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O recente episódio de impedimento à entrada e posterior deportação de cidadãos brasileiros, 
conduzido de roldão pelo governo da Espanha, não é, em absoluto, um fato isolado no mundo 
desenvolvido, e merece reflexões mais profundas e menos passionais. É, sim, direito soberano 
de cada país, no atual estágio do Direito Internacional, permitir ou não o ingresso de 
estrangeiros em seu território.  
 
Nenhuma pessoa pode exigir, salvo raríssimas exceções, que as portas da nação estrangeira 
lhe sejam franqueadas. Este é o vigente sistema de Estados-nação, que se fundamenta em 
vínculos jurídico-políticos e na delimitação de territórios através da imposição de fronteiras. 
Portanto, o comportamento administrativo espanhol, no que se refere ao impedimento e 
deportação de brasileiros, muito embora possa afrontar a dignidade dos seres humanos, não é, 
de plano, ilegal.  
 
Claramente ilícito é, por outro lado, transformar áreas de trânsito ou check-in em aeroportos 
em uma ante-sala do Estado na qual não vige o Direito. Nada legitima ou justifica o 
tratamento desumano que os brasileiros receberam enquanto aguardavam deportação. 
 
A situação que ora se passa espelha bem o paradoxo atual da circulação internacional de seres 
humanos.  
 
Esperava-se, há algumas décadas, que a constante integração de mercados e as facilidades de 
deslocamento no orbe terrestre pudessem diminuir o receio em relação ao estrangeiro. Mas, 
de forma contrária, fatores como o desemprego, a insegurança e o consumo como afirmador 
da existência do ser fulminam qualquer receptividade em relação ao forasteiro. Assim, verdade 
seja dita: na errônea perspectiva espanhola menos estrangeiros oriundos de países pobres 
significam menos concorrentes ao mercado de trabalho, e isso, por si só, é um combustível 
xenófobo que serve muito bem aos propósitos de políticos oportunistas cujo discurso faz eco 
nas massas européias. 
 
Ao mesmo tempo, sugerir que o Brasil deva, simplesmente, utilizar-se dos mecanismos da 
reciprocidade e deportar, de maneira atropelada, cidadãos espanhóis, é reduzir a discussão a 
um nível superficial.  
 
O que está verdadeiramente em jogo é a necessidade, inadiável, de debater nos foros 
internacionais a criação de regras que balizem o movimento internacional de pessoas, 
valorizando os direitos humanos e diminuindo o imenso discricionarismo estatal que hoje 
impera.  
 
É indispensável dar um passo adiante na normativa internacional de direitos humanos. Há que 
relembrar, embora esteja há muito esquecido, que fronteiras estatais não são mais do que 
uma ficção, por ora, necessária. Nascemos brasileiros ou nascemos espanhóis, mas, ao fim e 
ao cabo, nada além de fatores culturais ou socioeconômicos nos diferenciam. Nossa condição 
de seres humanos não é, e não pode ser, limitada por meras conveniências administrativas ou 
discursos neo-racistas. 
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