
U
ma em cada 33 pessoas vive,
atualmente, num país diferente
do qual nasceu1. Embora as mi-
grações acompanhem a histó-
ria da humanidade, a vertiginosa

aceleração dos deslocamentos humanos
transformou-as, no presente, em grande
tema de Estado. Há essencialmente dois
enfoques no modo como os governos tra-
tam os imigrantes: como trabalhadores
ou como estrangeiros. Se a condição de
trabalhador evoca os direitos humanos -
em particular, os direitos sociais, políticos
e culturais -, o rótulo de estrangeiro pode
trazer estranhamento ou até hostilidade.
Na prática, as abissais desigualdades na
distribuição da riqueza mundial, a sub-
sistência ou o agravamento de numero-
sos conflitos armados, e, mais recente-
mente, as mudanças climáticas, fazem
com que o fenômeno migratório deva-se,
sobretudo, à busca de trabalho e de vida
digna. Por isto, migrar é um direito hu-
mano fundamental.

No mundo desenvolvido, porém, cris-
talizaram-se os mitos de que estrangeiros
pobres ou são delinqüentes, ou surru-
piam o mercado de trabalho dos nativos,
ambos desmentidos de modo recorrente
por incontáveis estudos sem eco. A franca
ascensão da percepção do imigrante co-
mo estrangeiro (no sentido de estranho
ou adversário) foi agravada pela obsessão
securitária que sucedeu aos atentados de
11 de setembro, numa evidente tendência
de criminalização da imigração. De modo
geral, tanto na Europa como nos Estados
Unidos, partidos conservadores transfor-
maram as políticas de imigração em pau-
tas prioritárias da agenda interna, forne-
cendo abundantes exemplos do quanto se
pode sacrificar os valores democráticos
sob o pretexto de preservá-los. As liberda-
des individuais cederam, sem maior alar-
de, diante de uma nova concepção de se-
gurança coletiva, fundada na "guerra" a
um vazio conceituai: o "terrorismo", um
holograma jurídico. Na falta de acusações
concretas, a periculosidade do indivíduo,
critério elástico e subjetivo, passou a pre-
dominar com desenvoltura em diversas
legislações penais dos Estados ociden-
tais2. Ponto para a diabolização do estran-
geiro, com destaque para a rotulagem e a
discriminação do mundo muçulmano.

A América do Sul, com razão e massi-
vamente, opôs-se ao recrudescimento da
política restritiva da imigração no hemis-
fério Norte. Tanto no âmbito da União das

Nações Sul-americanas (Unasul) como
do Mercado Comum do Sul (Mercosul), o
subcontinente repudiou a polêmica "Di-
retiva de retorno"3, aqui comumente refe-
rida como "Diretiva da vergonha". Na cú-
pula de Tucumán, os chefes de Estado do
Mercosul lamentaram que "nações tradi-
cionalmente geradoras de correntes mi-
gratórias" não reconhecessem a responsa-
bilidade compartilhada entre os países de
origem, trânsito e destino dos fluxos mi-
gratórios"4. Do mesmo modo, na Declara-
ção da Reunião Extraordinária de 4 de
maio de 2010, em Buenos, os Chefes de Es-
tado da Unasul "rechaçaram o conteúdo
da Lei SB 1070, de 23 de abril de 2010, da
Legislatura do Estado do Arizona, nos
Estados Unidos, que tipifica como delito
tanto a condição migratória irregular co-
mo transportar e dar emprego a imigran-
tes sem documentos" e chama atenção
para a necessidade de ampliar-se o diálo-
go com a Conferência Sul-Americana de
Migração, teoricamente o principal es-
paço de diálogo entre os governos da re-
gião em matéria de imigração.

