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RESUMO 

 

Este trabalho aborda em um primeiro momento premissas comuns aos estudos sobre deslocamentos humanos internacionais 

interrogando, ao longo de capítulos, temas importantes, tais como nação, nacionalidade, estado, cidadania, hospitalidade, xenofobia, 

território, modelos de integração, questionando ainda argumentos sobre a atualização do conceito de refúgio no plano do direito 

internacional. Em um segundo momento, a partir de uma abordagem comunitarista, é feita uma análise de possíveis impactos das 

migrações na coesão social, propondo-se a inclusão pela via do investimento na aquisição subjetiva de elementos cognitivos 

possibilitadores do desenvolvimento de autonomia comportamental nos ambientes sociais em que imigrantes não foram 

oportunamente inseridos ao longo da infância e adolescência. Esta inclusão é essencial à interpretação do mundo social e à seleção 

de comportamentos em correspondência com normas conviviais morais e jurídicas e pode ser determinante ao reenraizamento do 

estrangeiro em novas sociedades. Ao final, é apresentado um ensaio autoral em formato de excurso a respeito da vida e carreira de 

um artista franco-espanhol que incorpora a carga simbólica do imaginário do imigrante que goza de hospitalidade em qualquer 

lugar, do cidadão do mundo, do estrangeiro cosmopolita, do clandestino que utiliza sua arte para superar fronteiras. 

Palavras-chave: Imigração, Eficácia do direito, Integração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation first approaches common premises for studies on international human displacement, interrogating, throughout 

chapters, important themes such as nation, nationality, state, citizenship, hospitality, xenophobia, territory, integration models, yet 

arguing about the necessity of updating the concept of refuge in international law. Secondly, from a communitarian approach, an 

analysis of the possible impacts of migrations on social cohesion is made, proposing the inclusion through the investment in the 

subjective acquisition of cognitive elements that enable the development of behavioral autonomy in social environments in that 

immigrants were not opportunely inserted throughout childhood and adolescence. This inclusion is essential to the interpretation of 

the social world and to the selection of behaviors in correspondence with moral and juridical coexistent norms and can be 

determinant to the rerooting of the foreigner in new societies. In the end, an authorial essay on the life and career of a French-

Spanish artist is presented, embodying the symbolic charge of the immigrant's imaginary who enjoys hospitality anywhere, is the 
citizen of the world, the cosmopolitan foreigner, the clandestine that uses his art to overcome borders. 

Keywords: Immigration, Efficacy of Law, Integration 
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IN T R O DU ÇÃ O  

 

Vivemos uma época em que a humanidade, pela via de seus espaços e agrupamentos 

sociais – bairros, cidades, estados – repensam seu formato, seus valores e seu futuro. Ao mesmo 

tempo, se deparam com desafios impostos pela diversidade, que supera fronteiras, com grupos 

diaspóricos, nacionalidades e identidades, pela globalização catalisada pelas tecnologias de 

deslocamento, de âmbito financeiro e de comunicação, e pela aplicabilidade e inaplicabilidade de 

programas políticos nos planos social e jurídico.  

Surge, com naturalidade, um renovado imaginário do sujeito estrangeiro que supera 

fronteiras e busca um novo lar, e que transporta uma carga simbólica que marcará a sua existência. 

Não estamos presenciando a primeira Era das grandes migrações, mas esta carrega uma série de 

peculiaridades, em especial por ser a primeira a ser impulsionada e noticiada pelo espalhamento de 

tecnologias de comunicação barata e instantânea, algo inédito na trajetória humana na Terra. 

As grandes distâncias são suprimidas pelo compartilhamento de informação e pelo 

incessante e sempre crescente estímulo à busca por uma sobrevivência minimamente digna ou 

simplesmente por uma vida melhor. Quase sempre o deslocamento redunda em um processo 

complexo e demorado de integração do estrangeiro ao convívio perante uma nova sociedade e todas 

as suas implicações – de ordem financeira, psicológica, familiar, social. 

O desafio aceito neste trabalho é o de resgatar aos estudos migratórios algumas renovadas 

perspectivas consideradas desgastadas, aproveitando novas ideias que vêm surgindo, com atenção 

a diferentes seguimentos epistemológicos, a saber, o direito, a sociologia, a história, a ciência 

política, a psicologia social, a neurologia e as artes, e as aplicar ao contexto da problemática surgida 

da mistura de disparidades culturais e étnicas nos mesmos espaços sociais. Disparidades estas que 

muitas vezes são precocemente consideradas insuperavelmente prejudiciais aos afetados. 

Por outro lado, inúmeros tabus assombram acadêmicos e suas pesquisas, construindo e 

impondo fronteiras ao pensamento, que não apenas delimitam uma bem menor esfera de 

possibilidades de soluções a problemas sérios, como também circunscrevem os eventuais avanços 
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ao crivo de uma moralidade paralela e tacanha dotada de ares de uma autoproclamada correição 

moral. Por que não tornar a pensar a nacionalidade como inovação social e política inclusiva, e não 

apenas em seu potencial de exclusão da alteridade? Por que não reconhecer o retumbante fracasso 

do multiculturalismo para dar espaço a novas iniciativas? 

O problema deste trabalho se concentra no desenvolvimento de capacidades para 

suficiente reconhecimento do entorno que possibilitem a introjeção, sem significantes ruídos, de 

normas sociais respectivas ao local de convívio na estrutura psicoafetiva comportamental reflexiva 

e deliberativa do indivíduo necessária ao comportamento autônomo expectado como no mínimo 

aceitável pelos demais integrantes da comunidade, promovendo a abstenção a condutas à 

transgressão e ao parasitismo e impactando positivamente nas redes de cooperatividade e 

confiança, e assim, reduzindo cada vez mais a distância entre os nós e os eles. No plano ideal, em 

um mundo globalizado exigente de um crescente cosmopolitismo, se almeja manejar uma 

universalidade das estruturas responsáveis pelo comportamento moral. 

Cada capítulo tem suas características peculiares, inclusive do ponto de vista 

metodológico. Decidi iniciar o trabalho analisando nações e nacionalidade, e a evolução deste 

formato de agrupamento humano, tão responsável pela evolução do direito. A nação, uma ampla 

comunidade, unida por certos laços, se aproxima da noção de povo, aquele que contratualistas 

definem como fonte da legitimidade do poder, porém, enquanto povo permanece uma abstração, 

uma nação aparece com substância, com vida, como um plebiscito diário, uma construção de fluxo 

contínuo.  

O estado-nacional e a cidadania nacional não estão em decadência, ao contrário do que 

pregam correntes outrora hegemônicas nos estudos migratórios. Eles estão a pleno vapor. O que 

ocorre, queiramos nos academicamente envolver ou não, é uma alteração nos seus fundamentos e 

sua raison d’être. Vide o que hoje ocorre na Catalunha e na Escócia e demais locais onde há fortes 

movimentos independentistas.  

Para construir o argumento, e alcançar os dias atuais, e dentro da limitação de tempo e de 

espaço inerentes a uma dissertação de mestrado em ciências jurídicas e sociais, foram apontados 

os mitos civilizacionais principais do que podemos chamar de civilização ocidental, da qual, em 
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boa medida, fazemos parte. Recorro constantemente, portanto, a gregos e romanos e algumas de 

suas principais características. 

Uma das possíveis conjecturas esboçadas neste trabalho, é a de que nacionalidade, ou algo 

parecido com nacionalidade, pode ser combustível à coesão e à inclusão, como outrora, em um 

mundo menor, foi – e não apenas de exclusão. A nacionalidade, ou melhor, a cidadania nacional, 

foi o elemento político-jurídico que, se espalhando pela Europa e outros rincones do mundo nos 

séculos XVIII e XIX, finalmente formalizou o ressurgimento de um ideal de igualdade entre 

homens, há muito esquecido, que poria fim às castas medievais, mesmo que os poderes político e 

financeiro ainda permaneçam reservado a concentrações. 

Àquela época, os elementos que compunham a nacionalidade, seja ela a que seguia o 

modelo revolucionário francês ou o romântico alemão, foram responsáveis pela superação dos 

elementos sanguíneos e simbólicos que separavam uma casta hiperminoritária e hiperpoderosa de 

nobres da imensidão de pessoas comuns, ainda que, sabemos, não tenhamos alcançado 

materialmente um estado ideal de igualdade. 

Justamente destas pessoas comuns, o paisano, o homem da terra, que guarda consigo os 

elementos históricos da relação entre homem e país, que a nacionalidade e a cidadania foram 

construídas. Do homem e da terra surgiram, ou teriam surgido (pois a nacionalidade é parte 

construto, parte constatação e parte mito), a poesia, a música, as festas, a contemplação da 

paisagem, o idioma, o vestuário, o alimento, o folclore e a arte. Há também outros elementos que 

comunizam um grupo de pessoas em um povo, tais como cores, bandeira, heróis, catástrofes, 

vitórias, história comum, pais fundadores, hinos e, é claro, inimigos históricos. O idioma da corte, 

o francês, deu lugar ao idioma do paisano. E, na França, ocorreu o contrário. Todos passariam a se 

comunicar pela via da nobre língua e por ela seriam unidos em um só povo. E foi na França, durante 

o turbilhão revolucionário, que a preservação do patrimônio nacional, desde a cultura às maravilhas 

da arquitetura, se tornou elemento coesivo da incipiente civilidade de uma nação ainda formada 

por diversos e antigos povos. 

É muito bem sabido que a divisão dos povos entre nações e seus Estados-nacionais 

constitucionais respectivos também foram responsáveis por grandes segregações e conflitos. 

Definir fronteiras unicamente a partir da presença de raças e culturas, bem como fazê-lo as 
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ignorando, deu azo à violência e à exclusão. O ideal da igualdade se desfez, mesmo porque a 

igualdade não havia tomado os contornos globalistas de hoje. Tratava-se de uma igualdade 

circunscrita a fronteiras, e não mais a castas, o que já era um considerável avanço, porém tornou-

se obsoleta. 

Alerto que este trabalho não é uma ode à nacionalidade. Mas pode ser um resgate dos seus 

aspectos positivos e dos seus perigos que parecemos estar também esquecendo. Ainda nos 

reportamos a nacionalidade em momentos de se pensar em cidadania, o vínculo jurídico-político 

entre sujeito e estado. A cidadania definida pelo direito e pelo pacto que ele consubstancia entre 

indivíduo e sociedade, através do estado que ela compõe, e que presume um compromisso de 

solidariedade entre grupos humanos (culturas, nações, etnias) subscritos à jurisdição e proteção de 

um mesmo Estado que compõe um amplo grupo de Estados. Algo que já foi chamado de família 

de nações e sociedade das nações, e que vou economicamente me reportar como sistema global de 

estados e, dessa engenharia social teórica, derivar alguns raciocínios. 

Pensar em cultura nacional como referencial axiológico é diferente de definir quem é ou 

quem não é cidadão de acordo com a sua adesão cultural. A cidadania inclui e a nacionalidade 

iguala, agrega. O grande desafio das migrações se encontra numa palavra, hoje na moda: a coesão. 

Como equilibrar os elementos inclusivos e exclusivos da nacionalidade e da cidadania-nacional? E 

por nacionalidade, se pode ainda recorrer a termos como cultura dominante, fundamental, 

tradicional ou majoritária, ou como padrão social, capital social, Leitkulture, valores comuns, 

ordem moral, etc. 

O segundo capítulo conclama, sem ignorar os desafios inerentes, a natureza humana como 

responsável por atos louváveis e outros nem tanto, quase como um determinismo apenas escapável 

pelos caminhos da razão. Não se trata de superar o estado de natureza, mas de nos adaptarmos a 

ideais de humanidade. Espero não conduzir esse raciocínio levianamente no trabalho, em especial 

por lidar com conceito tão fluido como natureza humana – que me reportarei à ideia de assim se 

conduz o homem. Como uma sutil crítica ao uso do termo humano para designar atos moralmente 

considerados civilizados e naõ-barbáricos. 

