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O IMPACTO DAS MIGRAÇÕES NAS 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS NO 

SÉCULO XXI

Philippe Hubert Gidon1

O presente trabalho possui como meta central identifi car 
o impacto que os fenômenos migratórios estão gerando sobre as 
Relações Internacionais no século XXI, entendendo-se por Re-
lações Internacionais o campo acadêmico de estudo dos eventos 
que ocorrem na sociedade mundial. Para tanto, pretende-se pri-
meiramente defi nir minimamente os objetos de estudo das Re-
lações Internacionais, dando ênfase aos paradigmas vigentes na 
elaboração de suas mais tradicionais e ainda dominantes teorias 
para análise e tentativa de entendimento dos padrões de relacio-
namento entre sociedades. 

Num segundo momento, abordar-se-á a evolução histórica 
das Relações Internacionais com a progressiva adaptação de seus 
embasamentos teóricos à lógica de globalização em embate com a 
lógica tradicional de Estado-nação usada como referencial teórico. 
Enfi m, tentar-se-á mostrar como o surgimento do fenômeno mi-
gratório tem impactado as Relações Internacionais, obrigando-as 
a reformular suas teorias, alterar, senão substituir seus paradigmas 
mais fundamentais, processo ainda em curso. Não há, portanto, 

1 Mestre em Relações Internacionais pela Universidade Paris I Panthéon Sorbonne, 
França. Professor de Negociações Internacionais e Relações Internacionais na Univer-
sidade de Fortaleza (UNIFOR).
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teorias consolidadas, somente esboços e tentativas de consolidação, 
que consigam incluir como polo pleno de força o fenômeno migra-
tório, em interação com os polos políticos e econômicos de poder. 

Tais teorias deverão permitir a termo o surgimento de uma 
nova grade de leitura e análise, mais confi ável e legítima, dos múl-
tiplos eventos que participam ativamente, em processos sistêmicos, 
da construção da sociedade mundial no século XXI. É importante 
notar que o presente artigo não tem a pretensão de fornecer uma 
visão ampla e completa do assunto, contentando-se em destacar 
algumas grandes características, segundo a visão do autor, portanto 
parcial, mas procurando evitar o quanto for possível, considerado 
o espaço disponível para tal, um simplismo caricatural no precioso 
entendimento de que as Relações Internacionais têm plena condi-
ção de oferecer para a comunidade científi ca.

Referências fundamentais das Relações Internacionais 
enquanto campo de estudos acadêmicos

As Relações Internacionais (RI) constituíram-se como área 
formal de estudos acadêmicos em 1919, na Universidade de Aberys-
twyth, no País de Gales, Reino Unido, com a inauguração da sua 
primeira cátedra de RI, fazendo dela a mais recente área de estudo 
em ciências sociais e humanas. A iniciativa partiu de uma necessi-
dade identifi cada logo depois da Primeira Guerra Mundial, a saber, 
o entendimento mais assertivo dos processos que levam as guerras. 
Quais são os fatores que levam ao estado de guerra? Como podem 
esses fatores ser trabalhados de forma a maximizar a manutenção 
da paz? Essas são algumas das perguntas mais tradicionais que as 
Relações Internacionais tentam responder. Em poucos anos, con-
solida-se como nova área de estudo, tanto na Europa, inicialmente 
no Reino Unido, França e Alemanha, como nos Estados Unidos.

A verdadeira notoriedade desta nova disciplina é conquistada, 
todavia, depois da Segunda Guerra Mundial, em renovada tentativa 
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de entender e administrar de forma mais efi caz os processos de guerra 
e de paz, de confl ito e de cooperação, que constituem em si os eixos 
fundamentais dos estudos de Relações Internacionais, em torno dos 
quais são elaboradas teorias e visões de funcionamento da socieda-
de mundial. Passam a integrar progressivamente os campi nos cinco 
continentes. Assim, no Brasil, o primeiro curso de RI é criado na 
Universidade de Brasília (UnB), nos anos setenta.

Feitas essas considerações iniciais, costuma-se defi nir o objeto de 
estudo das Relações Internacionais conforme proposta de Pecequilo:

Assim defi ne-se como objeto de estudo das Rela-
ções Internacionais os atores, acontecimentos e 
fenômenos que existem e interagem no sistema in-
ternacional, ou seja, além das fronteiras domésticas 
das sociedades. (...) As Relações Internacionais con-
sistem em uma forma organizada de pensar as rela-
ções sociais que se estabelecem além das fronteiras 
dos Estados, fornecendo-nos parâmetros e instru-
mentais para interpretar e compreender este campo 
de ação externo (PECEQUILO, 2004, p. 15).

As Relações Internacionais constituem, portanto, uma área de 
estudo tipicamente transdisciplinar, cuja meta central é entender e 
analisar um mesmo evento, fenômeno, traçar um perfi l de atuação de 
atores sob diversos ângulos, entre outros, econômico, político, socio-
lógico, histórico, de forma a identifi car possíveis padrões e tendências. 
Ao analisá-los, ao cruzar as análises, os pesquisadores em Relações In-
ternacionais tentam extrair elementos fundamentais que permitam ex-
plicar os comportamentos das sociedades no ambiente internacional.

De fato, até o século XX, pensar o internacional era uma 
tarefa distribuída entre as diversas ciências sociais, não havendo 
uma identidade particular da área (PECEQUILO, 2004, p. 17). 
Costumava-se estudar o internacional de forma segmentada, fal-
tando, portanto, uma visão mais integrada e organizada das muitas 
ocorrências e de suas consequências sistêmicas em nível mundial, 
lacuna esta preenchida pelas Relações Internacionais.
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Como em qualquer outra área de conhecimento, a ela-
boração de teorias embasa e legitima possíveis grades de leitura 
dos referidos fenômenos. O contexto histórico de formação das 
sociedades europeias modernas, com o surgimento do Estado 
nação, cujo nascimento ofi cial é historicamente ligado à Paz da 
Vestefália (1648), constituiu o referencial maior para a elabo-
ração das teorias tradicionais, até hoje dominantes, em Rela-
ções Internacionais. Das cinzas da Idade Média nascia uma nova 
organização societal, tendo como pedra angular o conceito de 
Estado-nação. O paradigma vigente em RI coloca assim o Es-
tado-nação e seus princípios fundamentais de funcionamento 
no centro das atenções dos estudiosos e elaboradores de teo-
rias para entendimento dos eventos mundiais. Com a fi gura do 
Estado-nação, entendem-se mais especifi camente as noções de 
território, fronteira, independência, soberania e não ingerência 
em assuntos de cada unidade estatal, formalizados em acordos, 
tratados e normas constituindo em seu conjunto o que chama-
mos hoje de Direito Internacional, mais comumente denomi-
nada de estrutura vestefaliana ou westfaliana das Relações Inter-
nacionais. Há também de ser lembrado que, no entendimento 
comum, a missão maior de um Estado-nação é proteger seu ter-
ritório e população, favorecendo a convivência pacífi ca interna 
e defendendo-a de qualquer tipo de ameaça interna ou externa, 
fi cando as RI concentradas no estudo dos perigos externos.

É baseado nesse paradigma que as duas maiores referências 
teóricas das RI foram elaboradas no decorrer do século XX, seja 
para apoiar e fortalecer o Estado-nação no cumprimento de suas 
missões junto à sua população e território, caso da teoria dita rea-
lista, ou para, ao contrário, tentar limitar e regulamentar ao máxi-
mo o raio de atuação do Estado-nação, considerado uma ameaça à 
liberdade individual e ao estado de paz, caso da teoria liberal, que, 
em suas primeiras vertentes no início dos anos 1920, foi conhecida 
como teoria idealista. Tal teoria nasceu de uma visão na época revo-
lucionária quanto à necessidade de reforma profunda nos relacio-
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namentos interestatais proposta pelo presidente norte-americano 
Woodrow Wilson, em seu hoje famoso discurso dos 14 pontos2. 

Independentemente da abordagem teórica tradicional, e como 
já mencionado, dominante, há um consenso sobre o papel central do 
Estado-nação, sua missão fundamental, razão de ser: a proteção do 
território e de sua população. Em tal contexto, a fronteira constitui 
o símbolo mais marcante destas abordagens, muito vivo e motivo de 
confl itos até os dias atuais na tentativa de manutenção, a todo custo, 
da estrutura westfaliana de convivência dos Estados-nação, em meio 
a perturbações da ordem estatal tal qual estabelecida nos últimos 300 
anos, consequência do surgimento de novos polos de força, tanto 
econômicos como sociais e culturais. Não por acaso, a geopolítica, 
que concentra seus estudos nos impactos da geografi a, ou seja, das 
fronteiras, melhor dizendo, da segurança das fronteiras, sobre as de-
cisões político-militares, consolidou-se como campo de estudos nor-
teador das ações do Estado-nação para cumprimento de suas missões 
em ambiente cada vez mais competitivo e desafi ador.

Evolução das RI com o surgimento de novos 
polos de poder

Até 1945, o Estado-nação detinha monopólio das RI. A con-
vivência internacional era orquestrada e controlada por estas enti-
dades, que atuavam servindo seus interesses nacionais em ambiente 

2 Discurso proferido pelo presidente Woodrow Wilson, em 8 de janeiro de 1918, para 
o Congresso norte-americano no qual lista uma série de propostas para estabeleci-
mento de novas regras de convivência internacional que deveriam favorecer a paz. 
Destacam-se entre os 14 pontos, o ajuste de algumas fronteiras no continente euro-
peu, o fi m da diplomacia secreta, a livre circulação dos navios nos mares, o direito à 
autodeterminação dos povos ainda vivendo sob o jugo colonial e a criação de uma 
sociedade internacional que deveria servir de foro para resolução pacífi ca dos atritos 
entre Estados-nação. Embasou as condições da criação frustrada da Liga das Nações, 
embrião da futura Organização das Nações Unidas, após a Segunda Guerra Mundial.
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competitivo. A lógica de Estado imperava sem concorrência, exer-
cendo controle total sobre as 4 grandes liberdades de circulação, a 
saber: a livre circulação de bens, de serviços, de capital e de pessoas.

É o apogeu do High Politics, um termo surgido durante a 
Guerra Fria para designar todo e qualquer assunto diretamen-
te ligado à segurança e defesa do território e de sua população, 
devendo, portanto, ser considerado prioridade máxima, interesse 
nacional prioritário. Estudiosos realistas cunharam este termo re-
fl etindo ensinamentos de Maquiavel e Hobbes sobre a necessidade 
de manutenção de ordem e tratamento diferenciado que há de ser 
outorgado aos líderes da nação, responsáveis pela sobrevivência da 
coletividade que representam.

