
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SANTOS, M. L., ANUNCIAÇÃO, C. S., and CAVALCANTI, V., eds. 
Migração, cultura e direitos humanos. In: Migrações e identidades: várias 
óticas e perspectivas [online]. Ilhéus, BA: EDITUS, 2017, pp. 96-139. 
ISBN: 978-85-7455-492-1. https://doi.org/10.7476/9788574554921. 
 
 
 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a 
Creative Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob 
a licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo 
licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 
 

 

 
Parte 2 - Migração, cultura e direitos humanos 

 
Maria Luiza Santos 

Clodoaldo Silva da Anunciação 
Vanessa Cavalcanti 

(orgs.) 

https://doi.org/10.7476/9788574554921
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Parte 2

MIGRAÇÃO, CULTURA E
 DIREITOS HUMANOS



97

DIREITOS HUMANOS DOS
 MIGRANTES INDOCUMENTADOS:

ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA

Natália Medina Araújo1

Como o próprio nome já diz, Direitos Humanos são direitos 
de todos os seres humanos. A universalidade costuma ser apontada 
como uma das características essenciais dos direitos humanos, o 
que signifi ca dizer que esses direitos são universais em relação aos 
seus titulares e destinatários (AMARAL JR., 2002). Diante disso, 
pode parecer redundante dizer que os migrantes, inclusive os indo-
cumentados, são destinatários dos direitos humanos.

Entretanto, afi rmar a universalidade dos direitos humanos 
não signifi ca dizer que sua aplicação seja sempre igual. Pelo contrá-
rio, a efetivação dos direitos humanos é sempre seletiva. Isso ocorre 
tanto porque a adesão dos Estados aos compromissos e às normas 
internacionais é variável, quanto devido às políticas internas de efe-
tivação, que podem ser mais ou menos efi cazes (AMARAL JR., 
2002). Além disso, o nível de fi scalização dos Sistemas Internacio-
nais de Proteção aos Direitos Humanos também varia de acordo 
com as peculiaridades regionais e com o poder cedido pelos Estados 
vinculados a eles. 

A centralidade dos Estados na implementação dos direitos 
humanos é indiscutível, mesmo porque os Sistemas Internacionais 

1 Doutoranda e Mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília 
(UnB). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Crítica e Direito Internacional (C&DI).
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apenas são acionados – nos casos em que isso é possível – em face de 
descumprimento e após o prévio esgotamento dos recursos internos 
(ABRAMOVICH, 2009). Por outro lado, uma das motivações 
históricas dos direitos humanos é proteger os indivíduos dos 
Estados, tanto que os direitos individuais surgiram como reação ao 
Estado absolutista dos séculos XVII e XVIII (AMARAL JR., 2002). 
Desse modo, os Estados são detentores de um papel ambíguo: são, 
a um só tempo, protetores e violadores de direitos humanos. Nesse 
sentido, pode-se afi rmar que sempre existe alguma tensão entre a 
teoria e a prática dos direitos humanos, tensão que se relaciona com 
a soberania dos Estados e sua ambiguidade em relação aos direitos 
humanos. 

A questão dos direitos humanos dos migrantes, contudo, 
conta com uma difi culdade adicional, que também se relaciona 
com o exercício da soberania estatal. A peculiaridade do seu caso 
reside no fato de que a soberania, para os migrantes, possibilita a 
sua exclusão do território do Estado diante do qual ele pleiteia a 
proteção dos seus direitos. No seu caso, a inacessibilidade práti-
ca vai além de um mero problema de efetividade e torna-se uma 
questão aporética, um problema capaz de gerar sérias perplexidades 
teóricas e indagações sobre sustentabilidade de um sistema em que 
tal exclusão é possível.

Para compreendermos a tensão entre os direitos humanos 
dos migrantes abstratamente considerados e a difi culdade da sua 
efetivação (ou tensão entre a teoria e a prática dos direitos huma-
nos dos migrantes indocumentados), faremos, primeiramente, um 
estudo sobre quais são os direitos humanos dos migrantes a partir 
da Opinião Consultiva n. 18, da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. Em seguida, um breve discurso histórico buscará de-
monstrar que essa tensão possui raízes profundas, que se relaciona 
com o surgimento e fortalecimento do Estado moderno. Finalmen-
te, buscaremos compreender por que os direitos humanos são ina-
cessíveis, na prática, aos migrantes indocumentados.
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Os Direitos Humanos dos migrantes

A afi rmação dos direitos dos migrantes mereceu a atenção 
de órgãos internacionais, mas nenhum de forma tão ampla quan-
to a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), 
em especial por meio do exercício da sua competência consultiva, 
quando da Opinião Consultiva n. 18, de 17 de dezembro de 2003, 
solicitada pelo México. Nesse parecer, a Corte Interamericana afi r-
mou obrigação geral de respeitar e garantir o exercício de direitos, 
independentemente do status migratório, com base na proteção do 
princípio de igualdade e não discriminação. Mais que isso: conside-
rou que não discriminação, igualdade perante a lei e igual proteção 
perante a lei são elementos constitutivos de um princípio básico e 
geral relacionado à proteção dos direitos humanos. A Corte ressal-
vou, contudo, que discriminação não é qualquer distinção entre 
nacionais e migrantes, mas sim um termo empregado em referência 
ao inadmissível, por violar direitos humanos. Portanto, se utiliza 
o termo discriminação para a exclusão, restrição ou privilégio que 
não seja objetivo e razoável e redunde em descumprimento de di-
reitos humanos (Corte IDH, 2003, § 84 e § 109). 

A Corte Interamericana entendeu, ainda, a existência de um 
vínculo indissolúvel entre a obrigação de respeitar e garantir direi-
tos humanos e o princípio da igualdade e não discriminação. Desse 
modo, os Estados são obrigados a respeitar e garantir o pleno e livre 
exercício dos direitos e liberdades – e têm que fazê-lo sem discri-
minação alguma (Corte IDH, 2003, § 85). Como consequência, 
os Estados têm obrigação de não introduzir em seu ordenamento 
jurídico regulações discriminatórias e de combater práticas discri-
minatórias (Corte IDH, 2003, § 88). 

É preciso notar que o princípio da não discriminação já 
gerava obrigações positivas para os Estados, e aqui, se está reafi r-
mando que os migrantes também são abarcados pelo princípio 
da não discriminação. Nessa Opinião Consultiva, entretanto, a 
Corte avança o patamar de proteção ao afi rmar que tal princípio 
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é um imperativo de direito internacional geral, e por isso aplicável 
a todos os Estados, independentemente dos tratados de direitos 
humanos dos quais sejam parte (Corte IDH, 2003, §§ 100 e se-
guintes). Ao adquirir o status de normas jus cogens, ou seja, nor-
mas imperativas de direito internacional geral, o princípio da não 
discriminação se torna impassível de derrogação.

A aplicação do princípio da igualdade e não discriminação 
aos migrantes, que se encontram em situação de vulnerabilida-
de quanto à implementação dos seus direitos e sujeitos a pre-
conceitos que muitas vezes levam à impunidade das violações 
de direitos praticados contra eles, inclui o direito às garantias 
judiciais, entendido como direito à tutela jurisdicional efetiva 
(Corte IDH, 2003, §§ 109 e 113). A Corte entende que, para 
que exista devido processo legal, “o processo deve reconhecer e 
resolver os fatores de desigualdade real” e “adotar medidas de 
compensação que contribuam para reduzir ou eliminar os obs-
táculos e defi ciências que impeçam ou reduzam a defesa efi caz 
dos próprios interesses” (Corte IDH, 2003, § 121).

Em relação aos direitos laborais dos migrantes, a Corte In-
teramericana ressalva que tais direitos surgem, necessariamente, da 
condição de trabalhador, entendida no sentido mais amplo. Assim, 
uma pessoa que ingressa em um Estado e se engaja em relações 
laborais adquire seus direitos humanos laborais nesse Estado de 
emprego, independentemente de sua situação migratória ser regu-
lar ou irregular (Corte IDH, 2003, §133). Além disso, em uma 
relação laboral regida pelo direito privado, deve-se ter em conta a 
efi cácia horizontal dos direitos humanos, ou seja, sua efi cácia inclu-
sive entre particulares (Corte IDH, 2003, §140).

Como se pode ver, a Corte Interamericana entende que os 
migrantes devem ter seus direitos humanos amplamente protegi-
dos, independentemente do status migratório. Ela estabelece, inclu-
sive, que o respeito aos direitos humanos dos migrantes não pode 
ser subordinado a políticas migratórias dos Estados, ou seja, os Es-
tados podem regulamentar o ingresso, a permanência e a saída de 
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migrantes do seu território, mas as normas que o fazem devem ser 
executadas com garantia aos direitos humanos, e as distinções esta-
belecidas devem ser objetivas, proporcionais e razoáveis.