Guiando-me por este Norte, elaboro um estudo sobre a hospitalidade e a compaixão, me 

reportando aos pais fundadores principais da cultura ocidental, os antigos gregos e romanos, e suas 
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interpretações destes conceitos tão caros às suas respectivas culturas, porém diversos entre si em 

vários aspectos. Neste ponto admito que me causa certa frustração não ter podido investir esforços 

para conduzir estudo similar em relação às heranças africanas, ameríndia, árabe, persa, indiana, 

chinesa, japonesa, e muitas outras mais. Em especial, sendo brasileiro, as duas primeiras, que 

certamente impactaram com expressividade minha vivência, padrão cultural e estruturas de 

percepção do mundo social. 

Ainda no capítulo 2, apresento um estudo sobre o medo do estranho, que culmina na 

repulsa à diversidade, levando em consideração aspectos de ordem moral e biológica, traçando um 

histórico da reação dos povos, que se julgavam civilizados, aos incivilizados bárbaros, até a 

dicotomia lançada por uma aparente oposição entre empatia e xenofobia nos dias atuais.  

No capítulo 3, conduzo um esforço analítico teórico a respeito de três temas que julguei 

passíveis de revisão, ainda que não tenha pretendido esgotar qualquer um deles, mas apenas 

sinalizar uma sensação de descompasso. Foi também importante lançar mão destes estudos prévios 

para adicionar elementos importantes à exposição de uma interpretação geral dos fenômenos 

migratórios realizada na dissertação. Os temas são desenraizamento, direito de migrar, e revisão 

do conceito de refúgio. 

Aprecio no decorrer deste capítulo, não apenas como um valor, mas também como 

conditio sine qua non de um sistema global de estados, a democracia, ou um esforço democrático, 

onde esse ideal se infere da vontade popular concernente a uma autocrítica e reflexão da sociedade. 

Abordo a legitimidade de pressuposições morais de deveres de acolhida e de direitos de 

deslocamento. Meu argumento principal, por outro lado, não é moral, tendo em consideração, ainda 

mais em um mundo de hiper-diversidade, que inúmeras constelações de valores deixam pouca 

margem para considerações morais a problemas de facticidade.  

Concluo que existe entre Estados um dever de acolhida de pessoas expurgadas por falhas 

no sistema, ainda que este dever não seja inicialmente jurídico ou moral, pois estes são posteriores 

e maleáveis. Reconheço que a concepção proposta neste trecho careça de maior desenvolvimento 

quanto a sua extensão e aplicabilidade, que consistiria em critérios específicos a cada Estado para 

acolhimento de indivíduos vitimados por rogue states, ou seja, estados que sugam do sistema, que, 

porém, não colaboram com ele ou colaboram abaixo do esperado e do necessário para sua 



16 

 

estabilidade, seja por agirem intencionalmente nesse sentido ou por terem se tornado incapacitados. 

Além disso, também carece este estudo, que é essencialmente teórico, de mais fundamentos 

empíricos. 

Com tudo à frente exposto, quero dizer que este sistema de organização da humanidade 

deixa poucos espaços sem dono. Sendo o mundo finito, toda e qualquer pessoa deve estar sob a 

égide do pacto social com algum Estado, justamente para que ela não esteja exclusivamente sob a 

frágil responsabilidade de todos os demais Estados. Logo, derivada da responsabilidade coletiva 

necessária à estabilidade do sistema, estabilidade derivada não de um dever moral ou compromisso 

jurídico, mas de uma economia do possível, cada Estado se responsabiliza prioritariamente por 

membros de seu povo e, subsidiariamente, por membros de outros povos. Quando um Estado falha, 

todos os outros são acionados em alguma medida para corrigir a falha. Todo e qualquer Estado que 

se abstenha deste compromisso, seja em relação ao cidadão-nacional ou ao estrangeiro, atenta 

contra o sistema. 

O meu ponto é o seguinte. Antes de pensarmos em argumentos morais ou jurídicos para 

falar em deveres do Estado ou direitos do indivíduo, derivo a acolhida de refugiados da lógica 

constitutiva do próprio sistema global de Estados. Também deste raciocínio se derivam outras 

ferramentas corretivas de lapsos, tais como programas de auxílio ao desenvolvimento e socorro a 

catástrofes, bem como a abstenção da demasiada exploração de fragilidades alheias. Logo, não 

estou falando de bem e mal, legal e ilegal, mas de funciona ou não funciona. 

Um dos fatores a influenciar nesta relação de direitos e deveres entre Estados, seus 

cidadãos e os estrangeiros sob proteção da jurisdição (que são ou deveriam ser cidadãos de outros 

Estados), e que também é um elemento de estabilização essencial ao sistema de estados como ele 

é hoje, é a vontade popular e a sua livre manifestação, algo que podemos também considerar dentro 

de um princípio da autodeterminação dos povos.  

A partir das considerações sobre o sistema de Estados e da livre manifestação de vontade 

dos povos, se sugere que as sociedades respondam a algumas perguntas: Que sociedade queremos 

ser? Uma que exclui e marginaliza? Uma que mata quem hoje não gostamos? Uma que condena e 

tortura? Uma que promove desigualdade sistêmica? Ou uma sociedade que valoriza as diferenças, 

que respeita os sentimentos, que ensina e aprende, que valoriza a comunidade e as diversidades, 
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que inclui, que não exclui, que investe na autonomia individual, que não agride e respeita outras 

manifestações de vontades de outros povos? 

Nos capítulos 4 e 5, passo ao plano do indivíduo, ao sujeito que se desloca, que migra. 

Quem é esse sujeito estrangeiro? Recorro ao cotidiano de refugiado. Propositalmente, tendo ao 

longo dos estudos desistido de um formato de trabalho em prol de outro, menos centrado 

epistemologicamente no trabalho de sociologia de um ambiente de contato de refugiados com a 

sociedade carioca, e mais na interdisciplinaridade que tanto valoriza esse curso de pós-graduação, 

comentei, sem me aprofundar a respeito de alguns temas pertinentes à acolhida de um tipo 

específico de imigrante (que foi o ponto de partida do meu estudo) – o refugiado. Por isso analiso 

brevemente, em uma espécie de antropologia documental uma importante questão pertinente ao 

refúgio no Brasil – o formulário de solicitação de refúgio e outros documentos relacionados ao 

refúgio. Esse formulário foi recentemente alterado, mas durou certo tempo. Para esta parte da 

dissertação mais especificamente, me utilizo da experiência adquirida em cerca de 18 meses em 

2015 e 16 como voluntário em uma entidade que promove acolhida e assistência a refugiados e 

solicitantes de refúgio no Rio de Janeiro. 

As rupturas geradas pelo deslocamento motivado por forças que se insurgem contra a 

sobrevida digna das pessoas ao ponto de abandonarem suas origens em direção ao desconhecido, 

abrem espaço para a introdução de uma perspectiva de integração de diversidades alternativa às 

experiências das últimas décadas e que pode vir a ser muito útil ao Brasil, país com grande potencial 

para receber amplos fluxos populacionais estrangeiros e que abarca há décadas o êxodo dos povos 

de seu norte e nordeste aos mais desenvolvidos sul e sudeste, causando significativa diversidade 

de culturas regionais (ou subnacionais), exclusão e marginalidade. 

O objetivo é procurar pensar a construção da identidade não mais sob o prisma da 

alteridade, pela oposição ao outro, mas sob uma perspectiva inclusiva que também permita a este 

outro e ao eu passar a integrar o nós. No capítulo 6, analisando temas como desigualdade, 

comunidade, observância do direito e modelos de integração de diversidades, a saber, os modelos 

assimilacionista, multiculturalista e interculturalista, venho a propor o terceiro, mais recente e que 

vem ganhando força, como alternativa viável que concirna às preocupações apresentadas. 
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O Interculturalismo surge como alternativa aos dois principais modelos de integração de 

diversidades – o assimilacionismo e o multiculturalismo. Desenvolvido em três vertentes, na 

Inglaterra, no Quebec e na Catalunha, interculturalismo se preocupa com a coesão entre as 

diversidades existentes em uma mesma sociedade a partir de políticas que permitam a coexistência 

entre culturas locais e as trazidas por imigrantes, aproximando das ideias colocadas ao longo do 

texto propostas integradoras que investem na autonomia para a vida em comunidade. 

Ao final, em destaque e fora da estrutura argumentativa de capítulos, é apresentada uma 

abordagem que testou a percepção do imaginário do migrante em relação a uma trajetória específica 

de alguém, um artista, que consegue manipular a carga simbólica desse imaginário. Inicialmente 

pensado para ocupar o espaço entre os capítulos 4 e 5, a opção pelo formato de excurso apresentado 

ao final se deu para evitar a interrupção do fluxo conteudístico e o formato da estrutura 

argumentativa-discursiva que inevitavelmente teria ocorrido, haja vista que seria uma pausa ou 

suspensão do conteúdo teórico para analisar empiricamente um fenômeno peculiar a todos os 

assuntos e temas trazidos nesta dissertação – o cosmopolitismo.  

Além disso, houve uma íngreme guinada na metodologia para organização e elaboração 

do texto para uma menos rígida, tendo grande parte dos elementos ali apresentados sido 

acumulados por diversos meios, tais como um grande número de horas de vídeos de entrevistas, 

palestras, shows, vídeo-clipes e making-offs, além de leitura de livros e teses sobre o artista, 

matérias jornalísticas, e estudos paralelos necessários à compreensão dos variados contextos e 

conjunturas pelos quais o multinacional cantor Manu Chao, o clandestino, deslizou com 

excepcional naturalidade. Sugiro que a leitura deste excurso seja, se possível, acompanhada da 

visualização e apreciação dos diversos vídeos direcionados pelos respectivos links nas notas de 

rodapé, algo que infelizmente tem o prazo determinado por forças externas que controlam a sua 

exposição. Creio que esse esforço, que seguramente demandará grande investimento de tempo, 

permitirá ao leitor compreender a melhor a proposta de trazer a trajetória de um músico a esta 

dissertação sobre migrações. Também espero que, ao ampliar a magnitude dos estímulos para 

outras esferas sensoriais, ao final, a experiência será muito mais prazerosa.  

A expectativa é que, com a leitura desta dissertação, o leitor possa ter tido acesso a uma 

série de conteúdos interdisciplinares que conjugam um desejo do autor de fugir do engessamento 
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das epistemologias a partir da produção de um trabalho teórico baseado no esforço de realizar 

ampla revisão bibliográfica, no qual cada capítulo segue um esquema de elaboração particular, com 

autores e obras selecionados especificamente à pertinência intelectual de cada ponto. 
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C AP ÍT U LO  1 .  A  FO RM AÇ Ã O  DA S  NAÇ Õ ES  E  D O S ES TA D OS  

N A C IO N A IS  M O DE R NOS   

 

 

 

“Uma vez um homem viu árvores serem plantadas para a posteridade e gritou: ‘Sempre 

devemos fazer coisas para os nossos descendentes; Eu desejava que nossos descendentes 

também fizessem algo por nós!’ Este homem tolo, que não considerava que ele próprio 

era um descendente, que devia tudo a seus antepassados e que as gerações futuras seriam 

parte dele, deveria ter pensado à frente alguns séculos, colocando-se na posição dos 

descendentes que apreciariam essas árvores. Agora, o que eles poderiam fazer por ele, seu 

antepassado? Pensar nele! O que eles poderiam fazer para os seus descendentes, no 

entanto? Trabalhar por eles!” (HERDER, 2004, p. 101, tradução minha) 

 

Escrito em 1766 por Johan Gottfried Herder, universalista e um dos pais da nacionalidade 

alemã ao lado de Friedrich Karl von Moser, Johann Wolfgang von Goethe e Johann Gottlieb 

Fichte1, o texto acima reporta a perspectiva romântica germânica do que seria o ideal de nação, 

baseado, qual seja, na identidade linguística (Sprachnation), cultural (Kulturnation) e de comum 

história (Erinnerungsgemeinschaft)2, ideal esse que viria a ser uma resposta unificadora em defesa 

das invasões napoleônicas. Os nacionalistas românticos germânicos surgiram em perspectiva 

crítica à francesa que viria a desencadear na Revolução, apesar de assegurar inspiração inicial no 

estado de natureza de Rousseau e no naturalismo de Sieyès. 