O poder político militar forma o eixo do High Politics, en-
quanto assuntos econômicos, sociais e culturais são tradicional-
mente considerados Low Politics, tratados como forças subordi-
nadas aos interesses prioritários do High Politics. Tal dicotomia 
é hoje motivo de muitos debates, devido à crescente força dos 
poderes econômicos e sociais nas sociedades do século XXI, em 
pleno movimento globalizante, levando à redefi nição desses dois 
conceitos. Ainda assim, costuma ser usado, na seara dos realistas, 
como referencial básico e guia de análise dos eventos para estabe-
lecimento de ações a serem implementadas, tendo sempre, como 
pano de fundo, o fortalecimento do Estado-nação enquanto pe-
dra angular para sobrevivência das sociedades, conforme a visão 
westfaliana.

O poder político dominou, portanto, a cena internacional 
até a primeira metade do século XX, submetendo qualquer outra 
força econômica ou social aos seus interesses. Os excessos naciona-
listas derivados desta confi guração de competição interestatal exa-
cerbada provocaram dois confl itos de dimensão mundial, levando 
os líderes, em um movimento conjunto de preocupação quanto a 
não repetição dessas atrocidades, a implementar, a partir de 1945, 
uma série de medidas que iriam alterar algumas dinâmicas deste 
tradicional relacionamento interestatal.
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A principal iniciativa da então denominada “nova ordem 
mundial” incluía a criação de organizações internacionais, espaços 
neutros de relacionamento entre Estados-nação, incentivando a co-
operação para resolução de confl itos, fruto da abordagem liberal 
sobre os mecanismos de manutenção da paz. Ainda assim, os Es-
tados, únicos membros formais destas organizações, continuaram 
exercendo um poder direto, mesmo que diluído, nas condições de 
relacionamento das sociedades. Assim, os princípios westfalianos a 
partir dos quais foi construída a identidade do Estado nação foram 
reiterados nos tratados fundadores da Organização das Nações-
-Unidas (ONU). O High Politics foi também motivo de cuidados 
especiais em uma demonstração de força de um punhado de Esta-
dos que conseguiu impor uma estrutura especial concentradora de 
poderes para tratamento exclusivo dos assuntos de segurança, paz 
e guerra, o Conselho de Segurança da ONU, maior símbolo da 
manutenção de uma visão estatal centrada das RI.

Em paralelo, esses mesmos Estados repensaram as fórmulas 
de organização econômica de forma a favorecer o princípio de co-
operação no âmbito econômico, seguindo então preceitos liberais 
clássicos de liberação dos mercados e livre circulação de mercado-
rias, bens e serviços. Garantir a prosperidade, bem-estar da popula-
ção e ambiente pacífi co foram os alicerces usados na construção de 
outro tipo de organização internacional, os blocos econômicos. Os 
Estados incentivaram, organizaram os quadros jurídicos e técnicos, 
até fi nanciaram esta reconfi guração econômica e fi nanceira. Saltos 
tecnológicos em comunicações e transportes maximizaram o suces-
so da empreitada iniciada nos anos 1950. O movimento globali-
zante moderno nascia e, com ele, surgia um novo polo de poder, as 
empresas transnacionais que, rapidamente, aprendem a manipular 
ao seu favor as ferramentas disponibilizadas e conquistam relativa 
independência do tradicional poder estatal. Duas lógicas dissonan-
tes se enfrentam: a lógica de Estado e a lógica da globalização, en-
carnada, naquele momento, pelas transnacionais, representando o 
poder econômico e fi nanceiro privado.
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O Estado nação, por índole e natureza, tende a possuir e de-
fender interesses nacionais. Ainda assim, havia certo entendimento 
sobre a vantagem em incluir o interesse nacional em um conjunto 
maior, o bloco econômico. Apesar de o Estado manter um papel 
central na administração do conjunto, em nível estratégico (“upper 
level”) havia necessidade de transferências de poder sobre a admi-
nistração de suas políticas no dia a dia (“lower level”). A principal 
consequência reside no fato de o Estado, por ter interesse em par-
ticipar do upper level, acabar aceitando maiores concessões nos ar-
ranjos e regras implementadas no lower level, conforme explicitado 
por Gehring:

A instituição força o ator Estado a subordinar um 
de seus interesses a outro. Se ele está mais interessa-
do na cooperação “upper level”, ele deve conter-se 
em perseguir seus interesses nos processos de deci-
são do “lower level”, dentro dos limites determi-
nados por regras procedimentais. Se ele considera 
que seus interesses nos processos de “lower level” 
são sufi cientemente importantes para desobedecer 
estes limites e rejeitar as regras procedimentais, ele 
precisa denunciar seu acordo prévio formalizado 
no “upper level” e pode levantar questões sobre sua 
participação na instituição. A ”política da cadeira 
vazia” francesa em 1965/66 ilustra esse efeito e en-
fatiza o custo enorme envolvido no uso desse me-
canismo”3 (tradução livre do autor) (GEHRING, 
1996, p. 244).

3 “Th e institution forces a state-actor to subordinate one of his interests to the other. 
If he is primarily interested in upper level cooperation, he must confi ne himself to 
pursuing his interests in the lower level decision processes within the limits of existing 
procedural rules. If he considers his interests within a lower level process important 
enough to disobey these limits and reject the procedural rules, he must withdraw 
his prior agreement at the upper level and may have to put into question his future 
participation in the institution at large. Th e French "policy of the empty chair" in 
1965/66 illustrates this eff ect and draws attention to the enormous costs involved in 
employing this mechanism." 
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Tal mecanismo podou a liberdade de atuação do Estado. As 
crescentes transferências de soberania, aliadas à emancipação das 
empresas que até então o Estado protegia, caracterizam um dos 
aspectos da globalização tal qual a vivenciamos.

O polo de poder econômico consolidou-se ao longo das úl-
timas décadas e usou, inclusive, sua força para, em parte, tentar es-
capar dos controles do Estado e maximizar seu retorno fi nanceiro. 
Atividades criminais econômicas e fi nanceiras multiplicaram-se e 
prejudicaram a arrecadação do Estado, portanto, sua consequente 
capacidade de manutenção do quadro de proteção à população, 
provocando brigas homéricas sobre a natureza de operações trian-
guladas na esfera privada, metodologias de fi scalização e controle 
no respeito a regras impostas, mas porosas no mundo globalizado, 
onde novas ferramentas, especialmente tecnológicas, permitiram 
derrubar fronteiras à revelia da vontade estatal.

Assim, o uso do econômico pelo político, em sua lógica de 
High Politics, gerou frutos inesperados para os Estados. O econô-
mico, contra expectativas iniciais, ganhou vida própria. As noções 
tradicionais de território e fronteira, enquanto responsabilidade 
exclusiva da entidade estatal, foram desmoronando e até mesmo 
varridas em determinados casos, especialmente, na área fi nanceira. 
A crescente incapacidade do Estado em fi scalizar e administrar de 
forma efi caz a circulação de bens, serviços e capitais, três das quatro 
grandes liberdades de circulação tradicionalmente controladas pelo 
Estado, afetou profundamente a imagem deste perante sua popula-
ção. Parecia dar sinais claros de incompetência em suprir suas mais 
básicas missões. A crise de 2008 e a necessária intervenção estatal, à 
custa de muitos endividamentos para salvar aquele poder em apu-
ros, foram identifi cadas por líderes políticos como a oportunidade 
para redefi nir as regras do jogo empresarial e fi nanceiro em nível 
internacional. Mas as promessas de reforma feitas logo depois da 
crise não surtiram ainda em ações concretas, tendo como resultado 
prático um Estado agora mais do que nunca enfraquecido e ques-
tionado: como controlar fronteiras em um mundo globalizado?
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As escolas realista e liberal, assim como suas subcorrentes, in-
corporaram em seus estudos e teorias a existência agora incontorná-
vel de dois polos de poder, o político e o econômico, consolidados 
e, portanto, capazes de infl uenciar decisões e implementar ações 
que terão efeitos diretos sobre a qualidade e o perfi l dos relaciona-
mentos entre sociedades, sem todavia conseguir enxergar claramen-
te as consequências de tais comportamentos sobre as populações, 
já que um terceiro polo de poder, até o momento menosprezado 
pelas teorias tradicionais de RI, surge no horizonte: o polo de poder 
social e cultural envolvendo indivíduos e sociedade civil.

O fenômeno migratório e seu impacto nas Relações 
Internacionais

As RI estão enfrentando desafi os de grandes proporções em 
suas tradicionais grades de leitura dos eventos em nível mundial. 
A globalização tem complicado bastante a análise dos fenômenos 
ocorrendo diariamente no planeta Terra. Polos múltiplos de poder 
tanto políticos como econômicos, locais, nacionais, transnacionais, 
supranacionais, divergentes em seus interesses, podendo alternada-
mente compor ou enfrentar-se dependendo dos palcos nos quais 
se encontram, geram mudanças rápidas de contextos, criam novos 
referenciais em um conjunto multidimensional, aparentemente ca-
ótico, difícil portanto de ser apreendido, analisado e entendido.

Para completar a complexidade do quadro, um novo polo 
de poder tem se consolidado nos últimos 15 anos, identifi cado por 
uma de suas expressões mais impactantes, o fenômeno migratório 
das populações ao redor do mundo. O fator humano está fi nalmen-
te expressando de forma mais visível a sua natural capacidade de 
infl uenciar e ditar novos referenciais.

Nas teorias de RI mais tradicionais, o fator migratório sem-
pre foi considerado como mera consequência de atividades eco-
nômicas (os migrantes) ou geopolíticas (os refugiados), revestindo 
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normalmente um caráter transitório, pontual, neste último caso. 
As migrações, apêndice de outros centros de força, tenderam a ser 
marginalizadas ou mesmo menosprezadas em termos de impacto, 
deixando de ser, portanto, tema central de preocupação e estudos 
em RI.

Mas a situação evoluiu de uns anos para cá. Os volumes do 
fenômeno migratório aumentaram signifi cativamente passando 
de 155 milhões de pessoas em 1990 para estimadas 215 milhões 
de pessoas em 2010 (PNUD, 2009). O fenômeno diz respeito a 
somente 3% da população mundial, mas cresce em ritmo acele-
rado.

Da mesma forma, os motivos que levam aquelas pessoas a de-
cidir pela migração se diversifi caram. Das tradicionais necessidades 
econômicas e perseguições políticas ou religiosas, temos agora os 
refugiados oriundos de Estados falidos, em processo de guerrilhas e 
guerras civis, os refugiados climáticos com clara e infeliz tendência 
de crescimento no decorrer do século XXI.