Entretanto, a Corte faz duas ressalvas cujos impactos serão 
observados no próximo item. A primeira é que os Estados podem 
fazer distinções entre migrantes documentados e indocumentados, 
e entre migrantes e nacionais, “sempre que esse tratamento dife-
renciado seja razoável, objetivo, proporcional e não lesione direitos 
humanos”. A segunda é que “os Estados podem estabelecer meca-
nismos de controle de ingressos e saídas de migrantes indocumen-
tados em seu território, os quais devem aplicar-se com respeito às 
garantias do devido processo e à dignidade humana” (Corte IDH, 
2003, §119). 

A Opinião Consultiva n. 18 da Corte Interamericana é usu-
almente – e com razão – citada como um avanço na proteção dos 
direitos dos migrantes. Isso ocorre porque ela é exigente quanto ao 
padrão de proteção imposto e quanto às obrigações dos Estados, 
indo além da mera enumeração de direitos e englobando as garan-
tias judiciais efetivas e o devido processo legal até mesmo para ex-
cluir o migrante indocumentado do território. Contudo, existe um 
limite imposto pelo direito internacional que a impede de avançar 
mais, e isso fi ca claro nas duas ressalvas anteriores. A Corte afi rma 
que os migrantes são destinatários de todos os direitos previstos na 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mas o Estado tem 
a última palavra sobre quem entra, sai e permanece no seu territó-
rio. Como veremos no próximo tópico, esse é um detalhe que faz 
muita diferença quanto à possibilidade real de efetivação dos direi-
tos. O poder de controlar as fronteiras e de excluir os imigrantes 
indesejados é a principal causa para a distância entre a teoria e a 
prática dos direitos humanos dos migrantes.
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Soberania, monopólio do movimento e direitos 
humanos dos migrantes indocumentados

As migrações internacionais estão em relação íntima com a afi r-
mação das fronteiras dos Estados e, aparentemente, com institutos 
fundamentais do direito internacional, como a doutrina da soberania. 
Discutir fronteiras nacionais implica, necessariamente, articular ideias 
de soberania, uma doutrina central do direito internacional que, se-
gundo Antony Anghie, foi moldada pelo encontro colonial. As frontei-
ras indicam uma escolha pelo conceito territorial da soberania, em de-
trimento de alternativas disponíveis até o séc. XIX (ANGHIE, 2005). 

Hoje vivemos na era dos direitos humanos, e os novos mi-
grantes demandam por status igualitário. Mas a linguagem dos di-
reitos não parece adequada a todas as demandas por igualdade de 
modo efi ciente (KOSKENNIEMI, 1999). E não parece dar conta 
da complexidade desigual – econômica, social e política – estabe-
lecida desde o encontro colonial e aprofundada pela economia do 
capitalismo neoliberal, globalizado e fi nanceirizado, que tem por 
tendência sistêmica uma série de brutalidades multifacetadas e a 
expulsão de seres humanos, empurrados para fora das suas econo-
mias, incluídos aí os migrantes indocumentados (SASSEN, 2014).

Se os direitos humanos são insufi cientes para dar uma resposta 
às demandas por sobrevivência e melhores condições de vida dos que 
buscam a migração internacional, isso decorre do fato de que as he-
ranças históricas são neutralizadas na sua linguagem eminentemente 
universal. Essa linguagem determina a agenda do direito internacio-
nal, importa escolhas que reproduzem práticas de poder hegemônicas. 
Koskenniemi (2004, p. 213-214) observa que “os principais problemas 
da ordem mundial não são aqueles com os quais o poder hegemônico 
está obcecado – uso da força e segurança nacional – mas problemas 
econômicos, sendo a pobreza o exemplo mais marcante”. O direito in-
ternacional está inteiramente implicado no que só pode ser visto como 
“um sistema profundamente injusto de distribuição material e espiri-
tual de valores” (KOSKENNIEMI, 2004, p. 213-214). 
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O Estado exerce o monopólio dos meios legítimos do movi-
mento, e para isso desenvolveu tecnologias, como o uso de docu-
mentos capazes de distinguir os nacionais dos estrangeiros, sendo o 
principal deles o passaporte. Esses documentos que possibilitaram 
a identifi cação precisa entre os que pertenceriam ao Estado e os que 
não pertenceriam, o que foi fundamental para possibilitar a gestão 
dos fl uxos migratórios, podem ser identifi cados com o surgimento 
e desenvolvimento dos Estados-Nação. 

É importante mencionar que o Estado não detém, e nem 
nunca deteve, o controle efetivo total dos movimentos das pessoas, 
e nem tampouco dele necessita. Seja por falta de capacidade técnica 
ou mesmo por falta de interesse, o Estado não necessariamente exer-
ce o controle no momento do ingresso. A efetividade do controle é 
irrelevante para o sucesso do seu monopólio, pois de qualquer modo 
ele logra defi nir os critérios da licitude, o que já é, quase sempre, 
sufi ciente para a consecução dos seus objetivos. É com o uso de do-
cumentos, emitidos pelos Estados nacionais, como o passaporte, que 
a distinção entre “documentados” e “indocumentados” (ou “legais” 
e “ilegais”) passa a ser o principal critério de licitude da mobilidade 
humana que atravessa as jurisdições dos Estados (TORPEY, 2000). 
Assim, o monopólio do Estado recai sobre o controle dos meios legí-
timos do movimento das pessoas, fazendo surgir categorias de pessoas 
que se movimentam através das fronteiras interestatais regularmente 
(documentados) ou irregularmente (indocumentados). 

Controles de passaporte não são uma invenção recente, mas 
tampouco existem desde sempre. A sua universalização está relaciona-
da à universalização do Estado como entidade política central do mun-
do moderno. Exemplos disso podem ser vistos em vários lugares e dife-
rentes épocas. Na Inglaterra, apesar da garantia da liberdade do súdito 
inglês para partir pela Magna Carta, uma lei (statute) de 1381 proibiu 
quase todos, notavelmente comerciantes e soldados, a deixar o reino 
sem uma permissão. Em 1548, mendigos e vagabundos “foram bani-
dos como uma ameaça à paz interna, lei e ordem” na Prússia. Regras 
semelhantes surgiram em vários Estados do mundo à medida que o 
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conceito de Estado se universalizava. A Rússia Czarista, no sec. XVIII, 
utilizou restrições de movimento como mecanismo para ampliar seu 
exército, à época um dos maiores do mundo (TORPEY, 2000). 

A necessidade de controlar as pessoas e restringir seus movi-
mentos se deve a pelo menos duas questões centrais para o Estado 
moderno. A primeira é defi nir quem é responsável por integrar as 
forças militares permanentes. A segunda, não menos importante, é 
a produção econômica e a repartição das riquezas. Não é à toa que, 
nos primeiros séculos do Estado moderno, quando o Estado possuía 
características mercantilistas e belicosas, era a emigração, ou seja, a 
saída dos cidadãos, a maior preocupação. A emigração não autori-
zada podia ser punida com a morte ou a escravidão (ZOLBERG, 
1994, p. 155). Trata-se não apenas de distinguir a massa dos cidadãos 
da dos não cidadãos, mas também, sobretudo, de identifi car quem 
são os cidadãos, e documentá-los, incorporando-os, com este ato de 
registro, ao Estado. Os Estados mantêm certas pessoas a seu alcance, 
ao tempo em que exclui outras. A modernidade construiu a sua orga-
nização com a criação de Estados soberanos aos quais a cidadania é 
“inevitavelmente soldada” (MECCARELLI, 2012, p. 9). 

Observar as relações entre a afi rmação do Estado moderno 
e o desenvolvimento da gestão e controle dos fl uxos migratórios é 
adentrar o universo de ideias que sustentam a exclusão dos migran-
tes e possibilitam o surgimento de categorias contemporâneas como 
migrantes indocumentados, uma classe de seres humanos em grande 
parte excluída do gozo de direitos e dos benefícios que a soberania 
estatal garante aos seus cidadãos reconhecidos e mesmo aos migran-
tes documentados, considerados “legais” e dignos de certa proteção.   

Trachtman (2009) defende que acontece uma espécie de com-
petição entre a imigração legal e a ilegal, tanto no caso dos indivíduos 
que tomam a decisão de imigrar quanto em relação às políticas dos 
países receptores. Uma quantidade substancial de imigrantes é ilegal, 
e, para os Estados, criar restrições legais e aplicar essas restrições tem 
um custo adicional com o qual eles nem sempre estão dispostos a 
arcar. Outra questão é que, ainda que haja regulamentação e mesmo 
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certa abertura para a entrada de migrantes regulares, isso não restrin-
ge totalmente a entrada de imigrantes ilegais. 

A consequência da ilegalidade, por sua vez, é o poder, ou 
melhor, o direito soberano do Estado de excluir, a qualquer tempo, 
o imigrante indocumentado do seu território, o mesmo território 
sobre o qual exerce sua jurisdição e, portanto, dentro do qual está 
obrigado a garantir direitos humanos universais. Não é difícil per-
ceber o problema: como pode o migrante indocumentado cobrar 
seus direitos universais, se esses direitos não são capazes de elidir o 
exercício da soberania que pode suprimir a ele próprio? Migrantes 
indocumentados tendem a evitar qualquer contato com as autori-
dades estatais, pelo risco de deportação inerente a esse contato. Em-
bora nem todas as autoridades estatais exerçam o papel de excluir, 
trata-se de um risco difícil de calcular.