O ideal de nacionalidade alemã, desde a consolidação da Reforma Protestante, ainda 

tomou traços de elemento unificador de povos adeptos a religiões diferentes, como a Áustria e a 

Bavária (católicas) e a parte central do antigo Sacro Império Romano Germânico (maior parte 

protestante), ao surgirem perspectivas de uma Grande Alemanha (Pangermanista), que inclui os 

austríacos (rejeitada, porém, por nacionalistas austríacos3), e de uma Menor Alemanha.  

Entre 1791 e 1795, Império Russo, Império Habsburgo e Reino da Prússia dividiram 

territórios conquistados (partes ou íntegra de atuais Polônia, Lituânia, Letônia, Bielorrússia e 

Ucrânia), muitos dos quais possuíam amplas populações judaicas. Nos territórios adquiridos pelos 

Russos, surgiu a política da Zona de Assentamento judeu4, que foi um corredor estendido desde 

                                                                 

1 Fichte é considerado o pai do nacionalismo alemão. 
2 Comunidade de reminiscência.  
3 Justamente pelo receio de serem consumidos pelo protestantismo alemão e pela centralidade do poder sob a monarquia e a 

aristocracia prussiana. 
4 Inglês - Pale of Settlement; russo - Черта́ осе́длости / chertá osédlosti; iídiche -  המושֿב-ּתחום דער / der tkhum-ha-moyshəv; 

hebraico: חּום  .tḥùm ha-mosháv ,ַהּמֹוָשב תְּ
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proximidades com o Mar Báltico até o Mar Negro, onde somente nesta demarcação poderiam os 

judeus residir. Ainda assim, algumas cidades dentro do marco não aceitavam os judeus. Mesmo 

dentro da Zona, judeus não podiam exercer direitos e eram privados de cidadania, e eram 

constantemente perseguidos, em especial pelo retorno dos Pogroms.  

O Pogrom de Odessa de 1821 inaugurou uma era de perseguição a judeus na Rússia e 

Ucrânia, com milhares de eventos do gênero até 1920, matando dezenas de milhares de pessoas e 

desabrigando outras centenas de milhares. Uma grande quantidade de refugiados judeus se 

deslocou para as terras mais a oeste, alcançando territórios dos Impérios Alemão e Austro-

Húngaro, o que deu origem a debates e conflitos. Com o desmantelamento da Zona (em 1917) e a 

criação do Estado polonês (em 1918), estando os judeus alemães e austríacos em relativas melhores 

condições do que os demais na Europa5, restou na Polônia uma alta concentração de judeus, que 

viria a perecer na geração seguinte no Holocausto da Segunda Grande Guerra. 

No auge da discussão sobre a construção de uma Nação Alemã em meados do século 19, 

nos debates sobre esferas pública e privada, onde a crítica do papel da religião no Estado toma 

contornos,  a “questão judaica” começa a também se tornar elemento impactante, tendo sido 

abordado por diversos autores, inclusive no épico embate6 entre Bruno Bauer7 e Karl Marx8 de 

1843-449. Bauer defendia que a emancipação dos judeus10 e seu acesso à cidadania dependiam de 

sua emancipação anterior da teologia e de seu auto-isolamento social, que renunciassem ao 

judaísmo e alterassem radicalmente a sua essência, algo que apenas poderia ser feito 

voluntariamente. Bauer também escrevia criticamente ao cristianismo e sobre a necessária renúncia 

do estado constitucional ao cristianismo. Marx respondeu que, para além disso, não há 

incompatibilidade entre o homem civil religioso e o cidadão. Além disso, a religiosidade é fruto de 

um percurso no tempo, em que os dogmas se adaptam às misérias humanas, sendo eles o reflexo 

                                                                 

5 Durante a ocupação napoleônica, os judeus se beneficiaram da emancipação civil francesa. 
6 MARX, Karl. Sobre a questão judaica. São Paulo: Boitempo, 2010. 
7 “A questão judaica” (Die Judenfrage – 1843) e “A capacidade dos atuais judeus e cristãos de se tornarem livres” (Die Fähigkeit 

der heutigen Juden und Christen, frei zu werden – 1843). 
8 “Sobre a questão judaica” (Zur Judenfrage – 1844). 
9 Outros autores também se manifestaram ao texto de Bauer, como Gabriel Riesser, em “A questão judaica. Contra Bruno Bauer” 

(Die Judenfrage. Gegen Bruno Bauer – 1843); Samuel Hirsch, em “Cartas para esclarecer A questão judaica de Bruno Bauer” 

(Briefe zur Beleuchtung der Judenfrage von Bruno Bauer – 1843); Karl Grün, em texto homônimo e de mesma data ao de Hirsch; 

Gustav Philippson, em “Esclarecimentos sobre A questão judaica de Bruno Bauer” (Die Judenfrage von Bruno Bauer näher 

beleuchtet – 1843); e Abraham Geiger, em “Bruno Bauer e os judeus” (Bruno Bauer und die Juden – 1843). 
10 “(T)oda a reflexão de Bauer parte de categorias em estado de crise. Assim, o termo francês emancipação vai ocupar, na Alemanha, 

o espaço deixado vago pela destruição dos privilégios corporativos em prol da reivindicação dos direitos civis e políticos” (MARX, 

2010, p. 18). 
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delas – “a miséria religiosa é a expressão da miséria real e, ao mesmo tempo, o protesto contra esta 

miséria”11. E assim seria a crítica de Marx, considerando ainda Feuerbach em seu trabalho sobre a 

essência do cristianismo, que indicou que o homem é criador, e não criatura, da religião, mesmo 

ela também sendo elemento que estrutura o homem. A emancipação de todos os cidadãos alemãs, 

inclusive judeus, seria a emancipação em relação ao Estado e à propriedade privada. Dogmas 

religiosos, por outro lado, são dificilmente alterados, e Marx previu que proibições e perseguições 

a manifestações religiosas são “a melhor maneira de dar origem a fiéis estorvantes”. 

No período, também havia uma série de escritores judeus nacionalistas israelitas, que, 

assim como no caso de outras nacionalidades em construção, reabilitavam, expunham e 

exponenciavam suas tradições. Havia ainda judeus liberais, que advogavam pela integração dos 

judeus aos estados constitucionais modernos, e judeus socialistas, que aderiam aos ideais 

internacionalistas. Ao final do século 19, o Sionismo ganharia os contornos modernos que deram 

origem ao Estado de Israel12.  

Com a ascensão do estado-nação, a nacionalidade passa a adquirir contornos positivistas 

e a ser definida pelo direito, em especial nas constituições, definidas, por sua vez, pelos debates 

políticos, e marca o contrato firmado entre indivíduo e soberano (não mais o monarca, mas o 

estado), no qual um dedica lealdade à terra (ao país) e outro garante proteção. Após a unificação 

da (Menor) Alemanha (Deutsches Reich13) em 1871 no formato de Império liderado pelo monarca 

do Reino da Prússia, esta passou a ditar os parâmetros de alemanidade a serem difundidos em todo 

o território, com base em sentimentos conservadores, anti-católicos, anti-liberais e anti-socialistas. 

Isso gerou sérios problemas não apenas com a Áustria, mas também com a Bavária, esta, parte do 

Império e de maioria católica, e aquela, também católica e, ainda, excluída do novo estado pela 

rivalidade e incompatibilidade com a vencedora Prússia, que saiu vitoriosa da Guerra Austro-

Prussiana de 1866.  

Após o imenso esforço da Primeira Grande Guerra, em seguimento à Burgfrieden (a paz 

interna sob sítio) proclamada pelo Kaiser Guilherme II em 1914, com intuito de unir e convocar 

todos os alemães – incluindo católicos, protestantes e judeus –, nacionalistas, como o acadêmico 

                                                                 

11 MARX, op. cit., passim. 
12 Lugares como Quênia e Madagascar foram considerados como destino forçado de judeus eventualmente expulsos da Europa (ou 

convidados a se retirar), tendo sido rejeitados pela elite judaica ou afastados pela inviabilidade. 
13  Império, Reino, Território ou Domínio da Alemanha. Depende do contexto. A França, em alemão, ainda se traduz como 

Frankreich, e a Áustria ainda é Österreich. Para diferenciar reino de império, é possível utilizar os termos Königreich e Kaiserreich, 

como foi a França napoleônica (Kaiserreich Frankreich) e o Reino da Prússia (Königreich Preußen). 
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Ferdinand Tönnies, elaboram a continuidade da doutrina régia para tempos de paz enquanto 

Volksgemeinschaft, traduzido em algo como “comunidade nacional”. Seu conceito viria a ser 

desvirtuado nas décadas seguintes, começando pela unidade exclusivista no enfrentamento a 

tempos difíceis de pós-guerra. Entre o século 19 e 20, se valendo das conquistas e avanços no 

âmbito das ciências, alguns ultranacionalistas alemães passaram a incluir a genética entre os 

critérios de identificação de nacionalidade, e foi aí que tudo começou a desandar, culminando nas 

Leis de Nuremberg, que retiraram de milhares de alemães a sua nacionalidade e seus direitos de 

cidadão.  

Em 1938, após derrotar os austro-fascistas, Hitler (1889-1945), inspirado pelo teuto-

nacionalista, anti-semita e austríaco Georg von Schönerer (1842-1921), unificou a Alemanha e a 

Áustria (Anschluss Österreichs) em seu sonho Pangermânico. Em 1943, o Deutsches Reich14 viria 

se tornar o Großdeutsches Reich (Grande Império Alemão), levando em conta os territórios 

anexados. Décadas mais tarde, após reunificação da Alemanha (1990), o debate, que até hoje 

perdura, sobre a nacionalidade, ou melhor, sobre a cidadania-nacional alemã, tomou novos 

contornos com a rejeição da legislação restritiva herdada da República de Weimar, que foi levada 

ao extremo pelos nazistas através das Leis de Nuremberg. Precisando de mão-de-obra desde o fim 

da Segunda Guerra, o programa Gastarbeiter15 abriu espaço para estrangeiros se deslocarem à 

Alemanha Ocidental, a princípio temporariamente, com destaque para os turcos, que emigraram 

em massa.  

Em 2000, com a ascensão do Partido Social Democrata, houve a mudança do paradigma 

da cidadania-nacional de jus sanguinis para abarcar também jus solis (com condições), o que 

permitiria a aquisição de cidadania a descendentes dos trabalhadores convidados, além da 

possibilidade de naturalização. Ainda retidos em um traumatizado senso auto-depreciativo de 

patriotismo, uma inesperada mudança atingiu os alemães em 2006 durante o período em que 

receberam a Copa do Mundo de futebol, quando o povo foi às ruas torcer por sua seleção, vestindo 

camisas e cores, e portando bandeiras nacionais.  

Desta experiência brevemente reportada introdutoriamente, o que se pode extrair para a 

compreensão das sociedades atuais? O que nas próximas linhas se busca traçar a partir de algumas 

                                                                 

14 Deutsches Reich é como o Terceiro Reich (1933-1945) também foi conhecido, com a ascensão de Hitler ao poder e o fim da 

República de Weimar (Republik von Weimar – 1918-33), e Großdeutsches Reich de 1943 até a queda da Alemanha em 1945. 
15 Trabalhador convidado. 
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digressões e diferentes pontos de vista é não apenas o percurso percorrido pela humanidade até a 

moderna fusão de estado e nação, que a transformou em fundamento natural do poder político, mas 

também alguns pormenores que julgo serem importantes a este necessariamente conciso trabalho. 

Para tanto, não há preocupação no texto com uma ordem cronológica, como na exposição 

exemplificativa de abertura deste capítulo, abrindo-se espaço à uma construção do pensamento, 

com o objetivo de, após muitas páginas, poder instruir o raciocínio das medidas inclusivas de 

estrangeiros em novas sociedades e as respectivas consequências no plano eficacial do direto.  

 

1.1 O SURGIMENTO DAS NAÇÕES 

Ao longo dos recentes séculos, uma mudança no paradigma da lealdade surgiu na Europa. 