Por fi m, o perfi l das migrações diversifi cou-se tanto geogra-
fi camente com a crescente representatividade das migrações regio-
nais do tipo “sul-sul”, incentivadas pelas iniciativas de integração 
de países vizinhos nos cinco continentes, chegando a níveis com-
paráveis às tradicionais migrações “sul-norte”, quanto socialmente 
com a crescente representatividade de pessoas forçadas a fugir da 
morte, e não simplesmente da miséria, como testemunham os re-
centes movimentos massivos de migrações da população síria seja 
junto a países fronteiriços no Oriente Médio seja para o continente 
europeu.

A globalização confi gura-se, portanto, como uma globali-
zação das migrações, em um movimento perene com sua própria 
lógica, intensifi cado pelas características interdependentes típicas 
do mundo globalizado (HOLLIFIELD, 2012), um conceito de 
interdependência que tende a substituir o conceito westfaliano de 
independência plena, forçando os Estados-nação a uma adaptação 
frequentemente relutante de seu modus operandi.
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O fenômeno migratório passou a ser gradativamente conside-
rado nas RI como nova força globalizante, mesmo que timidamen-
te. Entende-se por força um fenômeno que não pode ser entendido 
como simples consequência, mas também como fator gerador de 
causa transformadora, assim como as forças políticas, econômicas e 
fi nanceiras. Ainda assim, o tema migração como força globalizante 
continua sendo motivo de debate em muitos círculos de estudo em 
RI, levando a renomada pesquisadora De Wenden a declarar:

A apreensão de tal tema do ponto de vista das Re-
lações Internacionais só foi objeto de investigações 
parciais e poucas refl exões globais foram elaboradas 
sobre o assunto. Alguns tentaram elaborar uma te-
oria das migrações no campo econômico, essencial-
mente. Mas a teorização global das migrações sem-
pre fracassou por causa da natureza pluridisciplinar 
do objeto. (...) A inscrição das migrações nas Rela-
ções Internacionais comporta uma dimensão ainda 
nova e frequentemente ilegítima. As migrações são 
um elemento que incomoda e descontrói a ordem 
internacional clássica onde o migrante vira um ator 
que desafi a a ordem estatal westfaliana (tradução li-
vre do autor) (DE WENDEN, 2010, p. 18)4

Esse movimento nas RI foi encorajado também porque o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
reconheceu, em seu relatório de 2009 intitulado “Ultrapassar 
barreiras: mobilidade e desenvolvimento humanos”, que a mo-
bilidade, ou seja, o fator migratório, era um fator essencial de 

4 “L´appréhension d´un tel thème du point de vue des relations internationales n´a fait 
l´objet que d´investigations partielles et peu de réfl exions globales ont été menées sur 
le sujet. Certains se sont essayés à élaborer une théorie des migrations, dans le champs 
économique surtout. Mais la théorisation globale des migrations a toujours échoué 
à cause de la pluridisciplinarité de l´objet. (...). L´inscription des migrations dans les 
relations internationales comporte une dimension encore nouvelle et souvent illégiti-
me. Les migrations sont um élément qui dérange et déconstruit l´ordre international 
classique et le migrant devient um acteur qui défi e l´ordre étatique westfalien”.
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desenvolvimento humano que não podia mais ser ignorado no 
mundo globalizado atual.

Perdura uma visão ainda um tanto negativa do fator migrató-
rio, do ponto de vista das RI, especialmente quando abordado pelo 
prisma do Estado na visão realista. A última liberdade de circulação 
ainda sob controle direto do Estado, a livre circulação de pessoas, 
estaria iniciando seu movimento de “independência” das conside-
rações estatais, gerando um dilema de segurança, uma ameaça à 
ordem estabelecida, já que há necessidade de acolhimento de mi-
grantes em certas sociedades, migrantes que, por sua vez, represen-
tam uma ameaça à manutenção da identidade tradicional daquela 
sociedade (MITCHELL, 2012). Ao perder capacidade efetiva de 
controle da circulação das pessoas, após ter perdido parte signifi -
cativa dos controles referentes à circulação de bens, serviços e ca-
pitais, levam alguns pesquisadores a acreditar que a razão de ser do 
Estado-nação está em xeque, já que, além do conceito de fronteira 
já cambaleante em contexto de globalização e ameaçado com tais 
movimentos, as noções de soberania e cidadania são colocadas em 
pauta com o fenômeno migratório (DE WENDEN, 2010).

Por sua vez, a vertente liberal, apesar de colocar o indivíduo, 
a liberdade do indivíduo no centro de suas atenções e tendo como 
eixo de realização individual a atividade econômica, priorizada, ten-
deu, em sua lógica fria de retorno e lucro, à mercadorização da mão 
de obra como mero fator de produção sujeito à alocação e realo-
cação em função de necessidades econômicas, em um pensamento 
racionalista extremo que desconsiderou a dimensão humana e suas 
lógicas específi cas, inclusive para entendimento dos movimentos 
migratórios, constituindo, segundo Hollifi eld, o grande paradoxo 
liberal (HOLLIFIELD, 1993).

Houve, claro, avanços nas Organizações Internacionais a favor 
do reconhecimento e enquadramento do fenômeno migratório. Po-
de-se citar o Estatuto do Migrante assinado em 1990, que só entrou 
em vigor em 2003, quando as nações ricas, até então pouco inte-
ressadas e até amedrontadas pelas ambições consideradas audaciosas 
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do tratado (THIOLLET, 2010), quiseram, por motivos geopolíticos, 
em período pós-atentados, controlar de forma mais efetiva tais mo-
vimentos. Na primeira década do século XXI, o Secretário Geral da 
ONU, Kofi  Annan, promoveu diálogos entre Estados, grupos em-
presariais e a sociedade civil (representada por ONGs e associações 
diversas) sobre o tema das migrações. As posturas pouco abertas, os 
interesses divergentes das partes e o ambiente de crise generalizada 
penalizaram as negociações, sem resultados tangíveis até o presente 
momento.

O fenômeno migratório questiona a estrutura westfaliana de 
RI e consequente sobrevivência do Estado-nação. Se para algumas 
vertentes, tais tendências são perigosas para o Estado-nação, outras 
identifi cam o perigo migratório como oportunidade para que ele 
consiga reforçar-se e voltar a controlar com mais efi cácia suas fron-
teiras em um movimento protecionista generalizado, em corrente 
contrária à globalização, não somente para pessoas, mas também 
para bens, serviços e capitais. Por fi m, outras correntes sublinham 
a necessidade de reforma das estruturas internacionais, com novas 
regras de governança refl etindo melhor a importância dos países 
emergentes, incluindo-os nos mecanismos de decisão ou até mes-
mo propondo a inclusão de partes representativas dos interesses 
corporativos e da sociedade civil nos processos de elaboração de 
regras, em pé de igualdade com os Estados.

Todavia, a ausência de teoria consolidada que consiga in-
corporar esse terceiro polo de força em suas análises prejudica 
o entendimento mais claro e sistêmico do impacto deste nas RI 
durante o século XXI. As lógicas desta força são difusas. A racio-
nalidade científi ca aplicada no estudo das forças políticas e eco-
nômicas (poder e lucro) não consegue ser aplicada de forma tão 
sistemática para a análise da força migratória, exigindo, mais do 
que nunca, uma visão transdisciplinar que possa abarcar aspectos 
humanos individuais e coletivos, racionais e irracionais, em meio 
a contextos políticos e econômicos em constantes mudanças, in-
teragindo entre si.
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As Relações Internacionais, enquanto campo acadêmico de 
pesquisa, têm dependido do paradigma westfaliano de entendi-
mento do mundo na elaboração de suas teorias mais tradicionais, 
realista e liberal, incluindo suas diversas vertentes, estreitando, por-
tanto, seus objetos de estudo a, primeiramente, o polo de força 
político-militar, como principal, senão único polo de força nortea-
dor na construção de sucessivas ordens mundiais, para, a partir da 
segunda metade do século XX, incorporar o polo econômico como 
novo polo de poder, em competição direta com os tradicionais in-
teresses políticos, resumidos na expressão High Politics. 

A lógica do Estado, já prejudicada com o surgimento das Or-
ganizações Internacionais, foi desafi ada e progressivamente limitada 
pela lógica da globalização, a ponto de prejudicar o Estado-nação no 
cumprimento de suas mais básicas missões. As liberdades de circula-
ção de bens, serviços e capitais, até então sob controle total dos Esta-
dos, foram grandemente ampliadas favorecendo o setor empresarial 
e fi nanceiro privado, chegando a eliminar, em certos casos, a pró-
pria noção de fronteiras, característica fundamental na construção 
de identidade da entidade estatal. Mais recentemente, o fenômeno 
migratório veio perturbar ainda mais a noção de fronteiras. O au-
mento signifi cativo dos volumes migratórios, aliados ao seu perfi l e 
motivações colocou em pauta a capacidade de o Estado-nação man-
ter controle factual da quarta e última liberdade de circulação histo-
ricamente sob sua responsabilidade, a circulação de pessoas, pondo 
em risco a própria sobrevivência da estrutura westfaliana. O fenô-
meno migratório, por isso mesmo, impôs-se aos estudiosos de RI 
como fator incontornável para entendimento dos movimentos de 
força em ação para construção da sociedade mundial no decorrer do 
século XXI.  Apesar de reconhecer a existência do fator migratório, 
as RI estão engatinhando em seu processo de elaboração de teorias 
que consigam incluir e considerar o polo de poder migratório em pé 
de igualdade, em sua capacidade de infl uência dos eventos em nível 
mundial com os polos de poder político e econômico, com os quais 
interage.
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A CONSTRUÇÃO DE 
ESTADOS PLURINACIONAIS:

 HÁ COEXISTÊNCIA POSSÍVEL
 ENTRE A UNIVERSALIDADE

 E OS PARTICULARISMOS?
            