Como pode, então, um migrante indocumentado reivindicar 
seus direitos quando esta reivindicação pressupõe que o migrante 
entre em contato com os órgãos estatais? Para Noll (2010), a ins-
tabilidade dessa relação entre a reivindicação de direitos humanos 
universais e o poder soberano de excluir do Estado não apenas cau-
sa difi culdades concretas para os migrantes indocumentados, mas 
também nos apresenta uma aporia ao pensar a universalidade dos 
direitos humanos, qual seja, que o gozo de um conjunto de di-
reitos humanos universais, entre os quais há uma série de direitos 
de “aplicabilidade imediata” seja sistematicamente inacessível a um 
grupo de seres humanos clara e urgentemente necessitados. Seria 
ainda possível afi rmar a universalidade dos direitos humanos se ele 
falhasse com tal grupo? (NOLL, 2010).

É verdade, por um lado, que os Estados não negam aberta-
mente a aplicabilidade dos direitos humanos aos migrantes. Por 
outro lado, se tomarmos o exemplo concreto da Convenção sobre 
os Direitos da Criança2, que prevê, entre outros, o direito a não 

2 Trata-se de uma das Convenções mais bem aceitas do mundo, contando com 195 
Estados-Partes.
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discriminação, podemos encontrar algumas reservas, como as da 
Inglaterra e Nova Zelândia, ou declarações interpretativas, como 
a da Alemanha3, que reafi rmam a ideia de que a Convenção não 
pode ser interpretada no sentido de evitar o exercício da jurisdição 
do Estado para controlar o ingresso, permanência e saída dos seus 
não nacionais do território. Talvez isso possa ser entendido a par-
tir da ideia de Zolberg de que o controle da migração é inerente 
à organização política de um mundo dividido em Estados. Nessa 
perspectiva, o comportamento do imigrante não autorizado passa a 
ser visto como desviante da norma. Como bem observa, a capaci-
dade de controlar o movimento é um requisito para o exercício de 
qualquer tipo de autoridade, o que é “especialmente crucial quando 
a autoridade é defi nida em termos territoriais, como é o caso do 
Estado moderno” (ZOLBERG, 1994, p. 154).

A proteção dos direitos humanos dos migrantes e a ideia de 
uma maior liberdade de migrar contrariam de tal forma a ordem 
dos Estados modernos que há quem afi rme que as normas que res-
tringem a migração são o último bastião de uma soberania em de-
clínio no mundo globalizado (DAUVERGNE, 2008). De modo 
complementar, a universalização dos direitos dos migrantes apa-
rece para alguns como associada a uma nova governança global 
que questiona a estrutura do Estado-nação (SICILIANO, 2012). 
É preciso, contudo, ser cauteloso e reconhecer que se por um lado a 
migração em massa, possibilitada pela globalização, desafi a o sistema 
de Estados-nação, por outro impõe maiores desafi os na proteção dos 
direitos humanos dos migrantes, pois o Estado, ao menos por enquan-
to, continua a ser o principal parâmetro de divisão política do poder.

3 A título de exemplo, a declaração da Alemanha diz: “Nothing in the Convention may 
be interpreted as implying that unlawful entry by an alien into the territory of the 
Federal Republic of Germany or his unlawful stay there is permitted; nor may any 
provision be interpreted to mean that it restricts the right of the Federal Republic of 
Germany to pass laws and regulations concerning the entry of aliens and the condi-
tions of their stay or to make a distinction between nationals and aliens”.
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Os desafi os contemporâneos à proteção dos direitos 
humanos dos migrantes

Do exposto, conclui-se que existe uma tensão sistêmica entre 
os direitos humanos dos quais os migrantes são destinatários e o 
poder soberano de excluí-los, que tem bases históricas, remontando 
à própria formação e consolidação dos Estados modernos. A partir 
dessa constatação, sugere-se que a inacessibilidade prática dos mi-
grantes a direitos humanos deve ser enfrentada em três níveis, cada 
um dos quais corresponde a um desafi o a seguir. 

O primeiro desafi o está no nível da implementação das normas 
já consagradas, afi nal, existe um reconhecimento amplo dos direitos 
humanos dos migrantes, inclusive aqueles indocumentados, o que 
pode ser observado na OC 18 da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. Nesse nível, é de fundamental importância da atuação 
ativa de todas as instituições públicas que garantem a prestação ju-
risdicional, incluindo os órgãos de controle, fi scalização e assistência 
judiciária. Há bases sólidas para a defesa judicial dos direitos dos imi-
grantes. Apesar disso, sabemos que na maioria das vezes os migrantes 
indocumentados são invisíveis aos olhos do Estado e se esquivam 
da sua proteção capaz de suprimi-lo, por isso é preciso incorporar 
garantias ainda mais fortes à prestação jurisdicional e ao devido pro-
cesso legal que protejam a permanência dos migrantes no território 
nacional, pelo menos até a prestação jurisdicional defi nitiva.

O segundo desafi o é político, no sentido de que é preciso 
criar uma política migratória que responda às exigências dos di-
reitos humanos dos migrantes em conformidade com o patamar 
estabelecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
A maioria dos Estados não conta com uma política migratória vol-
tada à garantia de direitos, tendo, ao contrário, o imigrante como 
ameaça e sujeitando-o a privações injustifi cáveis de direitos. Os Es-
tados possuem obrigações estabelecidas internacionalmente, e em-
bora a eles seja resguardado o direito de controlar o ingresso, saída 
e permanência de migrantes do seu território, não é admissível o 
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exercício abusivo desse direito, de modo a desrespeitar direitos hu-
manos. No Brasil, por exemplo, a legislação vigente (Lei 6.815/80 
– Estatuto do Estrangeiro) é fruto do período ditatorial, e não se 
enquadra no paradigma dos direitos humanos. Uma nova legisla-
ção e uma nova política migratória são imprescindíveis e urgentes 
para dar ao Brasil as ferramentas necessárias ao adimplemento de 
suas obrigações internacionais.

Finalmente, o terceiro desafi o é reconhecer as raízes históri-
cas profundas do problema. Isso possibilita a desnaturalização de 
conceitos e categorias tidos por naturais, como a nacionalidade, o 
Estado ou a existência de um documento como o passaporte. Esse 
reconhecimento é fundamental para a compreensão das aporias e 
perplexidades que o sistema atual apresenta e a refl exão sobre elas. 
Só assim será possível criar soluções melhores, embora, é preciso 
reconhecer, elas não sejam fáceis.
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O DIREITO HUMANO À MIGRAÇÃO 
E AO REFÚGIO: O DIREITO

  HUMANO DO OUTRO

Gina Marcilio Pompeu1

Ana Carla Pinheiro Freitas2 

A nossa curta memória não nos deixa lembrar os refugiados eu-
ropeus, que saíam de seus países em navios abarrotados, especialmen-
te rumo à América e à África, durante a Segunda Guerra Mundial. 
Não nos deixa lembrar, também, que esses mesmos povos ou foram 
recebidos ou se impuseram em continente estrangeiro, sem os terríveis 
constrangimentos que estão passando aqueles que os recepcionaram e 
os procuram em busca de abrigo, algumas décadas depois.

Pouco se comenta acerca das causas desse verdadeiro êxodo 
que está sendo intensamente divulgado pela mídia. Ocorre que os 
meios de comunicação preferem mostrar o fracasso dos refugiados 
por meio de imagens de crianças mortas que aparecem na praia 
ou apontando o número de mortos e as formas degradantes dos 
migrantes para ter acesso ao sonho de uma sobrevida ou de uma vida 
melhor. Divulga-se também o protesto dos países receptores que, na 
maioria das vezes, gira em torno da crítica à incapacidade interna dos 
Estados em conter os seus nacionais e à impossibilidade de receber 
estrangeiros diante da comodidade dos seus próprios cidadãos. 

1 Doutora em Direito. Coordenadora dos cursos de mestrado e doutorado da Univer-
sidade de Fortaleza (UNIFOR).

2 Pós-doutoranda em Direito pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR).
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Os países de onde mais saem refugiados no século XXI são a Síria, 
o Afeganistão e o Iraque. A principal motivação para a migração é 
muito semelhante a que impulsionou a mobilidade dos europeus na 
Segunda Guerra Mundial, ou seja, a guerra. A ela se acrescentam as 
repressões políticas, étnicas e religiosas, dentre outras.

Desde 2011, cerca de 240 mil pessoas morreram na Síria por 
conta da guerra civil; dentre elas estavam 12.000 crianças. No total, 
foram 4 milhões de  fugiados sírios. Os refugiados de origem afegã 
começaram a abandonar seu país em 2001, ano da invasão do país 
pelos Estados Unidos da América, ano também em que morreram 
cerca de 150 mil pessoas no confronto entre o Afeganistão e os Es-
tados Unidos. O Iraque foi invadido em 2003 pelos Estados Uni-
dos, mesmo diante do posicionamento negativo da ONU, e, desde 
então, o país sofre confl itos internos que motivam muitos de seus 
cidadãos a abandoná-lo.