A lealdade, na idade média, que começava nos menores círculos e ia se expandindo, partia da 

religião, depois ao local que se vivia, à região, e ao agrupamento genérico maior (França, Espanha, 

Inglaterra). Com o tempo, a nação passou a ocupar posição central na hierarquia dos sentimentos 

concernentes à lealdade (à terra, à religião, ao Senhor). Ainda assim, ambiguidades se sustentam 

até hoje.  

O estado não se confunde com a nação. Havia estados antes de surgirem nações e há 

nações hoje mais antigas que os estados contemporâneos16: “(o) estado é organização política e 

jurídica, com o poder de demandar obediência e lealdade de seus cidadãos. Uma nação é uma 

comunidade de pessoas, cujos membros são unidos por um senso de solidariedade”17. Seton-

Watson, que passou sua juventude em períodos de pré-guerra, guerra e pós-guerra, alertou há 

muitas décadas sobre os perigos de se confundir em um só conceito os estados e as nações. Nem 

todos os estados são nações e nem todos os estados soberanos são estados nacionais18. 

Há peculiares movimentos nacionalistas. Alguns grupos étnicos se denominam nacionais, 

mesmo não sendo representados por estados específicos e respectivos. São as stateless nations e 

geralmente são conhecidas como nações do quarto mundo, como os curdos e os palestinos. Há 

também as nações que são plenamente representadas por estados multinacionais, como ocorre na 

                                                                 

16 SETON-WATSON, Hugh. Nations and States - An enquiry into the origins of nations and the politics of nationalism. London: 

Methuen, 1977. 
17 Ibid., pg. 1. 
18 ibid.. 
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Espanha e no Reino Unido. E ainda, há movimentos em estados cujas nações são plenamente com 

eles identificáveis que desejam formar estados com outros estados, sob um sentimento pan-

nacionalista, como há na Áustria e Alemanha, com o antigo sonho da Großdeutschland (Grande 

Alemanha). 

A busca pela definição do que é nação já percorre séculos sem uma unificação de conceitos 

sob uma perspectiva única. A tarefa não é fácil e os contextos que em se as observam as nações 

mudam com velocidade. Hobsbawm, ao escrever sua obra sobre o tema (Nações e Nacionalismo 

desde 1780), observou a dificuldade de se obter neutralidade neste assunto que definiu fronteiras 

estatais e foi o mote de vários conflitos. Ele destacou ironicamente, talvez em analogia com o maior 

filósofo de todos, Aristóteles, que a “observação de nações seria mais simples se pudesse ser 

semelhante à observação dos pássaros”. Como não é simples, algumas observações às noções 

contemporâneas a respeito de nação devem ser tecidas. 

A espécie humana, sendo formada por seres sociais, é organizada em grupos sociais de 

variados tamanhos, os quais, assim encontra célebre filófoso búlgaro Tzevetan Todorov, 

comportam dois tipos de grupos que mais interessam ao estudo das nações: étnicos e políticos. Os 

primeiros se reportam aos agrupamentos comunitários de indivíduos em um determinado território 

que coincidam em características, tais como a mesma língua, história, memórias, costumes, 

vestimenta, etc. Assim são as culturas. Os segundos são os agrupamentos sociais em comunidades 

em função da proteção e garantia de direitos e imposição de deveres, sob o qual o critério de 

inclusão é a cidadania. Assim são os estados. E as nações podem ser organizadas sob perspectivas 

política e cultural, cujos nacionalismos delas provenientes podem ser concebidos em dois aspectos: 

nacionalismo cultural (vínculo de alguém à sua cultura) e nacionalismo cívico (opção pela 

preferência do próprio país sobre os outros)19.  

As nações como as hoje conhecemos, consolidadas por fortes movimentos nacionalistas 

no século 19, não existiam antes do século 18, e elas surgiram e deram origem, ao longo dos muitos 

anos, a sociedades secretas, alianças estratégicas, revoluções, rebeliões e guerras, também sendo 

possibilitadas por revoluções culturais no pensamento moderno que refletiam sobre como as nações 

deveriam ser e se portar20. 

                                                                 

19 TODOROV, Tzvetan. On human diversity: nationalism, racism, and exoticism in french thought. Cambridge: Harvard University 

Press, 1994. 
20 THIESSE, Anne-Marie. How countries are made: the cultural construction of european nations. Contexts, v. 2, n. 2, pp. 26–32, 

2003. 
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Montesquieu, ao analisar o espírito das leis (em 1748), observou o que considerou ser o 

espírito geral de uma nação, que seria o resultado de uma combinação de fatores peculiares à 

aglomeração social suficientemente grande e peculiar para ser considerada uma nação, tais como 

“formas de governo, tradições, costumes, condições geográficas, e assim por diante”21.  

Hobsbawm, na introdução de sua obra Nações e Nacionalismo desde 1780 (1990), alerta 

para tentativas de se criar critérios objetivos para definir uma nação, ou para explicar as razões 

pelas quais alguns grupos se tornam nações e outros não, a partir de “critérios simples como a 

língua, o território comum, a história comum, os traços culturais comuns e outros mais”. Essa 

noção, que teve em Stalin sua definição mais conhecida, descrita em Marxismo e a Questão 

Cultural, teria falhado pois, por ser restritiva, se abre margem para que se descubram exceções que 

sejam nações – nações que não necessariamente sejam delimitadas por essas características. Além 

disso, seu caráter era panfletário com intuito de afirmar que os judeus22 não constituíam uma nação. 

Não sendo nação formada por critérios objetivos, teria Renan acertado ao afirmar que uma 

nação é um plebiscito diário? A sensação ou vontade de pertencer a uma determinada nação não 

seria também critério exclusivo adequado para se verificar a existência de uma nação. Há critérios 

objetivos e subjetivos comuns, porém o voluntarismo (de criação de nação) e a escolha (um grupo 

identitário se enxerga enquanto nação) não são necessariamente parte deles. 

Independentemente de qualquer critério extrajurídico, atualmente os critérios de formação 

de uma nação são políticos, estabelecidos juridicamente e compelidos pela soberania estatal, e 

advêm de um necessário positivismo surgido para abarcar as diversidades dentro de grupos e 

territórios resguardados pelo estado, que se tornou epicentro das organizações sociais e relações 

entre nações após a Paz de Vestefália (1648). A soberania, que outrora se concentrava no 

governante, no monarca, foi transferida para o povo contido em um Estado-nação. Nação, hoje, 

está atrelada às noções de Estado-nação, cidadania nacional e soberania popular e estatal.  

Até a Segunda Guerra Mundial, a soberania popular, enquanto legitimadora do poder do 

Estado, não era observada propriamente pela ordem jurídica internacional, que, sem sopesar as 

consequências humanitárias, sistematicamente relegava os assuntos internos de cada estado às 

disputas políticas internas. Após o conflito, e revisto o sistema, a ideia de soberania fundada na 

vontade popular se tornou uma das condições legitimadoras de um governo.  

                                                                 

21 MONTESQUIEU apud TODOROV, ibid, p. 172. 
22 Era especialmente contra o Movimento Socialista Judeu – o Bund (SETON-WATSON, 1977). 
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A soberania é do povo, e não da população. O povo é composto por nacionais natos ou 

naturalizados conforme legislação correspondida pela hierarquia jurídica interna, e a população é 

o conjunto de indivíduos, nacionais e estrangeiros, que estejam sob a égide da jurisdição do estado. 

População é uma categoria demográfica referente às pessoas residentes no território do estado, 

circunscrito pelo império da sua jurisdição. 

  Aquilo que antes era nação, e foi utilizado como critério para estabelecimento de 

fronteiras dos estados, hoje é geralmente reportado como etnia. A nacionalidade, nesse sentido de 

agrupamento de características comuns a grupos, em termos universais, não é possível ser reduzida 

a apenas uma dimensão, seja ela política, cultural, racial, linguística, etc.23. O exemplo trazido pelo 

historiador é o povo judeu, que não necessariamente partilha da mesma religião, idioma, cultura, 

história e relação com o Estado de Israel. Conclui Hobsbawm, então, que “nem a definição 

subjetiva nem a objetiva são satisfatórias, e ambas são enganosas”, e, por isso, na sua obra ele 

prefere ter visão agnóstica do conceito de nação. 

Uma nação, enquanto grupo razoavelmente grande de pessoas que se identifiquem entre 

si a partir de certas características comuns e que se considerem membros de uma nação, é 

atualmente geralmente estabelecida pela circunscrição do estado e por um sentimento de 

pertencimento a uma nacionalidade, que a molda conforme, muitas vezes criando culturas e 

acabando com outras, ou reestabelecendo culturas que se compreende já existentes anteriormente 

ao estado. Por essas razões, nação é diferente de povo e de grupo étnico ou religioso.  

Seton-Watson se preocupa em fazer um distinção entre nações antigas e novas, tendo o 

marco temporal o ano de 1789, ano da Revolução Francesa24. Ele se preocupa com essa divisão, 

pois, a partir deste período, a doutrina do nacionalismo começa a ganhar os contornos positivistas 

e humanistas atuais, dando azo a construção de nacionalidades e não a mera constatação. A 

distinção do historiador inclui entre as antigas nações da Europa os ingleses, escoceses, franceses, 

holandeses, castelhanos, portugueses, dinamarqueses, suecos, húngaros, poloneses e russos.  

A mim não me parece que os franceses já formavam uma Nação antiga. Mais da metade 

deles sequer falava o idioma francês à época da Revolução e ainda havia problemas com as 

questões dos occitanos e bretões, além de Alsácia-Lorena. A França, enquanto terra dos franceses, 

passa a assim se delinear com mais clareza a partir da Revolução e com a chegada de Napoleão 

                                                                 

23 HOBSBAWM, Eric J. Nações e Nacionalismo desde 1780. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 
24 SETON-WATSON, ibid. 
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Bonaparte ao poder, malgrado um razoável grau de unidade tenha se desenvolvido no reinado de 

Henry III (século XVI), como resultado das Guerras Religiosas.  

Por outro lado, alemães (mesmo no que se refere exclusivamente ao Reino da Prússia), 

italianos, irlandeses, catalães, e noruegueses, apesar de formarem comunidades culturais, acolá de 

algumas elites (como as alemãs, que se comunicavam em línguas nobres, como o francês, 

relegando os idiomas locais aos paisanos), não possuíam uma autoestima nacional e um senso de 

unidade enquanto nação, construídos posteriormente sob uma perspectiva romântica a partir de 

idiossincrasias e tradições. 

É comum nas línguas neolatinas o uso da palavra nação e faz parte do conjunto puro de 

palavras de cada um dos idiomas, algo que não é tão comum às demais línguas, que usam o termo 

enquanto influência de estrangeirismo. Nação, nación, nation, são derivados da palavra latina 

nātio, que, por sua vez, é uma derivação de nāscor, que significava nascer. O termo nātio remete 

ao nascimento de alguém dentro de alguma comunidade ou povo e, por evolução do uso, poderia 

diretamente se referir ao povo, grupo social ou comunidade. As nationes se opõem ao mundo 

incivilizado, aos bárbaros. Faz parte da nação quem compartilha de civilidade e cultura, e os 

bárbaros – os não romanos, geralmente – estariam fora do mundo civilizado e não possuiriam 

qualquer tipo de cultura25.  Notadamente, o período histórico da transformação de Roma em cidade-

estado, em ciuitas, coincide com o início das expansões, o que gerou um sentido mais próprio, 

particular e potente de cidadão da ciuitas – que não era distinguida conceitualmente de sociedade26 

–, sentido mais parecido com o contemporâneo de nacionalidade. A cidade era a patria27 original 

e o forte sentimento de patriotismo dela gerado produziu a transformação semântica do termo hostis 

– que na Roma ainda mais antiga (língua proto-itálica, precursora do latim) se reportava ao hóspede 

e ao estrangeiro bem recebido – em inimigo público28. O hóspede, ou aquele que é recebido, passou 

a ser referido pelo termo hospes, uma conjunção dos termos hostis e potis, que à época aludiam a 

inimigo e mestre, mas, porém, formaram a conjunção hostipotis com sentidos de hospitalidade 

(sentimento ou valor que circunda a relação do hóspede com o anfitrião). O termo hospes, que 

                                                                 

25 O bárbaro, para os gregos antigos, não seria necessariamente um estrangeiro, mas toda e qualquer pessoa que falhe em comportar 

dentro dos valores e cultura helênica. 
26 BENVENISTE apud ARMSTRONG, John Alexander. Nations before nationalism. Chapel Hill: The University of North Carolina 

Press, 1982. 
27 Palavra Latina oriunda de patrius (“de ou pertencente a um pai”, um pater). Na antiga Grécia, a palavra patriá (πατριά) significava 

ancestralidade, descendência, tribo, raça, clã. 
28 BENVENISTE, Émile. Le vocabulaire des institutions indo-européennes: 1. economie, parente, societe. Paris: Les Éditions de 

Minuit, 1969a. 
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perdurou no latim como estrangeiro, aludia inicialmente, portanto, àquele que participava da 

relação de hospedagem. Daí surgem palavras como hóspede, hospedeiro e hospitaleiro. 