Rosa Júlia Plá Coelho1

A imigração tem sido uma característica central de muitos paí-
ses durante séculos. Pessoas escolhem deixar seus países de origem por 
razões diferentes. Alguns optam por sair, outros são forçados. Para 
muitos, há fortes pressões sociais, políticas e econômicas, incluindo 
a opressão com base na raça e religião, que levam pessoas a procurar 
futuro diferente  para si e para as gerações subsequentes em novas 
comunidades. As experiências de imigração e a adaptação são contí-
nuas e muitas vezes envolvem deslocamento e perda de recursos que 
o imigrante tinha como incorporados e de sistemas de signifi cação. 
Signifi ca, também, a possibilidade de acesso às novas oportunidades 
de participação social e de recursos para viver. No novo país, as pes-
soas são confrontadas com os desafi os de se estabelecer, refazer vidas 
e integrar seus valores, identidades e experiências ao novo contexto. 
Isso pode signifi car que as identidades sociais,  valorizadas e construí-
das na comunidade de origem, podem ser desafi adas e reconstruídas 

1 Professora de Direito Internacional da Universidade de Fortaleza. Mestre pela Uni-
versidad de Santiago de Compostela e doutoranda pela mesma Universidade e pela 
Universidade de Fortaleza.
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na comunidade de destino porque há diferentes narrativas sociais e 
culturais que enfatizam a posição do indivíduo e dos outros, e uma 
história diferente de relações intergrupais.

Alentadas pesquisas têm contribuído para a compreensão 
desses desafi os que seguem a imigração e a residência posterior 
(BERRY, 1997; BULHAN, 1980, 1985; TAJFEL, 1981). São cen-
trais para este trabalho as questões de identidade, em particular as 
mudanças que ocorrem devido à aculturação, respostas que fl uem 
de contato contínuo entre os grupos (GRAVES, 1967). Algumas 
respostas incluem assimilação, integração, marginalização e separa-
ção e estas refl etem diferentes níveis de identifi cação com a casa e 
as novas comunidades (BERRY, 1997; 2001). Estes modelos têm 
sido úteis para destacar os desafi os de estabelecer-se em uma cultura 
alienígena e os resultados variados que podem ser apresentados. No 
entanto, eles também têm sido criticados por causa da tendência de 
contar com conceituações estáticas da cultura e utilizando a cultura 
ocidental como ponto para comparação (BHATIA; RAM, 1998; 
SINHA; KAO, 1997). Entre outros, Bhatia e Ram destacam o fato 
de que essa orientação clama para que não se dê adequada atenção 
às questões de poder e às histórias de colonização e resistência, que 
podem ser fundamentais para compreender as várias maneiras pelas 
quais as comunidades e indivíduos podem responder a contextos 
novos e em mudança.

Neste trabalho, a identidade é vista como socialmente cons-
truída, ou seja, ela é produzida dentro de contextos sociais, cultu-
rais, econômicos e históricos específi cos, e as pessoas têm acesso 
diferenciado aos recursos de identidade por causa das relações de 
poder (HALL, 2000). Do ponto de vista étnico, racial, de gênero e 
outras dimensões da diversidade, essas são construídas e negociadas 
em contextos socio-históricos específi cos.

A imigração em larga escala em todo o mundo tem levado 
a níveis jamais antes vistos de diversidade, transformando comu-
nidades de forma indelével e desafi ando valores e identidades na-
cionais. Na história recente da Europa, marcada pela depressão na 
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economia, este rápido e hiperbólico movimento tem imposto às 
autoridades nacionais que lidem com uma complexa teia de temas 
envolvendo a imigração, que vão de como lidar com a incerteza 
econômica diante da chegada de tais fl uxos de pessoas, passando 
pela defesa dos benefícios políticos da globalização, a igualmente 
aprender a lidar com identidades híbridas – desafi os que têm gera-
do ansiedade, medo e mal-estar social.

A partir de 2010, a reação contra a imigração tem feito soar 
críticas por parte dos líderes europeus, no tocante ao multicultura-
lismo. O intento de se construir uma sociedade multicultural (mul-
tikulti) na Alemanha, por exemplo, falhou completamente; o que 
facilitaria que as pessoas vivessem felizes, lado a lado, construindo 
uma comunidade não funcionou, e os imigrantes precisariam de 
maior compromisso para integrar-se, incluindo aprender alemão 
(MERKEL, 2010). David Cameron e Nicholas Sarkozy também 
disseram algo parecido.

O professor Olivier Roy, eminente pesquisador francês sobre 
o Islã contemporâneo, amplia a crítica: “tanto a assimilação quanto 
o multiculturalismo falharam”. De forma ainda mais contundente, 
parte-se em defesa da identidade nacional, língua, cultura e valores 
comuns, o que tem levado muitos países a reduzir os direitos de re-
sidência e de cidadania ou nem mesmo permitir a entrada de novos 
imigrantes em seus territórios, como forma de reforçar políticas de 
conformidade cultural, as quais impõem sanções aos que desbor-
darem a moldura prevista. “Se não se proteger as nossas fronteiras, 
dezenas de milhões de migrantes continuarão a vir para a Europa” 
e um dia “seremos uma minoria no nosso próprio continente“ (Vi-
ktor Orbán, Primeiro Ministro da Hungria, 2015).

Apesar de não serem incompatíveis com os valores da tole-
rância e respeito mútuo pela diversidade étnica-cultural-religiosa, a 
onda de opiniões mencionadas aponta para uma mudança de polí-
ticas integracionistas a partir de uma variante do multiculturalismo 
tradicional, o qual, pelo menos, em alguns estados Europeus, enco-
rajaram a singularidade das comunidades formadas por minorias.
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A Europa: entre multiculturalismo e assimilação

O multiculturalismo (comunitarianismo), na perspectiva 
de abordagem do termo estritamente analítica, desborda o mero 
pluralismo na sociedade, faz o multiculturalismo signifi car uma si-
tuação na qual minorias étnicas, culturais e religiosas são, ou são 
consideradas, como comunidades distintas, cujas políticas públicas 
incentivam este caráter distintivo. 

Já na abordagem das políticas de assimilação, o indivíduo 
que pertence a um grupo de minoria imigrante passa a misturar-se 
totalmente com a paisagem do país de adoção – em termos cultu-
rais político-jurídicos (ex,: cidadania, exercício de direitos, domí-
nio e expressão em língua nacional) e por uma questão de atitudes 
e identidade assim é percebido pelos nacionais.

Identidade: Vê-se como “francês”, em vez de ‘marroquino’, 
‘britânico’ em vez de ‘indiano’, ou ‘alemão’, em vez de ‘turco’, e é 
percebido pela população do país de acolhimento como “um de 
nós”. A pessoa assimilada já não tem qualquer desejo de se rela-
cionar com suas origens, exceto por uma questão de história da 
família. Em termos políticos, recusa admitir ou reconhecer comu-
nidades distintas. Há um monolítico conceito de cidadania, e não 
há políticas públicas endereçadas ao reforço de valores e direitos 
das minorias étnicas, culturais e religiosas. Assimilação sugere que 
a responsabilidade de se integrar seja inteiramente do imigrante.

As mudanças nas legislações de vários Estados-Membros da 
União Europeia, em matéria de imigração, juntamente com as preocu-
pações crescentes relacionadas à segurança e a uma maior necessidade 
de coesão social, levaram ao debate no seio das instituições quanto à 
residência, integração e emprego dos migrantes, por meio de políticas 
de equidade entre os Estados, desenhadas com base no acervo comuni-
tário, entre elas a Diretiva 336, 2003 da Comissão Europeia:

A integração deverá ser entendida como um pro-
cesso de duas vias com base em direitos e obriga-
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ções recíprocos para a residência legal de nacionais 
de países terceiros e da sociedade de acolhimento, 
que prevê completa participação do migrante. Isto 
implica, por um lado, que é da responsabilidade 
da sociedade de acolhimento garantir que os di-
reitos formais dos migrantes sejam respeitados de 
tal forma que o indivíduo tenha a possibilidade de 
participar na vida econômica, social, cultural e po-
lítica e, por outro, que os imigrantes respeitem as 
normas e valores da sociedade de acolhimento fun-
damentais e participem ativamente no processo de 
integração, sem ter que abrir mão de seu própria 
identidade (EUR-LEX, on-line).

Chegar no país de asilo NÃO signifi ca entrar
no paraíso

Consoante a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 
(1951) celebrada sob os auspícios do Alto Comissariado da ONU para 
os Refugiados (ACNUR), o Art. 1º oferece o conceito de refugiado:

Aquele que, em consequência dos acontecimentos 
ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e temen-
do ser perseguido por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, 
se encontra fora do país de sua nacionalidade e que 
não pode ou, em virtude desse temor, não quer 
valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem 
nacionalidade e se encontra fora do país no qual 
tinha sua residência habitual em consequência de 
tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referi-
do temor, não quer voltar a ele (ACNUR, on-line).

No entanto, em alguns países como Alemanha e França e em 
outros países da União Europeia (UE), os requerentes de asilo vivem 
em alojamentos e têm mobilidade reduzida, sem direito ao trabalho 
e são vigiados, apesar de tais países serem signatários da Convenção 
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Relativa ao Estatuto dos Refugiados2, que garante o exercício de ati-
vidades assalariadas, bem como de profi ssões liberais, na mesma for-
ma garantida aos nacionais e a outros estrangeiros, fi cando assim, por 
muitos anos, até que sua permanência no país seja decidida.  Outros 
conseguem fugir e pedem asilo em igrejas católicas, mesmo sendo de 
outros credos (maioria mulçumana (80%) e ateus).

EMPREGOS REMUNERADOS

Art. 17 - Profi ssões assalariadas 

1. Os Estados Contratantes darão a todo refugiado 
que resida regularmente no seu território o tratamen-
to mais favorável dado, nas mesmas circunstâncias, 
aos nacionais de um país estrangeiro no que concerne 
ao exercício de uma atividade profi ssional assalariada. 

2. Em qualquer caso, as medidas restritivas impos-
tas aos estrangeiros ou ao emprego de estrangeiros 
para a proteção do mercado nacional do trabalho 
não serão aplicáveis aos refugiados que já estavam 
dispensados na data da entrada em vigor desta 
Convenção pelo Estado Contratante interessado.

3. Os Estados Contratantes considerarão com bene-
volência a adoção de medidas tendentes a assimilar 
os direitos de todos os refugiados no que concerne 
ao exercício das profi ssões assalariadas aos dos seus 
nacionais, e em particular para os refugiados que en-
traram no seu território em virtude de um programa 
de recrutamento de mão-de-obra ou de um plano 
de imigração (ACNUR, onl-ine).