O nascimento dos Direitos Humanos

O tema em foco diz respeito ao direito humano à migra-
ção e ao refúgio, especialmente na perspectiva de um olhar sobre 
o direito humano do “Outro” – termo que se prefere à palavra 
“alteridade”, especialmente no sentido psicanalítico que se refere 
não somente ao respeito às diferenças, mas também ao Outro que 
habita em cada um de nós.

Atando as duas pontas do texto pelo título, temos que a ori-
gem dos direitos humanos, como Direito Natural, vislumbrava de 
forma ampla e abrangente o direito humano à alteridade, já que 
os direitos humanos eram imanentes a todos os seres sem qual-
quer distinção, pelo fato de se tratar de ser da espécie humana. O 
fundamento do direito dos seres humanos no âmbito do Direi-
to Natural era “sobrenatural”, místico, religioso (RODA, 2015). 
Não se pode esquecer, no entanto, que o conceito de ser humano 
era restrito, mesmo no contexto do Direito Natural. Serviu, por 
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exemplo, como suporte ideológico para a doutrinação dos índios e 
a escravidão dos africanos pelos colonizadores, assim como para a 
segregação de segmentos societários que deveriam favorecer as elites 
dominantes (WOLKMER, 2001).

A passagem do Direito Natural ao Direito Positivo é bem 
ilustrada pela afi rmação de Hannah Arendt (1979), no sentido de 
que o homem que não seria nada além de um homem perdeu as 
exatas qualidades que tornam possível aos outros tratá-lo como se-
melhante. A passagem do Direito Natural ao Direito Humano Po-
sitivo é marcada, assim, pela mudança do fundamento divino para 
o fundamento humano do direito: a norma hipotética fundamen-
tal de Kelsen tem conteúdo humano e não “sobre-humano”. Como 
bem afi rmou Giovanni Pico della Mirandola (SIBILIA, 2002), na 
Roma do ano 1486, o homem se revela como uma criatura miracu-
losa, sua natureza contém todos os elementos capazes de torná-lo 
seu próprio arquiteto. Com essa fala, inaugurou-se a “era do ho-
mem”, que se impunha sobre a “era do antigo arquiteto divino”.

O Direito Humano à migração ou à “mobilidade”, como 
quer Marc Augé (2009), aparece como consequência otimista da 
chamada globalização. É necessário, pois, repensar o conceito de 
“fronteira”, no sentido concreto que ele representa, especialmente 
quando tratamos da questão da migração do refugiado. Esse con-
ceito serve também para apontar e esclarecer a contradição entre o 
mundo ideal, sem fronteiras e o mundo real que barra o refugiado. 
Em outros termos, temos a fronteira como passagem e a fronteira 
como barragem, confi gurando o que Gregory Bateson (1981) defi -
ne como duplo vínculo, double bind. Assim sendo, pode-se afi rmar 
que as fronteiras, na verdade, não desaparecem, elas apenas são re-
desenhadas de acordo com os valores dominantes na temporalidade 
do mundo.

A atualidade da globalização aponta, conforme afi rma Alfre-
do Bosi (1992), que quando o crescimento econômico é tomado 
como um fi m em si mesmo, os outros valores são descartados ou 
lhe são subordinados. É o que Boaventura de Souza Santos (2010) 
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chama de razão metonímica – metonímia é uma fi gura de lingua-
gem em que se substitui uma palavra por outra, quando entre am-
bas existe uma relação de proximidade de sentido, que permite a 
troca. Assim, quando se fala em globalização, o que vem à mente 
é a ideia de uma economia comum a todos, que é apenas um dos 
aspectos da globalização, mas que se sobrepõe aos demais pela ab-
soluta primazia em que se apresenta no imaginário social.

No nosso contexto, temos que o valor da solidariedade ou 
fraternidade sucumbe ante o terror de que a invasão por outros 
seres humanos, “os diferentes”, emperre o crescimento econômico, 
mesmo que promova o desenvolvimento humano desses mesmos 
estranhos que, na verdade, são tão humanos quanto nós. O es-
tranhamento serveria então como uma justifi cativa, como aquela 
utilizada pelo primeiro ministro Úngaro – em discurso na capital 
Budapeste, em 7 de setembro de 2015 – ao alertar que a migração 
em massa colocaria em perigo o “modo” de vida do continente 
europeu. O modo de vida globalizado, a globalização, como qual-
quer outra revolução, sempre cria uma nova linguagem e tem coisas 
novas a dizer, mas os dirigentes querem dizer com palavras novas 
coisas antigas (CASTORIADIS, 2010).

  O que hoje se denomina “direitos humanos” foram ínsitos 
ao direito natural, em um primeiro momento histórico. Posterior-
mente, ou em um segundo momento histórico, eles se tornaram 
direitos positivamente assumidos. Esses direitos foram concebidos, 
então, não como direitos “postos” em uma sociedade igualitária, 
mas sim como direitos de defesa contra o domínio do poder “im-
posto”. Se pensarmos nas teorias acerca do contrato social, a liber-
dade de exercer “direitos infi nitos” foi desde o início da sociabilida-
de organizada renunciada em prol de uma vida possível dentro da 
esfera coletiva, que impunha suas restrições.

Os direitos humanos, enquanto direito natural, não eram or-
denados, classifi cados, individualizados, apontados, eles permane-
ciam na dimensão da imanência, da ubiquidade, da concepção do 
homem como parte do todo criado por Deus. Já os direitos humanos 
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enquanto direito positivo representam o movimento de individua-
lização, ordenamento, distribuição, própria do positivismo. Assim 
sendo, temos que a “ascensão” dos direitos humanos à condição de 
direitos especifi camente postos signifi ca, em linhas gerais, o cumpri-
mento da promessa iluminista de emancipação pela razão.

Uma análise transdisciplinar dos Direitos Humanos

Os Direitos Humanos podem ser examinados, ainda, a partir 
de duas perspectivas relacionadas, mas relativamente distintas: uma 
subjetiva e outra institucional ou objetiva. Pelo aspecto subjetivo, 
eles são constituintes do sujeito jurídico livre, mas, ao mesmo tem-
po, subordinados à lei, objetivamente imposta.

Os Direitos Humanos enquanto direito natural e enquanto di-
reito positivo possuem a característica da universalidade – ao menos 
da perspectiva formal – no sentido de que eles transcendam limites 
geográfi cos e barreiras históricas, sociais, econômicas, culturais e reli-
giosas. Especialmente após as atrocidades decorrentes das duas Guer-
ras Mundiais, os Direitos Humanos foram transformados de um dis-
curso de rebeldia e divergência em um discurso de legitimidade pelos 
Estados em um mundo globalizado, onde o Direito Internacional se 
impõe, seja por meio de tratados ou acordos Internacionais, seja por 
meio de restrições ou sanções, especialmente as econômicas, no que 
diz respeito ao reconhecimento e apoio dos demais Estados.

A história condensada do Direito Natural termina com a 
introdução da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 
1948, que transformou o dito “contrassenso naturalista” em di-
reitos positivos repletos de sentido racional. Pela primeira vez 
na história as chamadas fi cções não escritas, inalteráveis, dadas 
por Deus, passam a ter legitimidade conferida pelo homem. Os 
direitos foram, então, formalmente reconhecidos e passaram a 
desfrutar da dignidade conferida pela lei, mesmo que a referida 
dignidade tenha assumido mais uma postura formal que material.
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Deus pode ter morrido, de acordo com Nietzsche (DOU-
ZINAS, 2009), simbolizando a morte do Direito Natural, mas em 
seu lugar nasceu o Direito Positivo que passa a proteger os direitos 
dos seres humanos, especialmente pela mão do Direito Interna-
cional e dos Direitos Fundamentais dos Estados do mundo oci-
dental, conforme afi rmamos anteriormente. A nova verdade que se 
estabelece, a verdade dos Direitos Humanos positivados, legitima, 
no nosso contexto, a poder de negar refúgio, já que os Direitos 
Fundamentais dos nacionais, protegidos pelo poder do Estado, não 
podem ser ameaçados pelos Direitos Humanos dos não nacionais. 
Nesse sentido, importante a afi rmação de Nietzsche quando diz 
que o homem não ama necessariamente a verdade, mas deseja suas 
consequências favoráveis; ele também não odeia a mentira, ele não 
suporta os prejuízos por ela causados (MACHADO, 2002).

“O fi m dos direitos humanos”, importante obra de Costas Dou-
zinas (2009), induz a um impacto desde a apreensão semântica do 
termo “fi m”. A tradução para o português pode tornar-se, assim, mais 
rica que o título original, na medida em que propõe uma dubiedade 
eloquente inexistente na língua inglesa – da qual a obra foi traduzida. 
Isso porque o termo “fi m” propõe pensar no “objetivo” dos Direitos 
Humanos, assim como em sua “fi nitude”. Um aponta para o presente 
como promessa de futuro, o outro como presente sem futuro, um pre-
sente dramático e angustiante, caso não aportemos na utopia dos di-
reitos humanos, ou na utopia como possibilidade real, como esperança 
concreta, Utopie als reale Möglichkeit (BLOCH, 2013).