Notadamente, ao se referirem à Nação, os romanos e os povos que herdaram sua língua e 

tradições estavam se referindo à grupo étnico e não à pertencimento jurídico a uma específica 

ordem capitaneada por uma autoridade central, como hoje é a relação entre estado e cidadão. Com 

o passar dos muitos séculos e desenvolvimento dos povos e maior contato entre eles, 

principalmente através da mercancia, o uso da palavra nação passou a tomar contornos de 

estrangeiridade, como na referência às nações de mercadores estrangeiros29. Muito comum no 

mundo espanhol, havia grupos e povoados específicos de mercadores, ou como definiu Hobsbawm, 

“comunidades estrangeiras, especialmente de comerciantes, vivendo em uma cidade e nela 

gozando de privilégios”.  

Nação ganharia contornos mais modernos na tradição francesa ao associar o termo à terra 

– pays natal ou país natal, ou ainda mais especificamente, terra de nascimento30. A palavra pais 

remetia a dois sentidos – o primeiro ao que poderíamos chamar de paz e o segundo ao que dará 

origem à noção atual de país. A origem do segundo significado está no latim pagensem, aquele que 

habita um pagus (um cantão, distrito)31. No século 10 na França, pais já significava região, terra32, 

e no século 13 adquiriria o significado de pays natal33. Por volta do século 12 surgiu a expressão 

paisant, que deu origem a paysant, que significava o homme du pays (o homem da terra). Logo, 

quem era né dans le pays – nascido na terra (ou país) – passaria a fazer parte da nation. Né34 

(nascido) deriva de naître¸ nascer, e surgiu do latim natum , tendo servido como uma das fontes de 

compreensões modernas de nação – nation – ,  por via desta palavra do idioma francês do século 

12 com o termo nacion, derivado da palavra latina natio, e do proto-itálico gnātiō, todas se 

referindo à nascimento, povo ou raça, em relação ao território. População35, por sua vez, passou a 

ganhar, com o espalhamento do iluminismo, contornos semânticos similares de nação, com folk36 

                                                                 

29 op.cit., 1990. 
30 O Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales de Manuel Ossorio traz, entre outras, a definição de país como “(l)ugar 

originario de un individuo”. OSSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Guatemala: Datascan, 2006. 
31 GREIMAS, Algirdas Julius. Dictionnaire de L’Ancien Français jusquau milieu du XIVe siècle. Paris: Librarie Larousse, 1968. 
32 Région, contrée, terre ferme. 
33 op.cit., 1968. 
34 Fonema em português nê.  
35 Não como atual sentido, que será explicado mais à frente, mas como povo, populus, peuple, people, popolo e pueblo. 
36 Dando origem à wolk do alemão contemporâneo e à folk do inglês contemporâneo. 
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(idiomas alemães) e narod (idiomas eslavos), porém hoje é uma categoria demográfica diferente 

de povo, o herdeiro de nação. Mais à frente volto a isso. 

Esse vínculo de nação com a terra, porém, se revela desnecessário sob outras perspectivas. 

No caso da Alemanha, unificada em formato de estado moderno apenas em 1871, a discussão no 

século XVIII sobre a palavra nação traçava seus limites na união de Bürger37, “os quais partilhavam 

um corpo de costumes, valores e leis”, e essa definição excluía o povo Wends (eslavos que viviam 

na Alemanha do Leste)38. Entre critérios de nascimento na terra, etnicidade e habilidade de falar a 

língua comum, no período revolucionário francês o critério cidadania passou a ter mais importância 

do que os demais, pois incluía dentro do território do Estado francês povos não franceses, como, 

por exemplo, alsacianos e corsos, e estes também seriam considerados nacionais franceses, pouco 

importando seus idiomas particulares regionais.  

Assim se estabelece o estado-nacional moderno composto por soberania, território e povo-

nação. Isso não significa que características como etnicidade, língua comum, religião, território e 

lembranças históricas – parte do conteúdo programático de John Stuart Mill39 – tenham sido postas 

de lado. De fato, elas estão sendo reerguidas nos dias atuais como mecanismo de defesa de uma 

cultura contra outra, mas, por exemplo, a língua nacional comum geralmente é um construto 

recente. Na França pós revolução do final do século 18, metade da população sequer falava o 

idioma francês e, dos que falavam, apenas 13% falavam-no de modo correto40. Na Itália pós 

unificação (segunda metade do século 19), calcula-se que apenas 2,5% da população se 

comunicava no idioma italiano – que tem origem na elite florentina – em suas relações ordinárias 

nas comunidades. A aristocracia alemã, por muito tempo, se comunicava em francês, relegando o 

alemão ao trato de serviçais, algo que foi se redesenhando nos tempos de criação do Estado Alemão 

em 1871, que decidiu adotar simbolicamente o paisano como ideal de alemanidade.  

Neste sentido, Anne-Marie Thiesse, professora e diretora de pesquisa do CNRS41, em 

artigo How countries are made: the cultural construction of european nations (2003), percebeu 

que “para fazer com que nações sejam comunidades autoconscientes, uma língua, uma história 

comum e uma cultura comum precisaram ser criadas”. Por outro lado, a questão da unidade 

                                                                 

37 À época, conceito ainda ambíguo, que hoje poderia ser traduzido para cidadãos. 
38 op.cit., 1990. 
39 MILL, John Stuart. Utilitarianism, liberty & representative government. London: J. M. Dent & Sons, 1954. 
40 op.cit., 1990. 
41 Centre national de la recherche scientifique. 
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linguística, assim como outros elementos da identidade nacional, apesar da suma importância, 

poderiam não ser essenciais e imprescindíveis, como já reconhecia Renan. 

“A Espanha fala a mesma língua e não forma uma única nação. Pelo contrário, a Suíça, 

tão bem-feita, já que foi feita pelo consentimento de suas diferentes partes, possui três ou 

quatro idiomas. Há algo no homem que é superior ao idioma: é a vontade. A vontade da 

Suíça de se unir, apesar da variedade de seus idiomas, é um fato muito mais importante 

do que uma semelhança muitas vezes obtida por vexações.” (RENAN, 1997, p. 44, 

tradução minha) 

Procurando não se apegar a critérios específicos, como unidade de território, de língua e 

de raça, uma nação, vai dizer Renan, “é um princípio espiritual resultante de complicações 

profundas de história, uma família espiritual”. J.S. Mill também já pensava a nacionalidade como 

algum tipo de sentimento, como algo imaterial. O sentimento de nacionalidade, surgido a partir de 

“simpatias comuns que não existem entre eles (membros de determinada nação) e quaisquer 

outros”42, se traduzia em “cooperar entre si com mais propensão do que com outros povos, desejo 

de estar sob o mesmo governo e desejo de que fossem exclusivamente governados por eles próprios 

ou por uma porção deles”43. Entre várias causas possíveis, Mill destaca, apesar de não considerar 

indispensável, a identidade de antecedentes políticos – uma história nacional com consequente 

comunidade de lembranças, formada a partir de orgulho e humilhação coletivos, prazer e pesar, 

relacionados com os mesmos incidentes no passado. 

Thiesse observa que é possível classificar uma nação, em termos de sua gênese, a partir 

de duas perspectivas modernas: subjetiva e objetiva 44 . Na subjetiva, que segue a tradição 

consolidada pela Revolução Francesa, as pessoas – ou o povo – optariam tacitamente pelo 

pertencimento à uma nação pela via de um contrato social entre cidadãos e Estado, regido por uma 

elite política para lidera-los. Na França revolucionária, quem estivesse sob a égide da República 

(noção herdada pelos períodos Napoleônicos e seguintes), mesmo de grupos diferentes 

culturalmente (occitanos, bretões, franco-provençais, corsos, saboianos, alsacianos e lorenianos, e 

bascos, navarrenses e catalães da fronteira), seria cidadão francês portador de direitos e deveres e 

igual a todos perante à lei.  

Já a perspectiva objetiva, consubstanciada na tradição do Romantismo Alemão – uma 

crítica ao racionalismo e materialismo da ontologia positivista gerada pela tradição iluminista 

                                                                 

42 MILL, 1954, p. 359–360, tradução minha.  
43 ibid.. 
44 THIESSE, 2003. 
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francesa – leva em consideração uma Nação formada por critérios étnicos e culturais, como na 

ideia de Grande Alemanha anteriormente já exposta. Independentemente destas perspectivas, 

subjetivas e objetivas, os novos estados-nacionais se preocuparam devidamente em homogeneizar 

suas populações através de uma língua comum, como no Brasil e nos EUA. 

Um critério importante a se levar em consideração e que entrou em evidência no século 

XIX, período de formação liberal das nações, é o da viabilidade econômica de um estado-nação, 

trazendo consigo o subcritério da extensão territorial. Ou seja, estados-nacionais muito pequenos 

geralmente seriam economicamente inviáveis. O viés político desse critério fica claro ao localizá-

lo na Europa de meados do século XIX, quando se discutia a unificação de vários povos e povoados 

em dois importantes Estados-nações: Itália e Alemanha. A heterogeneidade dos estados-nações não 

era mais dúvida, em especial sob o mote de formação de agrupamentos cada vez maiores, como 

família, tribo, cantão, região, nação, mundo: 

“Que os ‘Estados-nações’ seriam nacionalmente heterogêneos nessa forma foi algo 

prontamente aceito, pois havia muitas partes da Europa e do resto do mundo onde as 

nacionalidades estavam tão obviamente misturadas no mesmo território que desenredá-las 

em bases puramente espaciais parecia ser bastante irrealista. 

[...]  

Contudo, a heterogeneidade nacional dos Estados-nações foi aceita sobretudo porque 

parecia claro que as nacionalidades pequenas, e especialmente as pequenas e atrasadas, só 

tinham a ganhar fundindo-se em nações maiores e fazendo, através destas, sua 

contribuição para a humanidade”. (HOBSBAWM, 1990, p. 45–46)  

A expansão significaria progresso, porém significaria também que grupos menores seriam 

assimilados por outros maiores e/ou mais fortes com o objetivo de formar grupos ainda maiores, 

mais fortes e mais unidos. Renan já alertava em 1882 para o papel dos territórios na construção de 

uma nação: “Não, não é a terra mais a raça que faz uma nação. A terra fornece o substrato, o campo 

da luta e trabalho; o homem fornece a alma45”. 

Os critérios força bélica e potencialidade econômica, que alimentam interesses políticos, 

logo tomariam a frente de um “princípio da nacionalidade” na elaboração de fronteiras –  princípio 

que proclamava um direito natural de autodeterminação das nações e deu aso às grandes mudanças 

no mapa da Europa em meados do século XIX, o que foi revelado pelo esfacelamento dos Impérios 

Habsburgo, Otomano, Alemão e Russo, e fim dos Reinos da Sérvia e outras monarquias (como a 

portuguesa), no início do século XX, dando origem a diversos Estados-nações que não 

                                                                 

45 RENAN, Ernest. Qu’est-ce qu’une nation? Paris: Mille et une nuits, 1997, passim, tradução minha. 
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correspondiam a outros critérios que não fossem de interesse geopolíticos das já dominantes 

potências.  