Diante do aumento exponencial da chegada diuturna de 
migrantes nas fronteiras da Europa e das solicitações de asilo, 

2 Adotada em 28 de julho de 1951 pela Conferência das Nações Unidas de Plenipoten-
ciários sobre o Estatuto dos Refugiados e Apátridas, convocada pela Resolução n. 429 
(V) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1950. Entrou em 
vigor em 22 de abril de 1954, de acordo com o artigo 43. Série Tratados da ONU, nº 
2545, v. 189, p. 137.
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constata-se um recrudescimento por parte dos Estados e um 
crescente ceticismo, e até reações de intolerância e xenofobia por 
parte dos nacionais dos Estados, o que tem levado a UE a propor, em 
substituição ao fechamento de fronteiras aos migrantes,  a criação de 
centros de acolhimento e triagem, visando identifi car os casos que se 
enquadram na moldura legal do asilo (sírios, afegãos e eritreus) e os 
migrantes econômicos, bem como distribui-los no território da UE 
(“quotas”) e “acompanhar” os ilegais para fora do espaço europeu.

Na verdade, o enquadramento do status de refugiado e de imi-
grante por razões econômicas em uma massa de migrantes na fron-
teira de um Estado é um exercício bastante complexo e, muitas vezes, 
pouco factível. Portanto, os migrantes têm que transpor os chamados 
muros visíveis, como também os invisíveis. Dos primeiros, mencio-
na-se o muro de 20km de extensão existente na Espanha, na fronteira 
com o Marrocos (próxima a Gibraltar): Ceuta e Melilla são o enclave 
espanhol na África e representam o resquício do colonialismo euro-
peu no continente africano ou ainda o Muro de Evros (10km) entre a 
Turquia e a Grécia (2012), que visa a proteção à “porta dos fundos da 
Europa”. Os segundos são representados pelas políticas imigratórias 
restritivas e pela discriminação dos imigrantes pelos nacionais, o que 
difi culta ou mesmo inviabiliza a integração dos migrantes, podendo 
resultar na formação de guetos, imigração ilegal, ativismo político 
ou, mesmo, produzir atos de terror ancorados na falta de sentimento 
de pertença à sociedade de destino. “Passei 10 anos nas fronteiras eu-
ropeias até chegar à Alemanha. Nesse trajeto, aprendi a transformar 
meu trauma em ativismo” (TRÉSOR), refugiado e ativista fundador 
da associação “Voix des Imigrants”).

O desafi o de integrar os imigrantes

Apesar do debate cada vez mais ácido e da intensifi cação das 
tensões entre a maioria e minorias étnicas e religiosas (muçulma-
nos, curdos, eritreus), a questão da islamização da Europa não é 
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algo assim tão recente na história do Continente; ela encontra suas 
origens na invasão islâmica da península Ibérica, também referida 
como invasão muçulmana, conquista árabe ou expansão muçulma-
na, e refere-se a uma série de deslocamentos militares e populacio-
nais ocorridos a partir de 711, quando tropas islâmicas oriundas 
do Norte da África, sob o comando do general Tárique, cruzaram 
o estreito de Gibraltar, penetraram na península Ibérica e venceram 
Rodrigo, o último rei dos Visigodos da Hispânia, na batalha de 
Guadalete. Após a vitória, termina o Reino Visigótico.

Nos séculos seguintes, os muçulmanos foram alargando as suas 
conquistas na península, assenhoreando-se do território designado 
em língua árabe como al-Andalus, que governaram por quase oito-
centos anos. Mesmo com o fi m do domínio político, que em Portu-
gal durou mais de cinco séculos e em Espanha cerca de oito, a ação 
árabe sobre a cultura e as civilizações cristãs subsistiram. O casamen-
to entre mulçumanos e cristãos favoreceu isso. Por exemplo, Afonso 
VI, rei de Leon, casou-se com Zaida, fi lha do rei de Sevilha. Como 
os povos invasores eram de certa maneira fl exíveis com os povos do-
minados, tal fato contribuiu para que não houvesse a perda total da 
tradição cristã peninsular ibérica, havendo assim uma “simbiose” de 
vocabulários e saberes. Já no século XVII, os franceses protestantes 
emigraram para a Alemanha (Paz de Vestfália, 1648). 

No fi nal do século XIX, a fundação do Império Alemão, em 
1871, acelerou a industrialização da Alemanha. Apesar da diminuição 
da emigração, a mão de obra não era sufi ciente. A Alemanha se tor-
nou novamente um país de imigração. Na véspera da Primeira Guerra 
Mundial, por volta de 1,2 milhão de imigrantes trabalhavam na Alema-
nha, provenientes principalmente da Polônia. Depois vieram os Russos 
(Revolução de Outubro) e na Modernidade, os primeiros trabalhado-
res mulçumanos chegaram à Alemanha no início da década de 1960, 
com a celebração do “Tratado para Recrutamento de Trabalhadores 
Turcos (1961)”, notadamente para suprir postos de baixa qualifi cação, 
em um cenário em que o país enfrentava forte escassez de mão de obra, 
o que se tornava um entrave para a reconstrução da economia do país. 
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No entanto, o sentimento europeu e especifi camente alemão era de 
transitoriedade da presença desses trabalhadores, até porque o Tratado 
tinha vigência inicial de cinco anos. Estes, diferentemente dos fl uxos 
migratórios anteriores de índole e culturas cristãs, traziam desafi os 
maiores ligados à língua, aos valores culturais e à religião muçulmana.

Hoje, a comunidade turca na Alemanha conta 
com cerca de 3,0 milhões de pessoas. Em alguns 
bairros de Berlim, eles chegam a ser maioria. Ape-
sar de muitos estarem completamente adaptados à 
vida aqui, os dados mostram que para outros as di-
ferenças ainda estão longe de ser superadas. O per-
centual de migrantes turcos que terminam a escola 
é signifi cativamente menor do que entre estran-
geiros de outras nacionalidades. O desemprego é 
outro problema que atinge o grupo com mais força 
(10,4%, contra uma taxa de 6,4% para o conjunto 
da Alemanha). E a religião, muitas vezes, continua 
sendo motivo para confl itos. Cinquenta anos após 
o desembarque dos primeiros trabalhadores turcos, 
a integração de suas famílias à sociedade alemã per-
manece um desafi o (MENCHEN, 2011, p. 1).

Assim, com base nas tradições e na cultura judaico-cristã para 
o homus médios europeu parece muito estranho e, para muitos ina-
ceitável, os sinais visíveis da cultura islâmica, como o uso de burkas 
ou mesmo, como acontece em Bruxelas, regiões da cidade serem 
controladas por grupos muçulmanos que impõem suas regras de 
conduta. Há alguns anos surgiu um grupo militante buscando im-
por o islamismo na Bélgica (Sharia4Belgium) ou a aplicação da Lei 
Islâmica – Shariah – nas relações entre os nacionais de países ára-
bes, com direito a assassinatos, degolações, chicotadas e o que mais 
couber ao circo dos horrores do obscurantismo e fanatismo religio-
so. Estamos, de fato, diante da real falência do multiculturalismo.

Tem-se um problema circular, em que guerras impulsionadas 
pela Europa e EUA no Oriente Médio, por exemplo, criam hordas 
de refugiados que acabam tentando ingressar na Europa em busca 
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de um novo começo. Por outro lado, refugiados que encontram 
sua salvação na Europa acabam por se fanatizar e engrossar fi leiras 
de grupos que serão, então, combatidos pela Europa – ou mesmo 
grupos extremistas gestados dentro de países europeus, exatamente 
por não se sentirem aceitos e respeitados, o que causa maior animo-
sidade, ódio e medo por parte da população autóctone.

By contrast, some contemporary Muslim commu-
nities are making demands for group rights that 
simply cannot be squared with liberal principles 
of individual equality. Th ese demands include spe-
cial exemptions from the family law that applies 
to everyone else in the society, the right to set up 
special religious schools with state support, and the 
right to exclude non-Muslims from certain types of 
public events. In some more extreme cases, Mus-
lim communities have even expressed ambitions 
to challenge the secular character of the political 
order as a whole. Th ese types of group rights clearly 
intrude on the rights of other individuals in the 
society and push cultural autonomy well beyond 
the private sphere (EWING, 2000, p. 31).

A adoção de posição antagônica e de desafi o à ordem pública 
do Estado em que se inserem os imigrantes só espelham a intolerân-
cia recíproca e, inclusive, atentam contra o próprio espírito da Con-
venção, no âmbito das obrigações gerais, previstas no Art. 2º: Todo 
refugiado tem deveres para com o país em que se encontra, os quais 
compreendem notadamente a obrigação de se conformar às leis e aos 
regulamentos, assim como às medidas tomadas para a manutenção 
da ordem pública. Ao seu turno, os Estados devem envidar esforços 
para aplicar o princípio da não discriminação (Art. 3º), agindo sem 
discriminação quanto à raça, à religião ou ao país de origem.

As questões ligadas à imigração demandam um forte ingredien-
te de boa vontade por parte dos Estados, com a adoção de políticas 
públicas que respeitem os princípios da não discriminação, liberdade 
religiosa, cooperação e solidariedade. Nessa seara, vale aprofundar o 
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diálogo com os países terceiros da União Europeia, responsáveis pelo 
envio massivo de pessoas, tais como Turquia, Jordânia, Tunísia, Sí-
ria, Iraque, Afeganistão e com a ONU, representada pelo ACNUR. 
Aprofundar o diálogo com os países terceiros facilita a regulação dos 
fl uxos migratórios e constitui um elemento crucial da luta contra a 
imigração ilegal e o tráfi co de pessoas. Reforço ao papel da ONU na 
proteção aos Direitos Humanos (diplomacia e meios políticos) e na 
forma de resolução de confl itos armados.

No quadro deste diálogo, que sejam realizados progressos em 
favor do reconhecimento mútuo das qualifi cações profi ssionais dos 
nacionais de países terceiros. Ainda que a União Europeia explore 
melhor as possibilidades proporcionadas pelo Acordo Geral da Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC) sobre os Serviços, no sentido 
de negociar acordos que autorizem a entrada temporária de pessoas 
para prestação de serviços no interior das fronteiras europeias.

O reforço ao apoio fi nanceiro da União à integração dos mi-
grantes por meio do Fundo Europeu para os Refugiados deverá 
continuar a fi nanciar o estabelecimento de programas e de polí-
ticas de integração em favor dos refugiados e das pessoas que se 
benefi ciam da proteção internacional. Reforçar a coordenação das 
políticas de integração em matéria de imigração, em quatro domí-
nios prioritários: a) Programas de introdução para os imigrantes 
recém-chegados; b) Formação linguística no país de acolhimento; 
c) Participação dos imigrantes na vida civil, cultural e política; d) 
Cidadania cívica e possibilidade de aquisição de nacionalidade de-
pois de cumpridas todas as exigências. 