Th e end of the human rights induz a uma aparente estagnação 
ou desesperança pela apreensão imediata que o título suscita. Ela 
é, no entanto, ultrapassada pela sugestão inovadora do autor: uma 
abordagem dos Direitos Humanos a partir do movimento dialógico 
do qual ele se originou, assim como uma nova epistemologia para 
os Direitos Humanos, a partir do status quo em que a humanidade 
se encontra. Como bem afi rma o autor (DOUZINAS, 2009), não 
é possível se livrar dos direitos, porque eles têm apenas paradoxos a 
oferecer. Para ele, o paradoxal, o aporético, o contraditório não são 
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distrações periféricas esperando para serem resolvidas pelo teórico. 
O paradoxo é, ele mesmo, o princípio organizador dos Direitos 
Humanos. Questiona-se o modelo liberal ideal de pessoa que po-
voa esse mundo. O homem ideal seria, então, o indivíduo autocen-
trado, racional e refl exivo, um “sujeito autônomo kantiano”, des-
vinculado de raça, classe ou gênero, sem experiências inconscientes 
ou traumáticas e que se encontra no perfeito domínio de si mesmo, 
pronto a usar os direitos humanos para adequar o mundo aos seus 
próprios fi ns. No entanto, sabemos que esse ser humano não existe, 
porque é característica própria do humano, ou seja, da contradição 
de “ser” (verbo) humano, o fato da vinculação étnica e cultural, as-
sim como as especifi cidades referentes ao gênero e, especialmente, 
à alteridade e as experiências inconscientes que são únicas em cada 
indivíduo, constituindo cada sujeito individualmente como tal.

Ocorre que uma sociedade baseada em direitos não reconhe-
ce deveres, reconhece apenas responsabilidades oriundas da natu-
reza recíproca dos direitos sob a forma de limites aos direitos para 
a proteção dos direitos dos outros (JONAS, 1998). É na noção de 
direitos em oposição às responsabilidades que repousa a difi culdade 
jurídica em se incorporar o direito humano de migrar, que em sua 
necessidade máxima se transforma em um direito ao refúgio, ou 
seja, o direito ao refúgio é um pedido de socorro, uma exigência no 
âmbito da necessidade de migrar. Essa exigência esbarra, em pleno 
século XXI, nos clássicos elementos do Estado – povo, território 
e soberania – que são ao mesmo tempo paradoxalmente negados 
pelo discurso da globalização econômica.

Michel Foucault (1979, 1981) criticou a apresentação ju-
rídica e contratual do poder. Foucault argumentou que a teoria 
do direito mascarava as práticas disciplinadoras e a dominação e 
mostrou como o direito é, de um modo geral, o instrumento desta 
dominação. Pretendeu apontar até que ponto e de que formas o 
direito transmite e constrói não relações de soberania, mas sim re-
lações de dominação sob a denominação de soberania. Seu projeto 
geral foi, em essência, inverter o modo de análise seguido por todo 
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o discurso do direito para mostrar como as relações de força foram 
naturalizadas em nome do direito. A visão de Foucault serve bem 
para ilustrar o lugar do migrante e do refugiado, “preso” fora do 
Estado para onde pretende se mover e exercer os Direitos Huma-
nos como qualquer cidadão do país ao qual se dirige, tendo como 
instrumento legitimador de sua mobilidade apenas a sua natureza 
de “ser” (verbo) humano e, portanto, de ser portador dos direitos 
humanos comuns a todos os seres de sua espécie.

Também o ser humano não é visto como um todo, em sua 
humanidade, na Idade da Técnica (GALIMBERTI apud PINHEI-
RO, 2015). Cada técnica humana possui uma esfera de ação cir-
cunscrita e nenhuma delas cobre o homem em sua totalidade. Cada 
técnica afi rma inocentemente que só funciona em uma parte do 
corpo e deixa a integridade humana intacta; os efeitos sobre o resto 
são tratados como questões secundárias. Isso conduz à convergência 
no homem de uma pluralidade, não de técnicas, mas de sistemas ou 
complexos de técnicas. O resultado é um totalitarismo operacional. 
Nenhuma parte do homem está mais livre e independente dessas 
técnicas. O mesmo se dá com os direitos. A lei fragmenta o corpo 
em funções e partes e substitui sua unidade por direitos. Especifi car 
direitos aniquila e desmembra o corpo: o direito à privacidade isola 
a área genital e cria uma zona de privacidade ao seu redor; a boca é 
extirpada e reaparece metonimizada como liberdade de expressão, 
que protege sua função comunicativa, mas não sua função de ali-
mentação; o livre trânsito faz o mesmo com as pernas e os pés, os 
quais podem mover-se livremente em espaços públicos, ao passo 
que a pessoa como um todo fi ca limitada a direitos de nacionais e 
não nacionais, como o migrante em geral e o refugiado em especial 
(DOUZINAS, 2009).

Partindo da doutrina de Friedrich Müller (2007), temos 
que o Direito Humano à mobilidade democrática e à consequente 
Constituição da sociedade mundial depende dos Direitos Humanos 
efetivamente praticados no âmbito global. O projeto dos direitos 
humanos como direitos mundiais está relacionado diretamente 
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à democratização global. Assim, torna-se necessário trabalhar na 
formulação de modelos que estruturem esses processos globais, 
permitindo sua melhor compreensão e podendo incentivá-los de 
maneira mais efi caz.

O Direito Humano do Outro: a voz da Psicanálise

No que diz respeito à abordagem do Direito Humano ou do 
Direito Humano do Outro, pelo viés psicanalítico, temos que esta 
concepção pode enriquecer de forma ímpar os demais “olhares” 
acerca da igualdade dos e nos Direitos Humanos. A partir, então, 
da ideia psicanalítica de constituição do sujeito tendo a referida 
constituição a “lei do pai” como fundamental ou fundante, lei em 
sentido amplo, que signifi ca uma necessária interdição na ilusão 
de completude do sujeito em formação, chega-se à lei em sentido 
estrito, ou à lei que possibilita a vida em sociedade por meio da cas-
tração dos sujeitos constituídos, através de uma normativa que pos-
sibilite a vida comum, garantindo o direito do outro a desfrutar das 
mesmas possibilidades que confi ram a todos a condição de sujeito 
desejante, e não apenas o aprisionamento na luta pela sobrevivên-
cia ou ao estado de necessidade do refugiado que, nessa condição, 
perde sua natureza de ser humano (ARENDT, 2014).

No processo de criação de sujeitos jurídicos e de criação de 
seres humanos, os direitos dividem e juntam novamente o corpo e 
se tornam parceiros e aliados dos mais evidentes processos de mani-
pulação biológica, genética, cibernética, etc. de corpos e personali-
dades. Nesse sentido, o ser humano jamais pode ser um indivíduo, 
um ser não dividido e indivisível. Os indivíduos tornam-se sínteses 
jurídicas e tecnológicas fl exíveis e maleáveis. O sujeito idêntico a si 
mesmo da modernidade surge como uma montagem precária de 
partes desmembradas e existências fragmentadas.

A única maneira de combater essa violência, segundo Freud 
(1999, p. 419-506), quando trata do “Mal-estar na Civilização”, 
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das Unbehagen in der Kultur, é nutrir vínculos afetivos de amor e de 
identifi cação. As pessoas deveriam ser encorajadas a compartilhar 
valores e interesses signifi cativos entre si e, dessa forma, aproxima-
rem-se por meio de sua identifi cação com o objeto compartilhado, 
seja ele um líder, um partido ou a justiça, já que esta faz as pessoas 
se identifi carem com a totalidade. Perante a lei, uma pessoa jamais 
é um ser completo, mas uma combinação de vários direitos parciais 
e geralmente confl itantes, o portador de prerrogativas legais que 
pontuam aspectos da vida. Se pudéssemos imaginar o retrato de 
um sujeito jurídico, ele teria uma leve semelhança com seu modelo 
humano, mas teria a aparência de uma pintura em estilo cubista: 
um ouvido enorme uma boca minúscula, um olho sobressaltado e 
agressivo, um nariz elefantino, colocado onde a boca deveria estar. 
Seria, assim, a projeção de uma imagem tridimensional em uma 
tela plana e achatada.

A justiça signifi ca uma constante revisão da justiça posta, a 
expectativa de uma justiça mais adequada. Este raciocínio pode ser 
aplicado aos Direitos Humanos. O paradoxo dos Direitos Huma-
nos emerge renovado: direitos humanos são, ao mesmo tempo, a 
criação desse primeiro dever ético fundamental e a distorção do im-
perativo moral, um reconhecimento da singularidade do outro que, 
entretanto, revela a necessidade de acomodar os muitos (LEVINAS 
apud DOUZINAS, 2009). O outro, na singularidade da sua digni-
dade e vulnerabilidade, permanece exterior ao conceito e à essência. 
O conhecimento como compreensão completa é uma maneira de 
abordar o ser humano que sofre de tal forma que sua alteridade em 
relação ao ser conhecedor desapareça. Ao recusar a exterioridade 
do Outro, o sujeito bloqueia a abertura do seu próprio desejo em 
relação ao outro e o caráter prospectivo da sua identidade. Assim, 
ele retorna à miséria de uma existência temerosa e perde a promessa 
dos Direitos Humanos de construir o mundo e moldar o eu.

