exclusão, como vimos em alguns 
casos analisados ao longo da pesquisa. A exclusão é tamanha que 
a solidariedade e a hospitalidade são criminalizadas: em vez de 
ser crime não socorrer indivíduos que correm risco de vida em 
alto mar, é crime levá-los ao porto mais próximo. Ainda que as 
instituições europeias costumem se manifestar contrariamente a 
práticas que ferem os direitos humanos (incitando reações dos 
políticos de oposição à UE), como no caso das embarcações de 
imigrantes, os Estados retêm a competência de decidir quem 
deve ser excluído. E, como os Estados têm todo o direito de ex-
cluir, a inclusão passa a significar um ato moral, um presente que 
deve ser retribuído com obediência pelo imigrante, já que todos 
os direitos que lhe são dados não são “naturais”. O Estado deci-
diu concedê-los generosamente, mas ele não tinha essa obrigação 
(SAYAD, 1998, 2004; MOULIN, 2012).

Essa lógica apolítica estimula a manutenção da irregularida-
de. O imigrante não ousa ter voz porque pode perder a generosa 
proteção do Estado, ser expulso. Não lhe é permitido, portanto, 
ser livre: ele deve escolher entre liberdade e segurança (NEO-
CLEOUS, 2007; MOULIN, 2012). O imigrante é, portanto, um 
corpo que pode ser administrado de forma técnica pelas insti-
tuições dos Estados nacionais e da UE. Mesmo que ultrapasse 
as fronteiras, ele é vigiado, mantém sua condição de deporta-
bilidade, de provisoriedade permanente (SAYAD, 1998, 2004; 
NYERS, 2009a; DE GENOVA, 2011). Ele é tolerado desde que 
se mantenha discreto, sem interferir na sociedade que o acolheu, 
e cuja identidade deve seguir caso queira ter voz. 



162 O entre-lugar do imigrante e a politização da cidadania 

A identidade nacional como critério de cidadania e o Estado 
como seu garantidor entraram em choque, nas últimas décadas, 
com a insistência dos fluxos migratórios e a transnacionalidade 
das relações sociais que eles implicam. A impossibilidade de con-
tenção total desses fluxos originou mecanismos de securitização 
interna, ou seja, de demarcação de fronteiras de inclusão e exclu-
são dentro dos territórios nacionais e entre os Estados membros 
da UE – que, com a formação de uma cidadania europeia, não 
poderiam excluir nacionais entre si. Mas, num mundo em que o 
capital exige a circulação de bens, pessoas e informação, a mo-
bilidade não pode ser interrompida. Os fluxos devem ser dire-
cionados, administrados, as fronteiras devem ser “inteligentes” 
(BIGO, 2011). Assim, os Estados se veem diante de um conflito 
entre suas próprias práticas transnacionais e seu lugar simbóli-
co de fechamento ao exterior. Eles progressivamente passaram a 
utilizar outros critérios de exclusão que não a cidadania formal 
para resgatar a pureza identitária. Se o imigrante nunca foi defi-
nido simplesmente por seu status de estrangeiro (SAYAD, 1998, 
2004), hoje, na UE, esse aspecto se ressalta. Enquanto há a con-
cessão de direitos políticos a estrangeiros, como nos programas 
de incentivo à “imigração qualificada” – o que, de acordo com 
a definição de Sayad, seria uma contradição –, cidadãos perdem 
seus direitos políticos. Essa perda ocorre porque eles não se en-
caixam em ideais identitários, seja no do Estado-nação, seja no 
ideal democrático-liberal que perpassa os discursos de formação 
de identidade europeia – como vimos na recorrente exclusão dos 
Roma e muçulmanos. 