Assim, os imigrantes devem ser ajudados a integrar-se na so-
ciedade através da garantia do exercício de direitos fundamentais, 
acompanhados das obrigações correspondentes. Esta responsabili-
dade cívica pode preparar a aquisição da nacionalidade e oferecer a 
possibilidade de uma participação política ulterior aos imigrantes 
residentes de longa duração.

O sucesso de uma abordagem global da problemática da 
imigração depende dos governos, embora estes devam igualmente 



170

poder contar com a cooperação dos parceiros sociais, da comuni-
dade acadêmica e dos prestadores de serviços públicos, das ONGs 
e dos outros intervenientes da sociedade civil, incluindo os pró-
prios imigrantes.

Neste campo, alguns imigrantes têm necessidades e priorida-
des específi cas, que devem ser tidas em conta nas estratégias globais 
em matéria de integração. É o caso dos refugiados, das pessoas que 
se benefi ciam de proteção internacional, das mulheres e dos jovens 
imigrantes de segunda ou terceira geração.

Finalmente, os nacionais de países terceiros que residem 
ilegalmente na União Europeia representam um desafi o enorme 
para o processo de integração. No contexto da política comum 
em matéria de imigração, a única abordagem coerente da questão 
dos residentes ilegais consiste em assegurar o seu repatriamento 
para os países de origem. Conclui-se que a União Europeia deve 
intensifi car os seus esforços a fi m de tornar o enquadramento 
europeu em matéria de imigração mais coerente, homogêneo e 
garantir que a imigração contribua o mais efi cazmente possível 
para vencer os novos desafi os demográfi cos e econômicos com 
que a UE se defronta.
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ELEMENTOS RELATIVOS À  
MIGRAÇÃO E À ECONOMIA

Luís Renato Vedovato1

Luana Aparecida Zuppi Garcia2

Enquanto este artigo é escrito3, ao fi nal de 2015, a crise mi-
gratória é uma notícia bastante comum nos jornais, tanto impres-
sos como digitais4. Na maioria dos casos noticiados, há uma cons-
tante alusão aos problemas econômicos que podem ser enfrentados 
pelos países que possivelmente venham a receber os migrantes, que 
buscam refúgio por conta das perseguições odiosas que sofrem em 
seus territórios de origem. De fato, especialmente a Alemanha tem 
demonstrado preocupação com a chegada desses migrantes, en-
quanto outros países, como a Hungria, simplesmente fecham as 
fronteiras impedindo a entrada dos desesperados deslocados em seu 

1 Professor Doutor da UNICAMP; professor do Programa de Mestrado em Direito da 
UNINOVE. Professor da PUC de Campinas.

2 Mestranda em Direito do Programa de Mestrado em Direito da UNINOVE.
3 O presente trabalho foi escrito como fruto da participação de Luís Renato Vedovato 

no I Seminário Internacional Migração e Identidade, em Salvador, no ano de 2015. 
Contando com a sistematização feita por Luana Aparecida Zuppi Garcia.

4 Sobre o tema, vale conferir: <http://www.maltatoday.com.mt/news/europe/60403/
eu_endofyear_summit_focuses_on_migration_crisis#.VnMXuN-rSRs> ou <http://
www.dw.com/en/inside-europe-lampedusa-an-island-of-migration/av-18924709> ou 
<http://www.bbc.com/news/world-europe-35118082> ou <http://www.foxnews.com/
us/2015/12/16/as-lawmakers-clash-over-refugees-syrian-immigration-quietly-tops-
100000-since.html> ou <http://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/12/15/
defending-immigration-obama-says-muslim-refugees-like-catholics-1900/77360886/>.  
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território. De forma assustadora, na ótica da proteção dos direitos 
humanos, os húngaros aprovaram leis que permitem o uso da for-
ça para barrar o ingresso de migrantes, permitindo, até mesmo, a 
utilização de armas e a busca nas casas em que se suspeita haver a 
presença de migrantes5.

No entanto, o relatório anual sobre migrações da Organi-
zação para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
indica que os efeitos econômicos podem estar sendo superdimen-
sionados6, pois, pelo que se pode verifi car do trabalho da OCDE, 
os fl uxos migratórios são cíclicos, tendo sempre ocorrido boa ab-
sorção dos migrantes no destino, como adiante será desenvolvido. 

Além disso, no tocante ao direito, não se pode negar que 
o regime de proteção internacional de refugiados, idealizado para 
proteger os que mais sofrem entre os migrantes, nasceu original-
mente do desejo de proporcionar ajuda humanitária a uma popula-
ção em sofrimento. Dessa forma, o que se pergunta é: mesmo que 
houvesse consequências econômicas trágicas, seria possível deixar 
de proteger o refugiado? A busca para essa resposta coloca em evi-
dência tanto o direito quanto a economia, mas há outros ramos do 
conhecimento tão importantes (ou mais) que esses que devem ser 
considerados nos momentos decisivos. 

É um debate que exige o diálogo, não apenas para dizer que 
há limites para o Direito (fala normalmente utilizada para que se 
justifi que a efi cácia do direito, reconhecendo que ele só pode ser apli-
cado nos casos em que o equilíbrio econômico seja mantido), ou 
para dizer que a economia deve se preocupar com os direitos a serem 
reconhecidos, como é o caso do embate para construção de normas 
que trazem direitos, caso esses exijam recursos fi nanceiros. Em ou-
tras palavras, não basta o diálogo se os parâmetros econômicos não 

5 Confi ra a notícia: Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/
hungria-amplia-poderes-do-exercito-e-da-policia-para-lidar-com-migrantes.html>.  

6 OECD (2015), International Migration Outlook 2015, OECD Publishing, Paris. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2015-en>. 
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forem alterados. Logo, garantir direitos humanos exige distribuição 
de renda. Sem ela, os direitos humanos nunca serão totalmente ga-
rantidos ou, ao menos, vão deixar inúmeros indivíduos à margem da 
sua proteção. 

O diálogo proposto é o que rompe aquele que apenas escuta 
a economia, é o diálogo que pressupõe a distribuição de renda e a 
proteção dos seres humanos, não importando de onde vieram, qual 
religião professam, se são contribuintes de impostos ou se podem ser 
fi nanceiramente interessantes para os países. A proteção do migrante, 
incluindo o refugiado, poderá ser muito ampliada caso sejam supera-
dos os limites econômicos e ampliada a distribuição de renda. 

De toda sorte, o que se busca demonstrar no presente traba-
lho é só uma parte do que foi dito até aqui, o que se busca é, assim, 
demonstrar que os impactos econômicos da migração são inofen-
sivos aos países, podendo, em alguns casos, ser bastante positivos 
para os países de destino. Para tanto, vai ser utilizado o método 
dogmático, que envolve a análise das normas relativas ao tema no 
cenário internacional e interno, com perspectiva empírica, tendo 
em vista a análise de dados econômicos relativos à circulação das 
pessoas pelo mundo.

Estrutura do sistema de concessão de refúgio

Como se sabe, passados muitos anos desde sua primeira estru-
turação, o sistema de proteção do refugiado ainda está longe do ideal. 
A proteção dos refugiados é formada por dois componentes princi-
pais: os acordos internacionais específi cos (que dão amparo jurídi-
co) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (AC-
NUR), como a instituição internacional responsável por atender às 
necessidades dos refugiados, mormente no referente à sua circulação.

São conhecidos os dois principais acordos internacionais 
sobre o tema: a Convenção de Genebra, relativa ao Estatuto dos 
Refugiados, de 1951, e o seu Protocolo, de 1967. Há diversas 
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análises que entendem que esses dois acordos, apoiados pela ação 
do ACNUR, alcançaram grande sucesso (FIELD, 2010), nesse 
sentido, destacam-se o número de Estados ratifi cantes dos tratados 
(147 Estados ratifi caram um ou ambos) e o fato de que o ACNUR 
atua globalmente em cerca de 120 Estados. 

No entanto, como destacado por Field (2010), o sistema não 
atende às necessidades encontradas no cotidiano dos refugiados, 
pois esses enfrentam problemas que desafi am a efi ciência da es-
trutura (KAUSHAL; DAUVERGNE, 2011). Segundo Connor 
(2010), a adaptação de refugiados à sociedade de acolhimento tem 
sido uma questão de constante preocupação7, destacando que a 
maioria das pesquisas indica que os refugiados são postos diante de 
grandes obstáculos, especialmente econômicos, na sua integração 
social8, mesmo quando recebidos no destino.

É fato também que os refugiados não deixam voluntariamente 
o país de origem, ao contrário, eles buscam um novo local para viver, 
pois sofrem perseguição odiosa no seu país, o que faz com que sejam 
tidos como conceitualmente diferentes dos demais migrantes, confor-
me Richmond (1988). Os migrantes no geral, por essa lógica, estariam 
preparados para a mudança de local de vida. Exatamente por isso, a 
realidade enfrentada pelos refugiados é mais difícil que a dos demais 
migrantes, que passam por uma adaptação, como língua e educação, 
menos complicada. O deslocamento dos refugiados, muitas vezes, 
acontece por perseguições odiosas sofridas em seu país de origem, que 
podem neles causar tanto traumas físicos quanto psíquicos (CON-
NOR, 2010). Para uma mais profunda análise sobre as diferenças entre 
migrantes e refugiados, é interessante a leitura de Feller (2006).

Não há dúvida de que ser um refugiado é muito mais difícil, 
pois, apesar de haver uma proteção transfronteiriça para aqueles 

7 Nesse ponto, para fundamentar sua afi rmação, Connor cita Hein (1995), Montgo-
mery (1996), Portes e Stepick (1985), Potocky-Tripodi (2003) e Rumbaut (1989).

8 Connor, nesse ponto, cita autores como Kibria (1994), Portes e Stepick (1985), Take-
da (2000) e Waxman (2001).
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que pleiteiam alcançar tal status, os acordos internacionais delegam 
aos Estados a maior parte dessa proteção, especialmente no que 
tange à inserção desses indivíduos em seu cotidiano e à defi nição 
da condição de refugiado9. Os Estados estão adstritos a seu espaço 
territorial, o que pode ser um limitador fundamental na inserção e 
na recepção do requerente (FIELD, 2010).

Soma-se a esse fato que muitas pessoas deslocadas estão aco-
lhidas em Estados que não ratifi caram os acordos sobre refugiados, 
não havendo, portanto, formalmente, a necessidade de cumpri-
mento de tais normas (FIELD, 2010). Não se nega que a gestão dos 
fl uxos e a proteção desses refugiados exigem participação de órgãos 
estrangeiros ou internacionais, especialmente na interpretação das 
normas internacionais. 