As nações políticas seriam constituídas após a formação do estado, sendo elas 

teoricamente a população que nele vive, que, porém, certamente fora engendrada com fundamentos 

numa visão retroativa de nacionalismo e com a finalidade de gerar laços mais estreitos entre os 

diferentes seres vivendo dentro do espaço. Um construto finalístico sustentado num conjeturado 

passado, como fez o fanatismo nazista, que sustentava a tese racial de que a Nação alemã 

(Volksdeutsche) era formada por pessoas de sangue alemão (os descendentes de uma pura raça 

ariana), o que supostamente excluiria os judeus ashkenazim, apesar de utilizarem o iídiche, que é 

um idioma germânico. Hobsbawm revela que o critério racial, malgrado estar presente em vários 

exemplos de nacionalismo, geralmente é mais utilizado para definir a figura do “outro” do que a si 

próprio. 

Observando nuances dos períodos de conflitos globais do século XX, é possível 

reconhecer que Ernest Renan, antes da majoração pelas grandes guerras, ao tentar responder o que 

seria uma nação46, acabou prevendo o que viria a ser uma nação, pois a construção das identidades 

nacionais é que se basearam nos princípios trazidos pelo francês, e não o oposto47. Ora, seguindo 

a linha dos positivistas franceses, inevitavelmente prescritiva seria a tese de Renan, pois ele mesmo 

reconhece que havia várias formas de aglomerações sociais humanas48. E ainda, Renan reconhece 

que em seus dias (1823-1892) era comum o erro de se confundir raça e nação, e de se atribuir 

soberania a grupos etnográficos ou de língua comum como se povos fossem49. As nações não eram, 

portanto, um dado, mas um objeto a ser construído através de uma complexa engenharia social. 

Ainda assim, no final do século XIX e início do século XX, critérios etno-linguísticos 

ganharam força nos movimentos de formação e fortalecimento dos estados, principalmente nos 

germânicos, e, com o tempo, o direito político (um direito humano) de estar sob a tutela nacional 

também foi se estabelecendo50 – em ambas tradições romântica germânica e iluminista francesa. 

Esse fortalecimento da língua e da etnia como critérios de definição de um povo e, por 

                                                                 

46 “Qu’est-ce qu’une nation?” ibid. 
47 THIESSE, ibid: “a soul, a spiritual principle. Two things that are in fact the same constitute this soul, this spiritual principle. 

One is the common possession of a rich legacy of memories; the other is the current consent, the desire to live together, the will to 

continue to honor the heritage that we received undivided.” 
48 “Les formes de la société humaine sont des plus variées”. (op.cit, 1997). 
49 op.cit, 1997. 
50 O que viria a fundamentar a proteção aos refugiados, que se estende aos apátridas. 
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consequência, dignos de um estado-nacional independente, se deram pelo enaltecimento de paixões 

pelo homem (puro) do campo por elites intelectuais da primeira metade do século XIX, 

repercutindo na metade posterior. O camponês passou a ser o representante e modelo de 

praticamente todas as nações europeias, passando a ser vislumbrado como um museu das origens 

nacionais, pois ele é quem mantem as conexões com os grandes ancestrais através das tradições51, 

além do seu suposto profundo enraizamento e vínculo com a terra52. Daqui surge o termo invenção 

das tradições53 cunhado por Hobsbawm. 

O grande historiador inglês, no entanto, tem cautela ao estabelecer este vínculo de causa 

(homogeneidade étnica e/ou linguística) e consequência (nação). Ele entende que a situação era 

muito mais complexa e muitos outros fatores constantemente bombardeavam as sociedades. Em 

algumas delas, a língua vernácula perdeu força para a língua da administração pública, ou seja, 

aquela que permite acesso a empregos melhores, como na Bélgica (francês x flamenco), Quebec 

(francês x dialetos e línguas locais), regiões da Índia (inglês x hindu) e Brasil (português x 

nhengatú), fazendo com que a adesão a nacionalismos se desse por outros meios que não a língua.  

Uma coisa era certa: o nacionalismo, no final do século XIX em diante, passou a ser a 

locomotiva dos povos e ponto chave para entender vários conflitos intramuros e internacionais. 

Isso porque, em termos gerais, apenas durante a Primeira Grande Guerra (1914-1918) e após, se 

despertou o sentimento de nacionalidade e a consciência de uma eventual discrepância entre 

lealdade ao estado e lealdade à nação nas classes operárias e média baixa (não instruídas, os que 

não seriam os pequeno-burgueses), tornando de vez possível que se pensasse em nacionalismo e 

socialismo (questões sociais) em lados não-opostos. O socialismo, que era interpretado como um 

movimento exclusivamente internacionalista, passa a ser incorporado em movimentos 

nacionalistas, e os resultados disso foram diversos.  

Analisando cartas de soldados que lutavam no conflito sob a bandeira multinacional dos 

Habsburgo (Império Austro-Hungaro), a questão das adesões às nacionalidades se mostrava cada 

vez mais uma questão identitária social do que étnica ou cultural, como observa Hobsbawm: 

“A nacionalidade aparecia mais frequentemente como um aspecto do conflito entre ricos 

e pobres, especialmente quando os dois pertenciam a diferentes nacionalidades. Todavia, 

mesmo onde havia o tom nacional mais forte – como nas cartas dos tchecos, sérvios e 

                                                                 

51 THIESSE, 2003. 
52 ibid. 
53 Termo extraído do título do livro A invenção da tradição (1983), tendo se tornado uma expressão comum para descrever como 

as identidades comunitárias são construídas a partir da invenção de costumes, que incluem estudos realizados e literatura antiga 

encontrada que supostamente comprovariam o vínculo cultural com as tradições dos antepassados séculos distantes. 
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italianos – encontramos também um desejo generalizado de transformação social.” 

(HOBSBAWM, 1990, p. 151) 

Definir uma nação não é tarefa fácil. Anne-Marie Thiesse54 nos ensina que a construção 

de um conceito ou modelo comum de nação é fruto de trabalho coletivo, realizado por vários países, 

através de tentativas e erros, replicações, com alicerce em certos elementos básicos, tais como a 

língua, história comum contínua, grandes ancestrais fundadores, heróis, monumentos, 

enaltecimento de paisagens, mentalidade particular, folclore e qualquer identificação pitoresca, 

como gastronomia, fauna e animais emblemáticos e vestuário típico. A “nação moderna, depois de 

tudo, é a aliança de uma forma política e de uma forma cultural, uma comunidade cultural que se 

corresponde com uma comunidade política”55. O sociólogo canadense quebecoi Gérard Bouchard 

afirma que identidade e memória nacional são elementos centrais da condição de nação56. A 

tradição moderna francesa tem o contrato sócio-político como prioritário sobre laços étnicos e a 

França aceita que qualquer homem possa [em teoria] ser convertido em um francês57”. Um claro 

exemplo do que seria o universalismo francês, responsável, diga-se, pelo surgimento de direitos 

humanos universais. 

Norberto Bobbio, Nicola Matteuci e Gianfranco Pasquino adicionam, não sem alertar para 

consequências extremas que daí surgiram, um caráter ideológico ao sentimento histórico, que 

envolve a nação e o estado, criado pela extensão forçada deste aos seus cidadãos. Essa ideia de 

nacionalidade espontânea, carregada ao ápice da sua persecução, condenou certas culturas ao 

desaparecimento e à perda da cidadania a grandes quantidades de pessoas que não se encaixaram 

naturalmente à esta noção de nação vinculada ao estado: 

“A função da ideia de Nação, como vimos, é a de criar e manter um comportamento de 

fidelidade dos cidadãos em relação ao Estado. A ideia de laços naturais profundos, 

elemento integrante do núcleo semântico fundamental do termo, desempenha esta 

finalidade, inserindo-se na esfera mais íntima da personalidade dos indivíduos, unidos 

justamente por estes laços, a ponto de justificar a elaboração de um ritual e de uma 

simbologia pseudo-religiosos.” (BOBBIO e colab., 1998, p. 798) 

                                                                 

54 THIESSE, 2003. 
55 THIESSE, Anne-Marie e SEIXAS, Xosé M. Núñez e VILAVEDRA, Dolores. A Europa por construír. Grial, v. 165, n. 165, p. 

62–69, 2005. 
56 Bouchard utiliza o termo nationhood, dificilmente traduzível ao português. BOUCHARD, Gérard. What is Interculturalism? 

McGill Law Journal / Revue de droit de McGill, v. 56, n. 2, p. 435–468, 2011; e BOUCHARD, Gérard. La Nation québécoise au 

futur et au passé. Montréal: VLB, 1999; BOUCHARD, Gerard. L’interculturalisme: un point de vue quebecois. Montréal: Boréal, 

2012. 
57 SAYAD, Abdelmalek. The Suffering of the Immigrant. Cambridge: Polity Press, 2004, p. 219, minha tradução. 
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A necessidade de se consolidar a nacionalidade, ou seja, de um estado-nação definir quem 

integra essa nação, se alinhou ao positivismo, gerando constituições que unificam qualquer 

perspectiva de nacionalidade dentro de sua jurisdição. Onde o direito proveniente de dada 

constituição toca, a nacionalidade, assim como não-nacionalidade, será aquela por ela definida. 

Logo, a cidadania nacional passou a simbolizar o vínculo do indivíduo com o estado e, por 

consequência, seu território e leis. Dentro das constituições, expressamente ou não, algumas 

características básicas destas nações seriam traçadas, como, por exemplo, a religião oficial do 

estado, fonte axiológica das leis. 

 

 

1.2 A FORMAÇÃO DOS ESTADOS-NACIONAIS MODERNOS E A CONSTRUÇÃO DA 

CIDADANIA NACIONAL 

 

Nos séculos XVIII e XIX diversas mudanças ocorreram no paradigma da nacionalidade. 

Com a queda das monarquias absolutistas, com o espalhamento dos ideais revolucionários 

estadunidense e francês, com as conquistas napoleônicas e os esforços de resistência e reconstrução 

dos povos invadidos, com a independência de várias ex-colônias, foram surgindo novas 

perspectivas da relação entre estado e povo, trazendo ideais como a igualdade e soberania popular, 

moldando o futuro das relações entre as nações.  

Um exemplo de tentativa de criação de um estado constitucional monárquico igualitário, 

que viria a ter vida breve, sucumbindo aos desideratos de um grande aglomerado civilizacional, é 

o Reino da Bavária, reestabelecido enquanto Estado independente após a dissolução do Sacro 

Império Romano-Germânico em 1806, ocorrido como consequência das Guerras Napoleônicas. 

O pacto formado entre o Reino da Bavária e seu povo na Constituição de 180858, cujos 

artigos 7º e 8º proclamam os mínimos direitos e deveres recíprocos, tais como o juramento em 

público ao Rei aos 21 anos e a obediência apenas ao direito interno (e seus tratados internacionais), 

sob pena de perda de todos os direitos civis, e como o dever do Estado de garantir aos cidadãos 

                                                                 

58 A dissolução do Sacro Império Romano-Germânico, após as Guerras Napoleônicas, se deu em 1806, dando lugar à Confederação 

do Reno (organizada por Napoleão para controlar os Estados germânicos), que durou até a queda do conquistador em 1813. A partir 

de 1815, a Confederação Germânica tomou conta do território até 1866, quando a Guerra Austro-Prussiana pôs fim à disputa pelo 

poder, sendo formado o Império Alemão em 1871, sob domínio do Reino da Prússia e sem a participação da Áustria, e que formou 

o Estado moderno alemão como hoje o conhecemos, ainda que seu território tenha sido em boa parte reduzido. 
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segurança pessoal e à propriedade, liberdades de consciência, credo e de imprensa (todas com 

certos limites), e a igualdade entre todos, inclusive no que concerne a aristocracia. O requisito para 

cidadania nacional é nascer na Bavária. A Constituição de 1818, elaborada com mais calma e em 

período mais estável, prenuncia melhor o vínculo entre nacionalidade e cidadania. Apesar do termo 

nacionalidade não estar expresso, o termo nativo está e, como sabido, nacionalidade e nativo têm 

a mesma origem na palavra latina natio, e no proto-itálico gnātiō, ambas se referindo à nascimento, 

povo ou raça. 