O refugiado é tão radicalmente diferente de nós que nenhu-
ma semelhança pode ser encontrada ou equivalência construída. É o 
símbolo da diferença, e como tal representa nada além de sua própria 
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individualidade absolutamente única que desprovida de todo reconhe-
cimento ou proteção é tão fatal quanto a morte é totalmente singular. 
O refugiado é um símbolo ameaçador da totalização da diferença e da 
negação da afi nidade e aponta para aqueles domínios os quais a civili-
zação não pode modifi car e tem uma tendência para destruir.

Confrontar o refugiado levanta a possibilidade de que nós, 
igualmente, somos refugiados, o que implica dever não apenas de 
aceitar o outro, mas também de aceitar que sou um outro e a neces-
sidade de estender a noção do estrangeiro itinerante até a estrangei-
ridade que habita profundamente em nós. O refugiado está dentro 
de nós. Ao lutar com o refugiado, lutamos com nosso inconsciente, 
esse lugar impróprio em meio de nós próprios. O refugiado é o lado 
obscuro da nossa identidade. Freud (1999, p. 229-268), em seu texto 
“das Unheimliche”, afi rma que a tradução do termo é imprecisa em 
língua portuguesa (1999, p. 232), ao entender por “Unheimliche” 
(um sentimento de) “estranhamento”. De acordo com a etimologia 
da palavra, em língua alemã, temos que o termo pode ser concebido 
como aquilo ou aquele que não diz respeito à nossa pátria, ao lugar 
em que nos sentimos em casa, ou àquele de quem nos sentimos pró-
ximos por afi nidades próprias de quem vive na mesma casa. Dessa 
forma, temos que o termo assim como o sentimento de estranhamen-
to servem com perfeição, até etimológica, para ilustrar o sentimento 
e a norma que difi culta a entrada do refugiado (que não pertence à 
casa) no território (da casa). Freud ensina, então, que o sentimento 
de estranhamento, das Unheimliche, diante do outro, signifi ca que o 
“objeto estranhado” está dentro de todos. 

Todos são refugiados de outro lugar, como são refugiados 
do inconsciente para a psicanálise. Em um sentido paradoxal, a lei 
do asilo, tão seletivamente oferecido aos refugiados, dá testemu-
nho disso. O direito humano ao asilo não foi universalizado. Não 
há um consenso internacional acerca desse direito: o fundamento 
universal para a concessão de asilo ao migrante, mais especifi ca-
mente ao refugiado, é moral. E a base moral para oferecer refúgio 
a alguém que pede asilo repousa no fato de que, ao aportar em um 
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território e ao olhar a pessoa que pede ajuda, ela se torna o símbo-
lo da própria alteridade. Essa proximidade de presença inaugura a 
obrigação ética que existe para com o rosto que sente dor e sofre 
que é também o rosto de cada ser humano.

Quando a norma tenta interromper a abertura social e fi xar 
identidades, os direitos humanos apontam a injustiça da referida 
norma. Quando a lei se esquece do sofrimento da pessoa que 
comparece perante ela, em nome de consistências econômico-ra-
cionais, assim como com base na igualdade formal, os direitos 
humanos apontam sua inconsistência moral, sua injustiça. O que 
é mais importante no que diz respeito ao “sentido de justiça” é 
o desafi o e a superação dos limites entre o “eu” e a norma. Sua 
importância simbólica é inscrever uma temporalidade futura na 
lei. Sua importância ética relaciona-se à demanda de que cada 
pessoa seja tratada como uma encarnação única da humanidade e 
sua necessidade seja entendida como responsabilidade de todos, 
em primeiro lugar, devendo a referida responsabilidade ser con-
formada pela norma.

Os Direitos Humanos jamais triunfam e jamais morrem. 
Eles podem padecer e até mesmo ser temporariamente destruídos, 
mas sua vitória e sua justiça estarão sempre em um futuro aberto e 
em um presente efêmero, mas premente. É nesse sentido que eles 
representam nosso princípio utópico: um princípio negativo que 
coloca a energia da liberdade a serviço da nossa responsabilidade 
ética em relação ao Outro.

A psicanálise nos ensinou que a lei está profundamente im-
bricada na constituição das pessoas, e os direitos são uma maneira 
por meio da qual as pessoas negociam proibições e restrições fun-
damentais, as quais representam o preço para a inscrição na lin-
guagem e na sociedade. Os direitos estão alicerçados no discurso 
humano e em nada mais sólido que a humanidade. Os Direitos 
Humanos constroem seres humanos. O ser se torna humano por-
que o Outro o reconhece como tal. Hannah Arendt, em seu texto 
“nós refugiados”, we refugees (1994), diz que os refugiados entre si 
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se tratam por imigrantes ou, recém-chegados, newcomers, ou seja, 
como incluídos, como aqueles que chegam para um novo presente 
e um novo futuro, e não como aqueles que são reconhecidos, onde 
aportam, pela sua triste história de origem. Isso signifi ca, em termos 
institucionais, que a falta de reconhecimento de direitos humanos 
ao outro aponta o fato de que a natureza humana é reconhecida a 
alguns e não a todos os seres humanos: não há que se falar que os 
seres humanos têm direitos, mas de que os direitos constroem o ser 
humano (DOUZINAS, 2009).

A passagem do Direito Natural ao Direito implicou raciona-
lização, individualização e especifi cação dos direitos, fazendo com 
que o ser humano não fosse mais visto como um todo, mas sim 
dividido em partes que, se juntadas novamente, não reconstroem o 
todo coerente, próprio do ser humano do direito natural. O direito 
humano à mobilidade democrática e a consequente constituição da 
sociedade mundial depende dos Direitos Humanos efetivamente 
praticados no âmbito global. Dentre os referidos Direitos Huma-
nos sobressai-se, por excelência, o direito humano à migração e ao 
refúgio como o reconhecimento da humanidade de cada um e de 
todos pela norma jurídica. O projeto dos Direitos Humanos como 
direitos mundiais encontra-se, então, diretamente relacionado ao 
projeto da democratização global e de reconhecimento do outro 
como membro da raça humana, o reconhecimento da alteridade.

O Direito Humano à migração é gênero, do qual o direito 
ao refúgio é espécie. Sendo qualifi cativa da referida espécie, a carga 
moral e afetiva a ela ínsita. Dessa forma, o direito humano do ou-
tro somente poderá ser reconhecido pelo sujeito individualmente, 
assim como pela lei em geral, quando o sentimento de estranha-
mento diante do outro seja reconhecido como um estranhamen-
to de si mesmo diante de sua imagem distorcida em um espelho 
de humanidade. Não se deve deixar o outro aprisionado na luta 
pela sobrevivência ou ao estado de necessidade, como é o caso do 
refugiado que, nessa condição, perde sua própria natureza de ser 
(verbo) humano.
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MIGRAÇÕES NO SUL DA BAHIA - 
BRASIL: AS INTERAÇÕES E AS 

 CULTURAS PRESENTES NA  
LITERATURA

Maria Luiza Santos1 

Os lugares, pessoas e fenômenos podem ser apresentados e 
conhecidos pelas pessoas através da literatura. Essa literatura pode 
ser apresentada em vários formatos: científi co, romanesco, fi ccional, 
mas em todos eles, os registros podem ser trabalhados em um sentido 
educativo e epistemológico. Essas pessoas passam, portanto, a ser 
leitores e conhecedores ou até pesquisadores sobre determinada 
temática ou sobre determinado lugar. No que tange aos fenômenos 
migratórios, vários vieses podem ser utilizados e discutidos por 
meio da literatura: a xenofobia, o hibridismo, o êxodo, os aspectos 
culturais e o seu transplante, as características de trabalho e mão de 
obra qualifi cada, o etnocentrismo, além de tantos outros. Dentre 
esses possíveis caminhos a serem trilhados, a identidade é uma das 
questões mais abrangentes ao mesmo tempo controversa para esses 
estudos; por esse motivo, foi o ponto central escolhido para abordar 
nas publicações 1) O quibe no tabuleiro da baiana: uma refl exão 
sobre a imigração síria e libanesa e o turismo cultural em Ilhéus; 

1 Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ). Professora adjunta da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC – Km 
16 da Rodovia Jorge Amado, s/n Salobrinho, CEP – 45662-900, Ilhéus/Bahia/Brasil. 
E-mail: <maluss@uesc.br>.  
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2) Fluxos contemporâneos. Capital humano e acadêmico-cultural 
reconfi gurando a região do cacau; 3) Tonico descobre que é de todo 
lugar; 4) As viagens de Carola Migrista...migrante ou turista?