CONCEPÇÕES DISTINTAS

Discursos à parte, ancorados no Tra-
tado Constitutivo da Unasur, os movi-
mentos sociais defendem que, para além
da Conferência Sul-Americana de Migra-
ções, seja criado um Conselho de Migra-
ções e Integração, com o objetivo de tratar

politicamente o tema, indo além dos diá-
logos entre burocratas e altos funcioná-
rios dos governos, muitas vezes alienados
da real situação em que vivem os povos
imigrantes. Não muito diferente dos de-
mais países do continente, o Brasil parece
oscilar fortemente entre as duas concep-
ções da imigração. De uma parte, não in-
corporou até hoje a "Convenção Interna-
cional sobre a Proteção dos Direitos dos
Trabalhadores Migrantes e dos Membros
das suas Famílias", de 19905. De outra, em
pleno ano de 2010, permanece em vigor
no direito brasileiro um florão da Guerra
Fria: o "Estatuto do Estrangeiro" (Lei n°
6.815, de 19/8/1980), legado amargo do re-
gime militar. Consagração máxima do
paradigma da segurança nacional, a lei vi-
gente garante ao Estado a possibilidade de
discriminar, punir ou ejetar, de distintas
formas, qualquer estrangeiro que o Poder
Executivo considerar como uma ameaça.
Além de arbitrária, a lei da ditadura é ob-
soleta. Incompatível com o rol de direitos
assegurados pela Constituição Federal de
1988 e com os direitos humanos, o Estatu-
to do Estrangeiro também não responde
às necessidades econômicas dos imigran-
tes e do país. Não há controvérsia sobre a
urgência de revogá-lo.

Por conseguinte, ao mesmo tempo
em que o Conselho Nacional de Imigra-
ção (CNI) submete à avaliação pública
uma proposta de "Política Nacional de

Imigração e Proteção ao Trabalhador Mi-
grante"6, tramita na Câmara dos Deputa-
dos o Projeto de Lei n° 5.655/09, apresen-
tado pelo Ministério da Justiça (MJ), que,
uma vez aprovado, revogará o atual Es-
tatuto do Estrangeiro. Da análise destes
dois projetos emergem, porém, ao me-
nos dois graves problemas. Em primeiro
lugar, sua incoerência: o PL n° 5.655/09
não é a tradução jurídica da Política Na-
cional de Imigração, a começar pelo fato
de que o MJ insiste em editar uma nova lei
do "estrangeiro", enquanto o CNI visa o
"trabalhador migrante". Em segundo lu-
gar, ainda que contenha alguns avanços,
como a supressão da referência à "segu-
rança nacional", impressionam tanto o
viés burocrático como o ranço autoritário
do PLn° 5.655/09.

Com efeito, se o projeto for aprovado,
em pleno regime democrático, os estran-
geiros continuarão proibidos de exercer
"atividade político-partidária", assim co-
mo de "organizar, criar ou manter asso-
ciação ou quaisquer entidades de caráter
político" - exceto os portugueses, por for-
ça do acordo bilateral entre Brasil e Portu-
gal7. O prazo de residência ininterrupta
exigido para naturalização, hoje de 4
anos, passa a ser de 10 anos". E, embora as
rádios comunitárias constituam um
amálgama fundamental para os traba-
lhadores imigrantes, ao estrangeiro é ve-
dado não somente ser proprietário de em-



presa jornalística e de radiodifusão como
"ser responsável pelo conteúdo editorial e
atividades de seleção e direção da progra-
mação veiculada em qualquer meio de co-
municação social"9.

Ao contrário da proposta do CNI, cus-
ta acreditar que o PL n° 5.655/09 foi apre-
sentado durante o segundo mandato de
Lula, já que ignora a maior parte das de-
mandas das entidades representativas
dos migrantes - que nos últimos anos
apresentaram, com escasso êxito, nume-
rosas sugestões para o novo marco regu-
latório brasileiro. Entre as reivindicações
do movimento dos migrantes que não fo-
ram contempladas pelo projeto, encon-
tra-se a atribuição da questão migratória
a um órgão político, para que deixe de ser
"caso de polícia". A desburocratização é
igualmente uma prioridade de luta, com
destaque para a celeridade dos procedi-
mentos de regularização de documentos
e a supressão de onerosas taxas e multas
que pesam sobre os migrantes. Mas as 15
páginas do projeto que tratam dos vistos
de entrada, registro e saída de estrangei-
ros do Brasil, somadas às duas páginas de
sanções (inclusive multas por estada irre-
gular e por deixar de registrar-se no órgão
competente), trazem poucas esperanças
nesta matéria.