Em 1871, após a Guerra Austro-Prussiana (1866), e a Guerra Franco-Prussiana (1870-

1871), ambas vencidas pelo Reino da Prússia, foi formado o Império Alemão sob chancelaria de 

Otto von Bismarck, determinada pelo monarca prussiano, pondo fim a uma aparente soberania do 

Reino da Bavária (que durou, sob o imperador, até a sua deposição em 1918).  

O caso da Bavária foi aqui apresentado como exemplo de sociedade (ou Nação) que 

poderia ter se constituído em estado moderno soberano, por contar com praticamente todos os 

requisitos para tanto, porém passou a integrar algo maior, um estado que inclui os bávaros ao lado 

de outros povos que guardam suficientes semelhanças. Algo similar ocorreu na Península Ibérica. 

A transição das monarquias absolutistas feudais espanholas em um estado moderno espanhol ainda 

hoje não se mostra completa, tendo o governo central que lidar com separatismos e múltiplas 

demandas nacionalistas regionais, como os casos de Catalunha e País Basco. 

 

 

1.2.1 O CASO ESPANHOL 

 

A Constituição Espanhola de 1812 (Constitución de Cádiz), ante a urgência de se unificar 

nações dentro da Nação espanhola, à sombra do império napoleônico, que já havia esfacelado o 

Sacro-Império, em seu artigo 5º previu quem seriam os espanhóis. Seriam todos os homens 

nascidos livres e residentes nos domínios das Españas e seus filhos, ou o estrangeiro que resida 10 

anos em alguma cidade da monarquia ou receba carta de naturalização das cortes, ou os libertos 

que adquiriam a liberdade nas Españas. Além disso, os artigos 6º ao 9º previam as obrigações dos 

espanhóis, e o artigo 4º estabelecia os deveres da Nação de proteger as leis, a propriedade e as 

liberdades individuais. Já a cidadania espanhola seria um critério aparte. Segundo o artigo 18, 

cidadãos eram os espanhóis que, por ambas linhas genealógicas, traziam origens de domínios 
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espanhóis, ou o estrangeiro que recebia carta especial das cortes. Quanto às mulheres, a carta não 

trazia previsão, cabendo aos homens, pai ou marido, definir o seu estado. Observe que as definições 

jurídicas de nação, nacionalidade e cidadania são peculiares ao processo próprio e específico de 

formação do Estado espanhol, que concernia um império com vastíssima abrangência e potente 

carga cultural. 

Mesmo assim, sendo a Espanha enfraquecida pela guerra contra a França napoleônica, 

pela perda das colônias americanas, pela Revolução de 182059, e pela 1ª Guerra Carlista (1833-40), 

as diferenças entre as nacionalidades espanholas voltaram a ganhar energia. Cada uma das espanhas 

passava a investir na construção de sua nacionalidade regional60. A língua catalã voltaria a ser 

usada por volta de 1830, como nas poesias de Buenaventura Carlos Aribau e do Padre Jacint 

Verdaguer, este que deu, na geração posterior àquele, continuidade ao trabalho de investimento no 

idioma catalão61. O nacionalismo catalão e a sua ânsia por liberdades, que fortaleciam reclames em 

várias partes da Espanha por sua reconstituição em formato de república federativa, deu origem em 

1885 a um Memorial ao Rei Alfonso XII conclamando por um sistema político fundado em 

autonomias, ante o desgaste da centralização62.  

Em 1914, transformada em Mancomunidad de Catalunya, finalmente alguma autonomia 

cultural é permitida à região administrada por Barcelona e unia quatro conselhos provinciais sob 

uma administração regional de Enric Prat de la Riba. O celebrado linguista Pompeu Fabra se 

encarregou da Gramática de la lengua catalana, publicada em primeira versão em 1912, sendo a 

segunda versão adotada pelo Institut d'Estudis Catalans como normativa oficial da Catalunha. A 

grande centralização castelhana ainda incomodava as demais regiões do país e o regime autoritário 

do general Primo de Rivera (1923-29) fortaleceu os já existentes sentimentos republicanos que se 

materializaram em 1931 com República. A Catalunha recebeu o status de generalitad o que lhe 

daria maior autonomia, porém esta durou apenas dois anos. Entre 1936 e 39, a Guerra Civil viria a 

devastar econômica e politicamente o país, tendo os bascos e catalães sofrido com a intervenção 

dos rebeldes militares, que viriam a vencer o conflito e instaurar o governo ditatorial do general 

galego Francisco Franco (1939-73), cuja grande preocupação com uma centralização baseada no 

                                                                 

59 Primeira leva do ciclo de processos revolucionários (1820-30-48) que tomaram conta da Europa após a queda de Napoleão 

Bonaparte. O viés dos revolucionários era liberalista e nacionalista, e esteve voltado à tendência francesa de retorno do Antigo 

Regime. 
60 SETON-WATSON, 1977. 
61 ibid. 
62 ibid. 
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modelo de estado francês atrasou os desideratos regionais por autonomia e investimento nas 

nacionalidades63. As ditaduras de Rivera e Franco reforçaram os nacionalismos regionais, em 

especial entre bascos e catalães64. Nos anos iniciais do regime franquista, ambos idiomas catalão e 

basco foram proibidos, e pessoas notórias por terem simpatias nacionalistas eram perseguidas65. 

Muitos líderes políticos, ativistas, acadêmicos, jornalistas, escritores, músicos, e outros, precisaram 

deixar o país. Pompeu Fabra i Poch, como outros, morreu no exílio (França – 1948). 

Aproveitando a conjuntura inaugurada pela Catalunha, que fortalecia o resgate do seu 

vínculo com o extinto Reino de Aragão (1035-1707), com o Principado da Catalunha66 (1162 – 

1716) e com o Condado de Barcelona (801 – 1162), surgem, no final do século XIX, manifestações 

nacionalistas no País Basco, que foi parte do antigo vizinho Reino de Navarra (824 – 1620).  

A partir de 1905, o Partido Nacionalista Vasco passa a contar com maior número de 

apoiadores e vence facilmente os pleitos eleitorais regionais em 1917 e 19, sem ainda, entretanto, 

contar com apoio da classe operária de Bilbao. A reconstrução da cultura nacional basca ainda era 

recente, capitaneada por elites intelectuais e grande parte da população regional era rural e iletrada. 

O idioma euskera não possui raízes comuns com nenhum outro e se mostrou um grande desafio à 

identidade basca. Não se sabe ao certo sua origem, porém é certo que existe desde a antiguidade, 

quando a península de Hispania era dividida com romanos, gregos, celtas e fenícios, bem antes da 

chegada dos germânicos visigodos e dos mouros do sul, e se manteve, de alguma forma, 

suficientemente insular para manter-se viva. 

Durante o período autoritário franquista, tanto Bilbao quanto Barcelona se desenvolveram 

economicamente e se beneficiaram com a chegada de migrantes vindos de outras regiões, inclusive 

de Castela, onde apenas Madri acompanhou o desenvolvimento. Esse grande fluxo gerou receio 

pela cultura local e motivou maiores esforços pela consolidação das nacionalidades. Ao mesmo 

tempo, a administração central alterava aos poucos sua rigidez, caminhando em direção à aceitação 

e maior tolerância às culturas regionais. Ainda assim, o ressentimento aumentava, enquanto 

castelhanos eram beneficiados pelo Estado com cargos mais importantes e bem remunerados na 

                                                                 

63 O termo nacionalidade neste ponto se reporta às nacionalidades previstas na Constituição de 1978, que as diferencia e reconhece 

enquanto manifestações nacionais que pertencem a uma ideia pan-nacionalista de Nação – a espanhola. Logo, a partir da 

redemocratização, há nacionalidades e regiões autônomas, e a Nação, por elas composta. Uma alternativa interessante que, porém, 

passados 40 anos, demonstra desgaste.  
64 HOBSBAWM, 1990. 
65 SETON-WATSON, 1977. 
66 O Principado da Catalunha pertencia ao Reino de Aragão devido a união pessoal do Conde de Barcelona com a Coroa de Aragão 

em 1137. Os condados da região, inclusive o de Barcelona, dão lugar ao Principado de Catalunha em 1162. 
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administração e se beneficiavam de maiores oportunidades educacionais 67 . No País Basco, o 

ressentimento tomou também um outro contorno. Em 1959, foi fundado o ETA (Euskadi Ta 

Askatasuna - Pátria Basca e Liberdade), movimento radical cujas táticas não eram apoiadas por 

muitos bascos, mas que, porém, levou a questão basca às manchetes internacionais68. 

Com a abertura democrática, a volta da monarquia e a Constituição de 1978, a Espanha 

passa a reconhecer maior autonomia às regiões, sejam elas consideradas nacionalidades ou não: 

Artículo 2 - La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación 

española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el 

derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad 

entre todas ellas. 

Entre as constituições espanholas de 1812 e 1978 há outras seis. Se na primeira a 

nacionalidade e a cidadania estavam dispostas em momentos diversos e tinham peculiaridades 

conceituais diferentes, na última se reconhecem a Nacionalidade espanhola e as nacionalidades 

regionais que a compõem. A nacionalidade espanhola, agora vinculada ao exercício da cidadania, 

não está conceituada na Carta, tendo os constituintes relegado a função ao legislador infra. Por 

outro lado, logo no artigo 3º surge a preocupação com a união dos povos pelo idioma Nacional, 

respeitando os idiomas regionais, caracterizando o novo pacto que sustenta a unidade Nacional e 

territorial: 

Artículo 3 

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 

deber de conocerla y el derecho a usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades 

Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 

cultural que será objeto de especial respeto y protección. 

Há ainda a previsão de bandeiras regionais e certa autonomia legislativa e executiva, 

apesar da igualdade de direitos entre todos os cidadãos-nacionais espanhóis e a liberdade de trânsito 

no território. Logo, um migrante espanhol não pode receber tratamento diferente em outra região. 

O equilíbrio entre nacionalidades e manifestações culturais espanholas é alvo de vigília constante. 

Em 1980, com a Constituição ainda muito jovem, a imprensa catalã ainda utilizava o castelhano 

como idioma principal. Somente 6,5% dos diários eram em idioma catalão, apesar de 80% da 

população regional dominar a língua. Um fenômeno oposto ocorre(u) na Galícia, onde movimentos 

                                                                 

67 HOBSBAWM, 1990. 
68 Assassinato do Primeiro Ministro Luis Carrero Blanco em 20 de dezembro 1973. 
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nacionalistas são muito menos agressivos, e as idiossincrasias locais são mais reluzentes, sendo o 

idioma galego dominado por 91% da população, em oposição aos 30% no País Basco (em 1977)69.  

Há uma diferença crucial entre os nacionalismos de Catalunha e País Basco: um 

movimento tem fortíssimas bases socialistas (e até anarquistas), é fundado numa inclusão social 

generalizada, comunitária, com bases marxistas e republicanas, e integra migrantes; o outro 

movimento é baseado na xenofobia, ou seja, na estrita distinção entre “nós e eles”. Essa é uma 

generalização de perfis e não quer dizer, no entanto, que não haja pessoas nascidas fora da região 

bem integradas no País Basco e que não haja xenofobia na Catalunha. O movimento cultural-

linguístico catalão, com raízes precursoras por volta dos anos 1850, esteve cerca de 30 anos à frente 

do movimento basco, porém apenas em 1880 passou a se preocupar com o desenvolvimento do 

idioma próprio70. Mais tardio, porém mais veloz em sua guinada, os bascos fundaram em 1894 o 

Partido Nacionalista Vasco, momento em que Euskadi, palavra que denomina o nome do país, foi 

inventado71. 

Na Espanha, a “Nação é espanhola” (com ‘n’ maiúsculo), e por isso é possível abarcar 

catalães, bascos, andaluzes, galegos, baleares, etc. Ainda assim, no caso da Espanha, para que o 

reino permanecesse unido após o fim da Era Franquista, houve o reconhecimento constitucional – 

apesar de a Constituição Espanhola, em seu preâmbulo, já trazer o termo Nação espanhola72 – de 

unidades territoriais denominadas Comunidades Autônomas com nacionalidade histórica 

reconhecida 73 , que se constituem através de iniciativas das “provincias limítrofes con 

características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las 

provincias con entidad regional histórica”74. A Constituição Espanhola reconhece a existência de 

nacionalidades que integram a Nação espanhola75, porém não as pré-determina ou conceitua, 

deixando a cargo da autoconsideração das comunidades.  