À primeira vista, se o cidadão de um Estado já não tivesse 
mais seus direitos garantidos mesmo sendo nacional desse Esta-
do, isso significaria um processo de desvinculação entre naciona-
lidade e cidadania. Entretanto, se pensarmos no imigrante para 
além de seu status legal, como buscamos fazer ao longo da pes-



163quisa – sem negar a relevância desse status –, percebemos que 
o que ameaça, na UE, continua sendo o entre-lugar que o imi-
grante representa, entre a sociedade de imigração e emigração. 
Empreender a “securitização da cidadania” (RYGIEL, 2008) é 
identificar esse entre-lugar no cidadão, é reconhecer uma ambiva-
lência no próprio nacional de direito, já que a transnacionalidade 
impõe limites ao “adiamento da diferença” (INAYATULLAH; 
BLANEY, 2004). A diferença que penetrou como imigrante e 
se tornou cidadã, como no caso das gerações de filhos e netos 
de imigrantes, emerge. É por isso que, se antes nacionais e não 
nacionais delimitavam a fronteira entre cidadãos, podemos dizer 
que a relação vem sendo invertida, e hoje é muitas vezes a fron-
teira que define a cidadania:

[...] os novos muros defendem um interior 
contra o qual esses termos “dentro” e “fora” 
não correspondem necessariamente à iden-
tidade ou à fidelidade do Estado-nação, ou 
seja, onde a alteridade e a diferença estão 
desvinculadas da jurisdição e da filiação, 
mesmo que pareça que os muros denotem 
e demarquem precisamente essas coisas. Os 
muros hoje articulam uma distinção inte-
rior/exterior na qual o que está no interior 
sendo defendido e o que está no exterior 
sendo repelido não são Estados ou cidadãos 
específicos, na qual sujeitos, poder político, 
identidade política e violência podem estar 
territorialmente desvinculados dos Estados e 
da soberania em ambos os lados (BROWN, 
2010, p.82). 

Desse modo, haveria cidadãos essenciais e outros dispensá-
veis, “acidentais”, assim como estrangeiros desejados e estrangei-
ros indesejados, imigrantes: “a cidadania acidental é um efeito 



164 do desejo pela cidadania essencial; é o resíduo abjeto de atos de 
cidadania essencial” (NYERS, 2009b, p.132). Nyers usa o termo 
“acidente” para se referir àqueles que adquiriram cidadania por 
jus solis, mas são filhos de pais não nacionais, como é o caso de 
muitos filhos de imigrantes na UE. Por ser acidental, a cidadania 
pode ser retirada. Mais comumente, haveria aqueles que não se 
encaixam nessa definição, porque não perderam formalmente a 
cidadania, mas, na prática, têm negados seus direitos, por isso são 
“cidadãos irregulares” (NYERS, 2011). Empreendem-se, desse 
modo, diversos tipos de exclusão. 

Há um grau de arbitrariedade nessas exclusões, já que a se-
curitização diz respeito a um campo de práticas, em que lingua-
gem e agências competem para modular as técnicas de gover-
nar por meio da insegurança, numa disputa de conhecimentos 
especializados que reforça o caráter tecnocrático dessa política 
(HUYSMANS, 2006, p.111). Mas, como vimos ao longo da pes-
quisa, essas práticas imprimem na sociedade uma imaginação do 
político ainda centrada no Estado soberano: “securitização não 
se trata meramente de proteger a autonomia da unidade política 
e da vida dentro dela. É também um modo particular de moldar 
um lugar como próprio e identificar sua unidade num mundo 
plural” (HUYSMANS, 2006, p.49). A exclusão se dirige àqueles 
que ameaçam esse imaginário não só por serem de fora, mas por 
estarem entre o fora e o dentro, por estarem dentro mas represen-
tarem esse mundo plural que contaminou o lugar que é próprio 
de outros. A exclusão se dirige a esse entre-lugar, a uma diferen-
ça que, numa Europa multicultural, o próprio cidadão europeu 
pode representar. 