Os livros produzidos, de viés literário e científi co, descre-
vem o fenômeno das migrações em momentos distintos e como o 
mesmo interfere na cultura regional, salientando os encontros, o 
pluralismo e as hibridações resultantes, bem como os confrontos e 
o segmento de novas confi gurações na sociedade contemporânea. 
A literatura aqui apresentada referencia alguns lugares e culturas 
características. Mesmo não sendo o primeiro intento da obra, serve 
de apresentação e divulgação sobre aspectos relativos a tais lugares 
e tais culturas. Apesar de o mundo atual estar conectado e todos te-
rem informações a qualquer tempo e hora sobre espaços e culturas, 
um texto científi co pode apresentar mais, pode agregar valor e legi-
timidade a história a depender do que se trata e de quem registra.

Discorrer sobre processos migratórios implica sempre o traba-
lho com história e memória; percursos, chegadas e partidas; apren-
dizados, construção e desconstrução o que torna textos ricos nos 
aspectos semânticos, sintáticos, de expressões idiomáticas e de ex-
pressões culturais. Rico ainda nas suas citações, pois em sendo fonte 
ou resultado de pesquisa trará a cor, o lugar e a voz do entrevistado, 
respaldando de maneira contundente o que está sendo apresentado.

Retratando os livros objeto de registro neste texto, pode-se sa-
lientar que os dois primeiros têm caráter científi co; com perspectivas 
históricas e contemporâneas, tratam do fenômeno das migrações para a 
região sul da Bahia, região do Nordeste Brasileiro. O terceiro e o quarto 
consistem em literatura infantojuvenil, procuram apresentar as primeiras 
noções aos pequenos ou novos leitores sobre conceitos relacionados às 
migrações, ao mesmo tempo em que trabalham aspectos culturais de 
espaços diversos. Atreladas aos textos há atividades lúdicas relativas a arte, 
música, gastronomia, culinária, atividades que exercitam a criatividade 
e a fi xação dos conceitos de maneira prazerosa e divertida. No quarto 
livro, há uma experiência relacionada à iniciação à pesquisa, fomentando 
a intimidade da criança com a investigação científi ca.
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O quibe no tabuleiro da baiana

O primeiro livro intitulado “O quibe no tabuleiro da baiana: 
uma refl exão sobre a imigração síria e libanesa e o turismo cultural 
em Ilhéus” retrata a cidade de Ilhéus, município baiano situado a 
400 km de Salvador, capital do Estado, que fi cou famosa em ní-
vel nacional e internacional devido à expansão da lavoura cacaueira, 
através dos séculos XIX e XX, bem como das crises desse cultivo que 
abalaram e abalam até hoje a economia e a sociedade locais. Devido 
às graves e prolongadas crises, a cidade, o povo e seus representantes 
começaram a despertar para a possibilidade de diversifi cação da eco-
nomia. Dentre as várias alternativas, surge a opção do turismo. 

Remontando a história do lugar como sendo também um 
atrativo para o turismo cultural, encontra-se na conformação ét-
nica da região um caráter híbrido, decorrente da miscigenação de 
origens distintas. Observa-se a presença síria e libanesa quando 
são identifi cados os sobrenomes de famílias residentes em Ilhéus, 
tais como: Chauí, Chalhoub, Darwich, Nassiri, Medauar, Dieb, 
Daneu, Hage, Halla, Maron, Bichara, Rabat, Bacil, Midlej, Ga-
nen, Ocké, Zugaib, Massara, Habib, Zaidan, Baracat, Kalid, dentre 
outros, que chegaram principalmente por volta do fi nal do século 
XIX e início do século XX. Este marco coincide com uma das fases 
áureas da cacauicultura e de grandes correntes migratórias para as 
Américas, como afi rma Boris Fausto:

Entre 1881 e 1915, cerca de 31 milhões de imigran-
tes chegaram às Américas. Os EUA eram o principal 
país de recepção, com 70%, em segundo lugar, a 
Argentina, com 4,2 milhões; e o Brasil, com 2,9 mi-
lhões de imigrantes (FAUSTO, 2000, p. 25).

O objeto deste livro se concentra na migração árabe que 
pode ser visualizada quando se atenta para além dos sobrenomes, 
para a existência de restaurantes com a presença de comida árabe 
como: Sheik, Quibe do Nacib, Vesúvio, Beirute, Toca do Gringo e 
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a presença cotidiana de elementos dessa culinária na vida diária do 
ilheense, a exemplo do quibe. Como ressalta Simões,

a culinária mais característica de uma determinada 
região necessariamente tem a ver com sua história, 
com o processo de dominação (ou não) pelo qual 
eventualmente essa região passou; com respeito a 
uma cultura local ou a uma cultura imposta pelo 
colonizador, pelo conquistador, pelo coronel (SI-
MÕES, 2002, p. 4).

Entendendo a importância da análise histórica e cultural dos 
povos que compõem a cultura de uma localidade, este trabalho 
investiga a história e a infl uência/presença dos imigrantes sírios e 
libaneses na formação cultural da cidade de Ilhéus, priorizando os 
âmbitos da sociabilidade, destacando registro signifi cativo ao as-
pecto gastronômico. É o conceito de cultura numa acepção mun-
dializada, que contempla o elemento da difusão cultural ou a sua 
possibilidade, através dos fenômenos das trocas entre populações 
diversas e a fusão dos elementos junto à herança perpetuada através 
dos costumes nas várias gerações. A análise contribui para promo-
ver a divulgação da história dos imigrantes sírios e libaneses para os 
habitantes de Ilhéus e para o turista que deseja conhecer a história 
local, a importância da sua culinária e as reconfi gurações advindas 
dessa defrontação e conjugação, fazendo com que o fenômeno tu-
rismo se confi gure como mais rico, fascinante e prazeroso. A partir 
da relação estabelecida sob uma ótica de pesquisa, com as categorias 
e variáveis estabelecidas, o texto ganha corpo e respaldo acadêmico, 
podendo servir ao leigo e ao cientista, ao sociólogo e ao turista.

Fluxos contemporâneos

No segundo livro “Fluxos contemporâneos. Capital humano e 
acadêmico-cultural reconfi gurando a região do cacau”, foram apresen-
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tados dois momentos distintos, respaldados por fl uxos migratórios da 
sociedade sul baiana, mais precisamente da microrregião Ilhéus – Ita-
buna. Um vivido, mas ainda muito presente na história e no imagi-
nário dos residentes de origem local e internalizado por muitos que 
passaram a residir nessa região a partir da década de 90 do século XX. 
O outro sendo vivenciado no momento presente em que também os 
residentes de origem local e os novos residentes, migrantes, de várias 
partes do globo, compõem a gama dos atores sociais dessa realidade.

É a história remota e recente brindando o leitor com uma 
panorâmica cultural da região sul baiana. São os elementos da tra-
dição regional com as idiossincrasias concernentes a uma econo-
mia monocultora capitaneada por pessoas que vinham do sertão 
nordestino, de Sergipe e de outras partes do mundo, a exemplo de 
Portugal, Espanha, Síria e Líbano, e que apresentavam ideias, ma-
neiras e crenças diferentes das encontradas no círculo estabelecido.

Essa conformação híbrida foi explicitada no corpo do segundo 
capítulo, descrevendo as condições difundidas pela história regional e 
pela literatura fi ccional, tendo como principais representantes, nesse 
estudo, os autores Jorge Amado e Adonias Filho. A descrição do mo-
dus vivendi e da conjuntura hierárquica se fez necessária, pois ainda 
se encontram presentes no cotidiano regional a valorização da neces-
sidade de se resgatar, não só a história, mas as condições econômicas 
típicas da época áurea da cacauicultura. Apesar de também a cultura 
de imposições tradicionalistas começar a se diluir em detrimento das 
novas condições de vida, ainda aparece de forma marcante e com 
grande visibilidade para aqueles que se propõem a enxergar, compor-
tamento característico de um contexto elitista monocultor.

São várias ações e novas propostas para a convivência da 
sociedade sul baiana com a situação de crise imposta ao fi nal do 
século XX. Essa realidade fez e faz parte do contexto contemporâneo 
regional, pois não foi ultrapassada ou esquecida, porém novos 
grupos, a exemplo dos migrantes acadêmicos, passam a se formar 
nesse período compreendido entre a última década do século XX e 
os dias atuais. São pessoas que estão distantes da realidade agrícola 
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e,  portanto, ao contrário do saudosismo e, por vezes, luta dos 
habitantes locais na retomada de uma realidade que vicejou em 
meados do século passado, buscam construir a sua nova história. 

Entre conversas, depoimentos e entrevistas são verbalizados 
nos discursos o valor dado pelos nativos aos padrões, às normas e ao 
estilo de vida perpassado pelas gerações anteriores. Tais evidências 
são justifi cadas pelo novo morador quando se sente afastado ou 
distanciado da história regional, situação que se torna mais crítica 
quando a condição de migrante pressupõe uma ameaça aos residen-
tes mais antigos e nascidos na região. Trata-se de uma análise bilate-
ral, entre novos e antigos residentes e entre novos e antigos profi s-
sionais da academia, onde algumas condutas são apreciadas como 
marcas de inferioridade outras de superioridade social, de ambas as 
partes, pois se a antiguidade pode ser encarada como trunfo social, 
outro símbolo, versado no conhecimento científi co, irá respaldar 
o status do grupo dos novos migrantes que não estão subsidiados 
pelas condições da tradição ou residente local.