Conforme Goldsmith; Posner (2006), o direito internacional 
dos Direitos Humanos regula a maneira pela qual os Estados tratam 
indivíduos sob o seu controle10. Assim, a ligação entre direito dos Re-
fugiados e direito internacional dos Direitos Humanos é, segundo os 
autores, necessária para que se diminuam os obstáculos enfrentados 
pelos refugiados em Estados não vinculados aos tratados que regulam 
internacionalmente a proteção aos refugiados.

9 Sobre esse tema, não se pode ignorar a manifestação de claro descontentamento por 
parte dos palestinos assentados no Brasil, em novembro de 2007, na cidade paulista 
de Mogi das Cruzes, vindos do Iraque, de onde tiveram que sair em 2003. Disponível 
em: <http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-19/diario/uma-palestina-em-mogi>. 
Acesso em: 22 abr. 2011. Em novembro de 2010, o Ministério Público Federal in-
gressou com Ação Civil Pública em face do Instituto Nacional da Seguridade Social 
(INSS), com o objetivo de garantir benefício assistencial a alguns dos refugiados pa-
lestinos que se encontram no Brasil. Tal fato demonstra claramente a dissociação 
entre decisões internacionais e implementação de direitos internamente.

10 Para uma ligação entre direito humanitário e direitos humanos (Cf. SMRKOLJ, 
2008, p. 1780), nos seguintes termos: “Th ere is a prevailing image of such institutions 
responding to crises and providing support and help in all kinds of urgencies and 
where, due to this urgency, the legal framework for their work often seems to have a 
secondary meaning. At the same time the perception is also very common that there 
is no doubt that those institutions do follow certain rules and act according to human 
rights standards per se even if they are not explicitly bound by them.”
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De fato, se o foco for apenas o Estatuto e o seu Protocolo, 
percebe-se que há um hiato entre os direitos declarados e a atribui-
ção de responsabilidade para sua efetivação, o que pode ser iden-
tifi cado como um dilema. Há, portanto, uma lacuna entre direi-
tos e responsabilidades, o que merece uma análise mais profunda 
(SMRKOLJ, 2008).

Além disso, em países como o Brasil, há pedidos de refúgio fei-
tos diretamente pelo interessado, com base na Lei 9.474/97, sendo 
analisado por órgão interno (CONARE – Comitê Nacional para Re-
fugiados), que poderá indeferir o pedido, não havendo a possibilidade 
de um recurso para órgão internacional (MOREIRA, 2010).

Há, no entanto, a participação do ACNUR, tanto no pro-
cesso interno, sendo membro convidado do CONARE (art. 14, 
parágrafo 1º, da Lei 9474/97), quanto coordenando os fl uxos in-
ternacionais e intermediando a vinda de refugiados para o país11.

Tal fato não acontece apenas no Brasil. Há uma tendência de 
que cada Estado tenha a sua própria estrutura para determinação 
do status de refugiado. Apenas como exemplo ilustrativo, pode ser 
citado caso interessante acontecido no Canadá, referido no artigo 
“Th e Growing Culture of Exclusion: Trends in Canadian Refugee 
Exclusions” (KAUSHAL; DAUVERGNE, 2011). Nesse caso, é re-
latada a situação de um nacional do Sri Lanka que, em 1987, decla-
rou-se culpado pelo crime de tráfi co internacional de entorpecentes 
perante um tribunal canadense. 

Após sua liberação, ele entrou com pedido de refúgio. Em 
1993, o judiciário canadense entendeu que a ele não se aplicavam 
as normas sobre refúgio, pois o tráfi co de drogas seria contrário aos 
propósitos da ONU. A Corte Canadense afastou a aplicação do 
Estatuto de Refugiado ao requerente com base no art. 1, F, c, da 
Convenção de Genebra sobre Refugiados, de 1951. Houve recurso 
e a Suprema Corte do Canadá anulou a decisão, entendendo que o 

11 Conferir  Jubilut; Apolinário (1999).
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tráfi co de drogas não pode ser considerado como ato contrário aos 
propósitos e princípios das Nações Unidas.

Depois de quase 10 anos da primeira decisão, em 2002, o 
requerente foi ouvido por outra Corte, que faria a análise de seu 
pedido de refúgio. Dessa vez, a corte afastou o pedido, pois en-
tendeu que ele estaria envolvido com ações terroristas, pois seria 
membro do grupo Tigres de Liberação do Tamil Eelam, ou Tigres 
Tâmeis, que atua no Sri Lanka 12, decisão que foi confi rmada por 
uma Corte Federal, que entendeu que a sua atuação no tráfi co de 
drogas servia para fi nanciar o grupo tido como terrorista, agindo 
no cometimento de crimes contra a humanidade (KAUSHAL; 
DAUVERGNE, 2011).

Percebe-se, assim, que a decisão interna pode estar descompas-
sada da decisão de um intérprete internacional sobre a concessão do 
refúgio, que é o papel do ACNUR. O que não pode ser considerado 
como novidade, pois poucas são as estruturas de direito internacional 
que possuem a necessidade de análise por Corte Internacional, com 
decisão vinculante. No entanto, não houve espaço também para o 
diálogo necessário entre intérprete interno e internacional, conforme 
explicado por Carvalho Ramos (2009, p. 847), ao analisar a relação 
entre decisões do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos, nos seguintes termos:

Assim, colacionam-se diversos casos envolvendo 
a interpretação destes tratados internacionais de 
direitos humanos nas mais variadas matérias jurí-
dicas no STF.(...) Por outro lado, é extremamente 
difícil encontrar repercussão no STF das decisões 
internacionais de direitos humanos oriundas de 
órgãos em relação aos quais o Brasil reconhece a 
jurisdição. Mesmo quando se discute o alcance e 
o sentido de determinada garantia da Convenção 
Americana de Direitos Humanos não se busca ve-
rifi car qual é a posição de seu intérprete, a saber, a 

12 Pushpanathan vs. Canadá (MCI), [2002] FCJ n. 1207.
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Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja 
jurisdição obrigatória o Brasil já reconhece desde 
10 de dezembro de 1998.

Assim, a Corte canadense, ao poder defi nir o status de re-
fugiado para aqueles que requerem ao Canadá sem se valer de in-
terpretações internacionais, demonstra a fragilidade da estrutura 
internacional de proteção dos refugiados. 

Mas muito desse temor em receber os refugiados repousa 
na questão econômica, que pode não ser um problema tão grande 
quanto se alardeia.

Migração - uma solução econômica

Segundo a OCDE13, o crescimento do PIB global para a área 
da OCDE, em 2014, é estimado em 1,8%, contra 1,4%, em 2013,  
e 1,3% em 2012. Como se pode conferir pelos dados específi cos de 
cada país, quase todos os países da OCDE mostraram taxas positi-
vas de crescimento do PIB em 2014, com o declínio muito limita-
do nos únicos três países que ainda representavam variação negativa 
(Itália, com queda de 0,4%; e queda de 0,1% na Finlândia e no 
Japão). A situação do mercado de trabalho não melhorou em todos 
os países da OCDE em 2014, mas, no fi nal do ano, a taxa de de-
semprego harmonizada global na área da OCDE caiu para cerca de 
7%, a sua média desde que a coleta de dados começou, em 1991.

Assim, pode se dizer que o clima econômico melhorou ligei-
ramente, o que, sendo combinado com fatores como a evolução 
demográfi ca e as crises geopolíticas, criou um ambiente propício à 
retomada dos movimentos migratórios internacionais.

13  OECD (2015), International Migration Outlook 2015, OECD Publishing, Paris, 
p. 16. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2015-en>.
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FIGURA 1 – New asylum applications since 1980 in the OECD

OECD (2015), International Migration Outlook 2015, OECD Publishing, Paris, p. 16. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2015-en>.

Como se pode verifi car, a migração é cíclica; em 2014, che-
gou-se aos níveis, no tocante à busca de refúgio, da década de 1990.

O que se objetiva aqui é analisar as tendências mais recen-
tes e, em seguida, facilitar uma visão global dos fl uxos e políti-
cas migratórias internacionais. Com foco nos principais países de 
destino, cobrindo o total dos movimentos permanentes em países 
da OCDE, as entradas por categoria, a migração de mão de obra 
temporária, os movimentos de asilo, os estudantes internacionais e 
movimentos por sexo e país de origem. 

Como importantes afi rmações relativas à migração, a OCDE 
expôs que:

• Os dados preliminares sugerem que o fl uxo per-
manente de migração para os países membros da 
OCDE aumentou acentuadamente em 2014, pela 
primeira vez desde 2007, e está de volta ao seu ní-
vel pré-crise, com 4,3 milhões de entradas perma-
nentes para a OCDE.

• Alemanha consolida sua posição como um dos 
principais países de imigração, perdendo apenas 
para os Estados Unidos. Aumentos signifi cativos 
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nos fl uxos são registrados por exemplo na Repúbli-
ca Checa, Israel, Irlanda e Reino Unido. Em con-
trapartida, as maiores reduções são observadas na 
Eslovénia, Itália e Austrália.

• Em 2013, a União Europeia (UE) recebeu o maior 
número de imigrantes permanentes de fora da UE, 
como os Estados Unidos fi zeram de todos os paí-
ses, e pela primeira vez a Coreia recebeu mais imi-
grantes do que o Japão.

• A migração na modalidade reagrupamento fami-
liar foi responsável por mais de um terço de toda a 
migração permanente para os países da OCDE em 
2013 (-1% em relação a 2012) e livre circulação 
para 30% (+ 4%).

• As entradas de trabalhadores migrantes temporá-
rios também estão aumentando, mas com grande 
variação entre as categorias: as transferências den-
tro das empresas (+ 6% em 2013 em comparação 
com 2012), os turistas e os de trabalho (+ 12% 
para a Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino 
Unido e os Estados Unidos), os trabalhadores sa-
zonais na agricultura e hotelaria (-0,4%, excluindo 
os movimentos intra-UE).

• Em 2013, um em cada dez novos imigrantes para 
países da OCDE eram chineses e 4,4% eram pro-
venientes da Índia. A Romênia e a Polônia fi caram 
em segundo e terceiro, respectivamente com 5,5% 
e 5,3% dos fl uxos globais para os países da OCDE.

• Em 2012, havia 3,4 milhões de estudantes estrangei-
ros no âmbito da OCDE, + 3% em comparação com 
o ano anterior. Eles foram responsáveis   por uma mé-
dia de 8% da população estudantil de nível terciário 
da OCDE. A maioria dos estudantes internacionais 
no ensino superior na OCDE são originários da Ásia,  
22% da China, 6% da Índia, e 4% vieram da Coreia.