No que diz respeito aos direitos dos
migrantes, o silêncio do projeto sobre a
repartição das competências no sistema
federativo brasileiro causa inquietude,
uma vez que a efetividade de boa parte
deles depende, total ou parcialmente,
dos Estados ou dos municípios. Logo, te-

me-se que alguns direitos que foram re-
conhecidos pelo PL n° 5.655/09 de forma
programática (como, por exemplo, o di-
reito à educação) percam-se na posterior
regulamentação ou na ausência dela. Em
compensação, o Projeto de Lei regula-
menta com excesso de detalhes os deve-
res do estrangeiro, as infrações e proibi-
ções que lhe dizem respeito, além dos
processos de extradição, repatriação, de-
portação e expulsão.

POLÍTICA DE REPATRIAÇÃO

O PL n° 5.655/09 adota, portanto, uma
técnica hoje bastante comum no mundo
ocidental. Assim como a famigerada "Di-
retiva do Retorno" européia, ele introduz
um extenso rol de direitos, enunciados de
forma geral e abstrata, numa regulamen-
tação outrora mais rígida. A seguir, um rol
ainda mais extenso de dispositivos espe-
cíficos, de natureza regulamentar, que
restringe o sentido ou a amplitude daque-
les direitos. O ardil jurídico permite afir-
mar que os princípios constitucionais e as
convenções internacionais são respeita-
dos graças à reprodução expressa de seus
postulados programáticos. É o caso, por
exemplo, do novo significado atribuído ao
instituto da repatriação no projeto do MI.

Atualmente, a repatriação consiste no
retorno ao Brasil, custeado pelo Estado,
em situações excepcionais, de cidadão
brasileiro. De acordo com o PL n 5.655/09,
a repatriação passa a consistir no "impe-
dimento da entrada do estrangeiro sem
autorização para ingressar no território
nacional que ainda esteja em área de ae-

roporto, porto ou fronteira"10. Inexistente
na lei do regime militar, esta nova dimen-
são contrasta, entre outros, com o direito
internacional dos refugiados e com os
primeiros artigos do próprio projeto de
lei, entre eles o artigo III, que assim dis-
põe: "A política nacional de migração
contemplará a adoção de medidas para
regular os fluxos migratórios de forma a
proteger os direitos humanos dos mi-
grantes, especialmente em razão de prá-
ticas abusivas advindas de sua situação
migratória irregular".©
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FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
DAS MIGRAÇÕES

Entre os dias 8 e 12 de outubro, a cida-

de de Quito, no Equador, sediará o IV Fó-

rum Social Mundial das Migrações (FSMM).
Nesta edição, o evento é realizado por 80

organizações da sociedade civil do Equa-

dor e espera receber cerca de 3 mil pesso-

as de 90 países. Este ano o fórum pretende
tratar de quatro grandes temas: Crises glo-

bais e os fluxos migratórios; Direitos Hu-

manos e migração; Diversidade, convivên-

cia e transformações socioculturais; e

Novas formas de escravidão-, exploração

humana e servidão.
De acordo com os organizadores, o fó-

rum é "um acontecimento de caráter não go-
vernamental e não partidário, que se enqua-

dra na linha dos fóruns sociais mundiais, e

que constitui um espaço de debate demo-
crático de idéias, reflexão, formulação de

propostas, troca de experiências e articula-
ção de movimentos sociais, redes, ONGs e

outras organizações da sociedade civil que

se opõem à globalização neoliberal e à restri-
ção do reconhecimento da cidadania e dos

direitos civis, políticos, econômicos, sociais e
culturais das pessoas migrantes, desloca-

das, refugiadas e apátridas".
O primeiro FSMM aconteceu no Brasil,

em 2005, na cidade de Porto Alegre, onde

foram tratadas as causas da migração e da

ordem mundial que suscita desordem. Já os

segundo e terceiro fóruns foram realizados

em Rivas, Madríd, na Espanha, onde foram
abordados respectivamente a cidadania uni-

versal e os direitos humanos (2006); e o en-

durecimento das políticas migratórias em
todo o mundo (2008).
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