Portanto, mesmo que as relações entre fronteiras e cidadania 
sejam transformadas pela transnacionalidade, a securitização da 
imigração na UE ainda se baseia na resistência do Estado-nação 
como lócus de identidade e pertencimento político. O que ocorre 
é que, como as fronteiras territoriais já não dão mais conta de 
delimitar esse espaço nacional, elas são deslocadas pelo interior 



165da nação para demarcar as impurezas que invadiram o corpo 
são nacional – cabe ressaltar, entretanto, que o território ainda é 
um meio de resistência, vide o reforço do controle das fronteiras 
no processo de integração da UE. Com a biopolítica, hoje em-
preendida por instrumentos como a identificação biométrica, as 
fronteiras se tornam flexíveis, e podem se fazer presentes sempre 
que o corpo puder ser controlado, tiver sua identidade verifica-
da. Esse é um processo que procura empreender uma despoliti-
zação, porque trata a identidade como um tema técnico, a ser 
simplesmente verificado e regulado pela tecnologia supostamente 
neutra, que mascara seus condicionamentos raciais/culturais, ou 
seja, seu caráter político (RYGIEL, 2008, p.212; 221-222).

Muitos autores veem na mobilidade das fronteiras, que se-
curitiza a imigração internamente, a própria possibilidade de 
repolitizar os critérios de pertencimento. Squire (2011) e Nyers 
(2011) sustentam que a irregularidade da cidadania pode ser 
apropriada como ação política, na medida em que a existência 
de uma cidadania irregular, do não reconhecimento de direitos 
àqueles que são cidadãos pela lei, evidencia um conflito a res-
peito do lugar da fronteira. Esse uso político da irregularidade 
dos cidadãos viria a se somar ao uso político da irregularidade 
dos imigrantes em suas lutas por reconhecimento de direitos. Es-
sas lutas dão novo significado à cidadania, contribuindo para a 
democratização das fronteiras (BALIBAR, 2004a, p.49), para o 
uso das fronteiras como lugar de negociação e reformulação de 
identidades (RAJARAM; GRUNDY-WARR, 2007). Ao lutarem 
por reconhecimento, os irregulares são cidadãos ativos. Esse é 
um movimento de constante tensão, já que as práticas políticas 
dos imigrantes também alimentam a reação daqueles que se con-
sideram os legítimos cidadãos: “Diante da riqueza de práticas de 
cidadania pelos não cidadãos, o cidadão neurótico busca aliviar 
sua ansiedade sobre a qualidade de sua própria (falta de) agência 
violentamente reforçando a distinção entre o essencial e o aciden-
tal” (NYERS, 2009b, p.132). Este livro deixa o caminho aberto 



166 a futuras pesquisas que enfoquem os mecanismos de resistência 
dos emigrantes-imigrantes, daqueles que exercem a cidadania na 
prática, lutando pela legitimação de suas narrativas. 

Vimos como a securitização da imigração na UE, que se deu 
no mesmo processo de transnacionalização social, significou a 
exclusão para além da simples diferenciação que todo processo 
de identificação carrega. A institucionalização do racismo rea-
ge a uma identidade transnacional em formação, e que não é a 
identidade uniformizada pelos princípios democrático-liberais de 
que fala Habermas. Em Estados transnacionais, a violência que 
a securitização implicou nas últimas décadas só pode ser rever-
tida com o repensar do significado da cidadania e dos porquês 
de tamanha ameaça representada pela diferença. Usando o ter-
mo de Herman van Gunsteren, Balibar (2004a, p.132) fala da 
possibilidade de reconhecimento de “communities of fate”, ou 
“comunidades de destino”: “qualquer lugar a que indivíduos e grupos 
pertençam, onde quer que eles vivam e consequentemente traba-
lhem, tenham filhos, apoiem parentes, encontrem parceiros para 
todo tipo de relação”. A cidadania seria um processo de caráter 
coletivo, de permanente negociação do acesso a direitos, e não 
um mero status. Mas isso implicaria a necessidade de transforma-
ção do sentido de exclusividade da comunidade política, a pos-
sibilidade de se pertencer a várias comunidades, que fizesse dos 
entre-lugares, das duplas e múltiplas ausências, uma presença.