• Os pedidos de refúgio na área da OCDE au-
mentaram de forma constante desde 2010, atin-
gindo um pico de 20 anos em 2014, mais de 800 
000, o segundo maior ano nos últimos 35 anos. 
O número de requerentes de refúgio em toda 
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a OCDE aumentou em 46% em 2014 sobre 
2013, impulsionado em parte pela deterioração 
da segurança na Síria e na Líbia.

• A população total nascida no estrangeiro nos paí-
ses da OCDE situou-se em 117 milhões de pessoas 
em 2013, o que corresponde a 40% a mais do que 
em 2000.

• Desde 2000, os países da OCDE concederam na-
cionalidade a 25 milhões de cidadãos estrangeiros. 
Em 2013, mais de 2 milhões de pessoas adquiri-
ram a nacionalidade de um país da OCDE, 14% 
a partir de 2012.

Durante os últimos anos, vários países têm fundamentalmente 
revisto a sua legislação migratória em resposta a evolução dos padrões 
de migração e ao ambiente político em mutação: i) os trabalhadores 
qualifi cados ainda são procurados, mas os países estão utilizando ca-
minhos mais seletivos, ii) os investidores e empresários são procura-
dos, mas são cada vez mais escrutinados, iii) alguns procedimentos 
de imigração, mormente os relativos a famílias, estão sendo facilita-
dos, mas a tendência geral ainda é no sentido de restrição, iv) novas 
medidas foram adotadas em resposta à crise humanitária na região 
do Mediterrâneo e v) ações para fortalecer os controles fronteiriços, 
incentivar os regressos voluntários e lutar contra o emprego ilegal de 
trabalhadores estrangeiros foram implementadas.

Esse retrato não deixa de ser preocupante, mas o curioso é 
perceber que há informações que demonstram que a migração pou-
co tem relação com as agruras econômicas dos países de destino.

Como se percebe, só agora o número de migrantes voltou a 
ser igual ao de antes da crise de 2007, apesar dos índices de desem-
prego serem os encontrados na média identifi cada desde o início 
da contagem. Logo, não se pode dizer que esse índice tem relação 
com a migração o que os migrantes buscam tirar os empregos dos 
nacionais. Parece não ser essa uma conclusão possível aqui.

A União Europeia agora consegue alcançar os EUA no nú-
mero de migrantes recebidos, o que, historicamente, não pode ser 
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visto como uma diminuição da força da economia estadunidense, 
pelo contrário, pode demonstrar que a recepção de migrantes é a 
força da economia dos EUA, o que pode agora se refl etir na Euro-
pa. No mais, pelas conclusões da OCDE, não se pode fazer uma 
relação direta entre migração e problemas econômicos.

As aproximações entre direito e economia

O direito e a economia não estão em polos opostos no caso 
da migração, na verdade, garantir o direito nunca pode ser tido 
como contrário à economia. Ele é o único caminho que a economia 
pode seguir. Assim, a migração protegida pode trazer frutos posi-
tivos para a economia do país, como demonstrado pela OCDE, 
quando indica que os países que mais recebem migrantes, como 
os EUA, são os que mais rapidamente superam crises e voltam a 
crescer. Enquanto países que menos atraem migrantes tendem a ter 
períodos mais longos de problemas econômicos. 

A migração é uma característica da vida social e econômica 
em muitos países, mas o perfi l das populações migrantes varia con-
sideravelmente. Em parte, isso é por causa da variedade de fontes 
de migração. Em grande parte da Europa, por exemplo, os cidadãos 
gozam de amplos direitos à livre circulação. Na Austrália, Canadá 
e Nova Zelândia, a gestão  da migração laboral desempenha um 
papel importante. Outras fontes incluem a família e migração hu-
manitária. Seja qual for a sua origem, a migração causa impactos 
importantes nas sociedades, e estes podem ser controvertidos. 

O impacto econômico da migração não é exceção, o que se 
busca saber é se ele é um benefício ou ônus. Sendo certo que para 
responder a essa questão, pode ser útil olhar para o impacto da 
migração em três áreas - do mercado de trabalho, nos recursos pú-
blicos e no crescimento econômico. Também se deve dizer que a 
migração é a face humana da globalização, não podendo ser evi-
tada, sob pena de se colocar em risco todo o fenômeno global, 
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fazendo-o gerar incertezas sociais concretas, ampliando-se confl itos 
e violações a direitos humanos. Nesse ponto, é importante destacar 
o cenário da migração nos países desenvolvidos, analisando os nú-
meros com base nos estudos da OCDE, especialmente os relativos 
a crescimento populacional, o que pode ser útil para afi rmar que a 
migração nunca foi um problema no tocante ao aumento da popu-
lação, apesar de ser útil para não permitir que ela fi que estagnada. 
Para tanto, vale conferir a informação da Figura 214.

FIGURA 2 – Components of total population growth in OECD 
countries, 1960-2020, per Th ousand inhabitants

Como se pode analisar, o crescimento da população refe-
rente à migração não é maior hoje do que era na década de 1960. 
Assim, pode-se dizer que a migração é um fato natural que faz 
parte da economia do país, não podendo ser indicada como a 
causadora de males ou o caminho para solução dos problemas. De 
fato, a migração, incluindo o refúgio, deve ser protegida, especial-
mente por conta dos tratados internacionais de direitos humanos.

Dessa forma, entender que há uma determinação internacio-
nal para proteção dos direitos humanos (que abarca os migrantes), 

14 OECD (2014), Migration Policy Debates, May 2014, OECD Publishing, Paris, p. 3.
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é compreender que não há consequências econômicas negativas 
sensíveis da migração, mas mesmo que houvesse, não poderiam 
ser utilizadas como justifi cativa para o impedimento da circulação 
de pessoas pelo mundo, especialmente os refugiados, sob pena de 
haver violação a tratados internacionais.

Sendo assim, o direito é um limitador para o argumento eco-
nômico, constituindo-se em componente relevante para a distri-
buição de renda. Em outras palavras, os impactos econômicos não 
podem ser fundamento para limitação da migração, ou pelo fato de 
serem mínimos, ou por não serem razoáveis para afastar a aplicação 
de tratados internacionais.

Os dados de migração da OCDE

Pelo que se pode depreender das análises realizadas, há alguns 
pontos que merecem atenção para o avanço do debate entre direito 
e economia e, principalmente, para a diminuição da distância entre 
o direito e a distribuição de riqueza:

a) as consequências econômicas da migração são 
quase nulas no que diz respeito à piora dos dados 
estatísticos;

b) mesmo que haja resultados econômicos, eles não 
podem ser utilizados como mecanismo para impe-
dir a proteção de direitos humanos;

c) a aplicação e proteção de direitos, apesar do ce-
nário econômico, pode ser importante mecanismo 
para a distribuição de recursos.

Vale ainda destacar que, segundo a OCDE, na Europa, migra-
ção com livre circulação ajuda a resolver os desequilíbrios do mercado 
de trabalho. De fato, no âmbito da mobilidade dos trabalhadores, hou-
ve aumento considerável nas zonas dos países da OCDE, na sequência 
da ampliação da UE (União Europeia), acontecida nos anos de 2004 
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e 2007. Este adicionado a capacidade de ajustamento dos mercados 
de trabalho. Além disso, as estimativas recentes sugerem que há um 
choque positivo no mercado de trabalho, de forma assimétrica - que 
está ocorrendo em momentos diferentes e com diferentes intensidades 
entre os países - o que pode ser absorvido e abrandado pela migração.

Além disso, os migrantes, inclusive os refugiados, contribuem 
mais em impostos e contribuições sociais do que recebem em bene-
fícios individuais. Assim, trabalhos recentes sobre o impacto fi scal 
da migração para todos os países europeus da OCDE, bem como a 
Austrália, o Canadá e os Estados Unidos, forneceram novas provas 
desse fato. O estudo sugere que o impacto das ondas cumulativas de 
migração que chegaram ao longo dos últimos 50 anos nos países da 
OCDE é, em média, perto de zero, raramente superior a 0,5% do 
PIB em termos positivos ou negativos. O impacto é maior na Suí-
ça e Luxemburgo, onde os imigrantes proporcionam um benefício 
líquido estimado de cerca de 2% do PIB para os recursos públicos. 
Os imigrantes não são, portanto, nem um encargo para os cofres 
públicos nem são uma panaceia para enfrentar os desafi os fi scais. Na 
maioria dos países, exceto naqueles com uma grande parte dos mi-
grantes mais idosos, os migrantes contribuem mais em impostos e 
contribuições sociais do que recebem em benefícios individuais. Isso 
signifi ca que eles contribuem para o fi nanciamento de infraestruturas 
públicas, embora se admita que em menor grau do que o natural.

Além disso, a migração contribui para estimular a inovação 
e o crescimento econômico. A migração internacional tem efeitos 
diretos e indiretos sobre o crescimento econômico. Há pouca dúvi-
da de que onde a migração se expande, a força de trabalho e o PIB 
agregado crescem. No entanto, a situação é menos clara quando se 
trata de crescimento do PIB per capita.

Também se destaca, em primeiro lugar, que a migração tem 
um impacto demográfi co, não só através do aumento do tamanho 
da população, mas também pela evolução da pirâmide de idade 
dos países que os receberam. Os migrantes tendem a fi car mais 
concentrados nos grupos mais jovens e economicamente ativos em 
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geral, em comparação com os nativos e, portanto, contribuem para 
reduzir as difi culdades econômicas.

Em segundo lugar, os migrantes chegam com competências e 
habilidades e assim completam o estoque de capital humano do país 
de acolhimento. Mais especifi camente, a evidência dos Estados Uni-
dos sugere que os imigrantes qualifi cados contribuirão para estimular 
a investigação e a inovação, bem como o progresso tecnológico.

A proporção de imigrantes altamente qualifi cados nos países 
da OCDE vem aumentando bastante. O número de imigrantes 
com formação universitária nos países da OCDE mostrou um au-
mento sem precedentes na última década (até 70%), atingindo um 
total de quase 30 milhões em 2010/11. Destes, cerca de 5 milhões, 
ou 17%, chegaram nos últimos cinco anos. Essa tendência é impul-
sionada principalmente pela migração asiática – mais de 2 milhões 
de migrantes formados em universidades originários desta região 
chegaram na OCDE nos últimos cinco anos. 

Logo, superada a questão econômica, o que resta para a res-
trição da migração tem conteúdo exclusivamente violador de trata-
dos internacionais, assim, não pode se sustentar.
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