Por quaisquer das formas assumidas pela herança sociológica, 
o que transparece é o exercício de poder de um grupo em relação ao 
outro. Assim, as pessoas que pertencem a um círculo são providas 
de um código comum por seus vínculos afetivos e culturais comuns 
– certa conformação identifi cadora de grupo subjaz as diferenças 
individuais. Tal condição difere da realidade de pessoas que chegam 
a um espaço social diverso e apesar de serem entendidas como um 
grupo, só se constituirão como tal a partir de certo tempo. Espe-
cifi camente sobre o livro Fluxos Contemporâneos, está se falando 
de grupos de professores que vieram residir na região a partir dos 
fi nais da década de 1990. Os aspectos analisados na trajetória e 
acolhimento pressupõem, a priori, os aspectos geográfi cos, depois 
históricos e, por fi m, culturais e identitários. 

As ações dos migrantes acadêmicos caminham no sentido 
de melhorar sua qualidade de vida. Por vezes, se ressentem de uma 
condição de solidão, presente numa realidade fomentada ainda 
por poucas relações. Procuram se colocar de forma efi ciente no 
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ambiente de trabalho, evidenciando sua competência, nem sempre 
as pessoas locais ou residentes há muito tempo compactuam com 
esse pensamento, ao contrário, se questionam sobre o papel que 
tais migrantes desempenham, principalmente quando tais profi s-
sionais fi cam apenas por um curto espaço de tempo. Em geral, o 
limite da tolerância, as formas de conduta e crenças diferentes são 
maiores no que concerne aos limites das cidades, e menores no que 
concerne ao âmbito da academia. No espaço das cidades, os gru-
pos estão infi nitamente mais diluídos e por se tratar, na maioria, 
de migrantes de outros estados da nação, só as características es-
téticas não apresentam diferenças, essas só passam a se estabelecer 
com a efetivação das relações. 

A escolha da moradia – Ilhéus – pela maioria dos entrevis-
tados está bem caracterizada com a escolha do modus vivendi e a 
pressuposição da qualidade de vida característica da migração de 
mão de obra qualifi cada. Cidade pequena, litorânea, de clima ame-
no e com índice de violência menor que o das cidades de origem. A 
universidade nova, com possibilidade de crescimento concomitan-
te com suas ações e áreas de atuação, também favorece a autoestima 
desses profi ssionais, exemplos que estão evidenciados nas pesquisas 
e projetos citados pelos entrevistados nesse trabalho.

A convivência ainda é tímida entre os residentes migrantes e os 
residentes locais. O instinto de autopreservação ainda sobressai para 
ambos os grupos, tanto no espaço regional como acadêmico, pois 
fi cou bem evidenciada nas entrevistas a aproximação dos “de fora” 
com os “de fora”, fato que é justifi cado pelos mesmos pela difi culda-
de de inserção no grupo “fechado” dos residentes locais, evidencian-
do, nesse ponto, a identidade tradicionalista da região cacaueira.

Percebe-se no contexto dos diálogos uma identidade de região 
ainda muito focada na estrutura do cacau, estrutura cultural enraizada 
e presente também em outros espaços agrícolas ou rurais, onde temos 
o exemplo do café ou da borracha. Independente de crises ou de uma 
economia monocultora ou mista, a história forte da região, e que foi eter-
nizada na literatura, é a da saga do cacau. Essa realidade não invalida a 
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percepção do avanço em novas frentes, que foi e é o caso do ensino supe-
rior na região, espaço que tem caracterizado orgulho e respeito da região 
e de outros espaços, reconhecendo o valor daqueles que implantaram, 
fundaram, acreditaram nesse futuro e no daqueles que vieram, aposta-
ram e estão ajudando a expandir uma realidade que agora é de todos.

Tonico descobre que é de todo lugar

O terceiro livro “Tonico descobre que é de todo lugar” é um 
livro infantojuvenil que conta a história de um garoto que morava 
na zona rural e devido a problemas fi nanceiros de sua família se 
muda para a zona urbana. O trabalho é um registro das curiosi-
dades do garoto, da adaptação da família e das novidades que per-
passam um processo de mudança e de construção de identidade. 
Palavras diferentes que dão nome às mesmas coisas, sentimentos 
como pertencimento e saudade, atividades culturais e situações em-
baraçosas típicas de quem migra dão a tônica do livro.

O texto foi pensado para crianças a partir dos sete anos que já 
estão mais aptas a trabalhar com o contexto da linguagem verbal, das 
diferenças regionais e culturais, ao mesmo tempo em que possuem, 
teoricamente, o domínio da escrita, uma vez que lhes será cobrada ao 
fi nal do livro uma série de atividades. Essas atividades trazem ilustra-
ções, questionamentos e provocações de pesquisa. São solicitações refe-
rentes a receitas de bolo, construção de desenhos com recortes e cola-
gem, criação de personagens e nomes para esses personagens e também 
nome de localidade, letras de música, registro de brincadeiras e jogos 
infantis, registros que estimulam a criatividade e disposição da criança. 

A formação, portanto, para se pensar o conceito de identi-
dade e suas nuances tem início, então, numa primeira faixa etária, 
naturalizando a condição da diferença para que posteriormente não 
precise ser trabalhada como um problema. É o urbano e o rural, 
a nominação de coisas e pessoas, é o respeito ao contrário sendo 
trabalhado de maneira lúdica.
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As viagens de Carola Migrista...migrante ou turista?

O livro “As viagens de Carola Migrista” apresenta uma discus-
são que dá continuidade ao proposto no livro “Tonico descobre que 
é de todo lugar” em relação ao respeito à diferença tanto no aspecto 
social como religioso. A história passa pela curiosidade de Carola em 
saber se ela é migrante ou turista, inquietação que surge em uma via-
gem da escola para Foz do Iguaçu. Junto com suas amigas Giuliana 
e Ravena, ela passeia, pesquisa, discute conceitos e vai descobrindo 
suas respostas. Neste texto, os conceitos de turismo e de migração se 
misturam provocando a elucidação sobre os mesmos.

A complexidade de conceitos já pressupõe que sua leitura seja 
feita por crianças a partir dos oito anos, uma vez que é proposto no 
material o exercício da curiosidade positiva.  A curiosidade positiva 
é aquela que gera conhecimento. É a curiosidade que faz a pessoa se 
inquietar, perguntar, querer aprender. É a curiosidade boa... aquela 
que adiciona uma bagagem cultural, que faz as pessoas fi carem mais 
preparadas no convívio com os outros e nos diversos lugares. Caro-
la é uma garota assim. A ideia de aprender para ela é uma aventura 
deliciosa... uma aventura que estimula seu raciocínio e ativa seus 
questionamentos.

O valor dessa literatura

Os livros utilizados como material paradidático em escolas 
provocaram debates e atividades de pesquisa. Os alunos tiveram 
a oportunidade de executar na escola receitas, construção de ma-
quetes e entrevistas com a autora, criando assim espaços lúdicos e 
interativos em que as crianças saem das quatro paredes da sala de 
aula e aprendem com a prática e com a interação.

A experiência na prática da escrita tem rendido atividades 
prazerosas ao mesmo tempo em que se percebe o alcance que pode 
ter uma obra literária, principalmente quando esse material pode 
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ser oferecido de forma digitalizada sendo acessível a muitos. A pro-
posta de trabalhar textos sobre identidade em sala de aula e divulgar 
pesquisa com base no assunto migrações tem fomentado o debate 
dentro e fora da academia. E por que isso tem importância?

As pessoas vivem em um mundo complexo e controverso. 
Tem-se muito conforto, muita tecnologia, amplo desenvolvimento 
científi co nas diversas áreas, mas há uma carência de respeito, afeti-
vidade e solidariedade. A identifi cação entre o eu e o outro tem sido 
feita de forma equivocada, ou seja, o que me interessa é relevante, o 
que não me diz respeito não precisa ser resolvido. Sem dúvida, uma 
forma distorcida de ver o mundo. Trabalhar o conceito de alteridade 
com crianças e jovens pressupõe o crescimento de pessoas com um 
olhar plural sobre a humanidade e com respeito ao mundo dos que 
não lhe são iguais, entendendo a diferença não como um proble-
ma, mas como uma condição natural. Hoje o tema das migrações e 
identidade é bastante recorrente. Presenciam-se nessa seara ações al-
tamente danosas à humanidade. Mas, ao mesmo tempo, bons exem-
plos surgem por parte de organizações, agências e sociedade civil. 
No momento em que se pode divulgar esse debate através de artigos 
científi cos, entrevistas e adequando o contexto à literatura infantoju-
venil, se está fomentando uma sociedade melhor.
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