                                                                 

69 HOBSBAWM, 1990. 
70 ibid. 
71 ibid. 
72 PREÁMBULO - La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la 

integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: (…) Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio 

de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 
73 Andaluzia, Aragão, Ilhas Baleares, Canarias, Catalunha, Comunidade Valenciana, Galícia e País Basco. 
74 Artigo 143 da Constituição da Espanha. 
75 Artículo 2 - La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos 

los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad 

entre todas ellas. 
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O artigo 2º “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 

regiones”, sendo este direito efetivado através das Comunidades Autônomas, que podem se 

constituir quando entendam haver características históricas, culturais e econômicas comuns, 

decidindo ainda se se entendem enquanto regiões (com tal coincidência de particularidades) ou 

nações.  

Hobsbawm76 encontrou, pesquisando em várias edições do Dicionário da Real Academia 

Espanhola, a terminologia de nação no sentido moderno a partir da edição de 1884 – assim como 

o conceito de língua oficial e literária. Antes, nação era referida como “o agregado de habitantes 

de uma província, de um país ou de um reino”. Passou a ser “um Estado ou corpo político que 

reconhece um centro supremo de governo comum”77 com território constituído “por esse Estado e 

seus habitantes, considerados como um todo”78, ou ainda, “o conjunto dos habitantes de um país 

regido por um mesmo governo”79. A partir de 1925, a importante publicação passou a descrever 

nação como “coletividade de pessoas que têm a mesma origem étnica e, em geral, falam a mesma 

língua e possuem uma tradição comum”80.  

A 23ª edição do Dicionário da Real Academia Espanhola de 2014 traz as seguintes ideias 

de nação e nacional:  

Nación. (Del lat. natio, -onis).  

1. f. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno.  

2. f. Territorio de una nación país.  

3. f. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo 

idioma y tienen una tradición común.  

4. f. coloq. p. us. nacimiento (‖ acto de nacer). Ciego de nación.  

5. m. despect. Arg. p. us. Hombre natural de una nación, contrapuesto al natural de otra.  

Nacional.  

1. adj. Perteneciente o relativo a una nación.  

2. adj. Natural de una nación, en contraposición a extranjero. U. t. c. s. 

A definição de nação trazida pelo dicionário, não sem o mérito de buscar intermediar uma 

noção espanhola com uma noção generalista comum, é insuficiente nos planos jurídico, social, 

político, filosófico, geográfico, etc. Nos atendo aos planos político e jurídico, analisando o caso da 

Espanha a partir do reestabelecimento da democracia ao final da década de 70, a questão da língua 

comum se torna um critério relativo, pois algumas comunidades autônomas designadas por 

                                                                 

76 HOBSBAWM, 1990, p. 27. 
77 HOBSBAWM, 1990. 
78 ibid. 
79 ibid. 
80 ibid. 
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“nacionalidades históricas” possuem um idioma próprio, porém se dedicam a aprender a língua 

oficial – o castelhano, ou espanhol. O castelhano é uma língua comum aos catalães e bascos ou 

somente um idioma imposto em estrita obediência à Lei? A partir da constituição de 1978, a 

Espanha passou a dar contornos jurídicos para fortalecer um ideal de Nação que reconheça e 

permita incluir os diversos povos vivendo no território, povos estes que receberam a nomenclatura 

“nacionalidades”, o que viria a ser sacramentado pela corte suprema como diferente, não de nação, 

mas de Nação, como em Nação Espanhola. Foi decidido no acórdão, entre outros assuntos, sobre 

a compatibilidade com a Constituição Espanhola deste trecho abaixo, extraído do preâmbulo da 

Ley Orgánica 6/2006, que reforma o Estatuto de Autonomia da Catalunha. 

“El autogobierno de Cataluña se fundamenta en la Constitución así como en los derechos 

del pueblo catalán que, en el marco de aquélla, dan origen en este Estatuto al 

reconocimiento de una posición singular de la Generalitat.” 

[…] 

“El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de 

Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La 

Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña 

como nacionalidad.” 

[…] 

“ejercicio del derecho inalienable de Cataluña al autogobierno.”  

(Pleno. Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010. Recurso de inconstitucionalidad 8045-

2006) 

Para deixar claras as diferenças entre Nação e nacionalidades, o Abogado del Estado, 

alinhado com um grupo de 98 parlamentares, utilizou-se do argumento da soberania, que uma 

detém e as outras não. A soberania do Estado da Espanha seria “la supremacía característica del 

poder originario y fundante del Estado del que sólo la nación es titular. La Nación española es el 

fundamento de la Constitución misma (art. 2 CE), el sujeto constituyente, y su «indisoluble unidad» 

no es un flatus vocis, sino la expresión de un designio inequívoco del constituyente, a saber, que 

no hay otra nación que la española.”. O acórdão explica que: 

[…] el término «nacionales» del art. 8.1 EAC es conforme con la Constitución 

interpretado en el sentido de que dicho término está exclusivamente referido, en su 

significado y utilización, a los símbolos de Cataluña, «definida como nacionalidad» (art. 

1 EAC) e integrada en la «indisoluble unidad de la nación española» como establece el 

art. 2 CE, y así se dispondrá en el fallo. (ibid, p. 273). 

Por essa razão, o colegiado, em sua maioria, aprovou o relatório, que explicou que: 

En lo que aquí importa, los párrafos del preámbulo del Estatuto de Cataluña cuestionados 

por los recurrentes lo son por referirse a conceptos y categorías que, proyectadas después 

a lo largo del articulado, pretenden para el Estatuto, a su juicio, un fundamento y un 

alcance incompatibles con su condición de norma subordinada a la Constitución. Tales 

conceptos y categorías son los «derechos históricos», la «nación» y la «ciudadanía», 

todos ellos formalizados, efectivamente, en diversos preceptos del Estatuto que en 
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conexión con aquéllos también han sido objeto de una impugnación expresa. Ha de ser, 

por tanto, al hilo del enjuiciamiento de tales preceptos cuando nos pronunciemos también 

sobre la interpretación de los mismos que eventualmente cupiera deducir de los referidos 

párrafos del preámbulo y cuando, en consecuencia, de concluir que dicha interpretación 

es constitucionalmente inadmisible, privemos al preámbulo, en ese punto, del valor 

jurídico que le es característico, esto es, de su condición de interpretación cualificada.” 

(ibid, pp. 269-270) 

O trecho sublinhado por mim se refere à soberania presumida no preâmbulo do Estatuto 

Catalão, que fora combalida pela Corte.  

Se nacionalidade, no entendimento mais recente da Real Academia, que está alinhada com 

o preceito jurídico-político, é "condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una 

nación” e “vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de 

ciudadano”81, atualmente também se denominam nacionalidades a “comunidad autónoma a la que, 

en su Estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural”, como é o caso da 

Catalunha. O dicionário da Enciclopèdia Catalana82  traz definições peculiares de nação e de 

nacionalidade, com destaque para o termo “vontade”:  

nação 
[s. XIV; de II. natio, -ōnis 'nascimento; raça; nação', der. de natus, -a, um, particípio de 

nasci 'nascimento'] 

f  DR/POLÍT 1 Comunidade de indivíduos com os quais alguns vínculos determinados, 

mas diversificáveis, basicamente culturais e de estrutura económica, com uma história 

comum, dão uma aparência própria, diferenciada e diferenciadora e uma vontade de 

organização e projeção autônoma que, ao limite, se deseja que eles sejam equipados com 

as instituições políticas para constituir estado. 

2 A organização política de uma comunidade com identidade nacional. 83 

 

nacionalidade 
[C. 1900; de nacional]  

f 1 DR/POLÍT Caráter nacional, condição étnica, política e institucional que constitui uma 

nação.  

2 DR CIV Situação da pessoa determinada pela sua sujeição ou pertencimento a um 

estado e à sua jurisdição, com o conjunto de deveres e direitos que isso implica.  

3 DR CONST Em algumas constituições, nação sem estado, mas com um certo nível de 

autonomia.  

4 princípio da nacionalidade DR/POLÍT Princípio jurídico e político segundo o qual 

deve haver a plena identidade entre nação e estado, e pelo qual os grupos nacionais 

                                                                 

81 Vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano de ese Estado en función del lugar en 

que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización. 
82  Acesso em 30 de maio de 2017 - http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0092657 e 

http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0092666  

 
83 nació    

[s. XIV; del ll. natio, -ōnis 'naixement; raça; nació', der. de natus, -a, -um, participi de nasci 'néixer']  

f DR/POLÍT 1 Comunitat d'individus als quals uns vincles determinats, però diversificables, bàsicament culturals i d'estructura 

econòmica, amb una història comuna, donen una fesomia pròpia, diferenciada i diferenciadora i una voluntat d'organització i 

projecció autònoma que, al límit, els porta a voler-se dotar d'institucions polítiques pròpies fins a constituir-se en estat.  

2 Organització política d'una comunitat amb identitat nacional. 
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concretos têm o direito de constituir-se em estado independente. Também chamado de 

princípio da auto-determinação ou auto-governo dos povos. 84 

O reconhecimento de pequenas nacionalidades ou pequenas pátrias dentro de grandes 

nações não é novidade. Anne-Marie Thiesse defende a tese de que na França haveria pelo menos 

duas nacionalidades para cada cidadão: a francesa e a regional. A acadêmica traz o exemplo da 

obra de Charles Langlois de 1891, na qual ele afirma que: 

“La France est une et indivisible, mais elle est composée de parties qui ont leur unité. 

Nous sommes Français, mais nous sommes aussi Bretons, Normands, Picards, Flamands, 

Lorrains, Bourguignons, Provençaux, Languedociens, Gascons. Nous avons tous une 

petite patrie dont nous aimons les paysages familiers, les costumes, les coutumes, l’accent, 

et dont nous sommes fiers. 

[…] 

La grande voix de la France, qui a toutes les inflexions, depuis les plus douces jusqu’aux 

plus puissantes, est faite de voix distinctes, qui chantent à l’unisson. ” (THIESSE, 2001, 

p. 10) 

Thiesse complementa o argumento de Langlois: 

“L’expression ‘petite patrie’, abondamment utilisée sous la Troisième République, est une 

traduction approximative du terme allemand ‘Heimat’. La petite patrie est cet espace 

aimable et protecteur où s’effectuent les premières expériences du monde, la première 

socialisation. La petite patrie est maternelle et enveloppante, la grande patrie plus virile. 

La petite patrie, dans laquelle l’individu s’enracine, fait l’objet d’un amour spontané. 

L’idée développée par les pédagogues républicains est que l’amour pour cette petite 

patrie peut être utilisé pour développer l’amour de la France. 

La formule selon laquelle ‘l’amour de la petite patrie est le meilleur fondement de l’amour 

pour la grande Patrie’ revient constamment chez les responsables de l’enseignement de 

masse sous la Troisième République. ” (THIESSE, 2001, p. 13) 

De acordo com Hobsbawm, a nação vem depois de um esforço que a constrói de uma 

determinada forma, que pode ou não aproveitar atributos pré-existentes. A previsão constitucional 

espanhola está, em parte, de acordo com esse preceito. Ela claramente aproveita características 

anteriores, porém mirando o futuro da união das regiões autônomas sob uma nação. Esse 

alinhamento, que abarca tanto a chamada nacionalidade cívica quanto a nacionalidade cultural, 

possibilitou, por certo tempo, uma objetividade no estabelecimento dos “contratantes”. Até os dias 

                                                                 

84 nacionalitat  

[c. 1900; de nacional]   

f 1 DR/POLÍT Caràcter nacional, condició ètnica, política i institucional que constitueix una nació.    

2 DR CIV Situació de la persona determinada per la seva subjecció o pertinença a un estat i a la seva jurisdicció, amb el conjunt de 

deures i drets que això comporta.    

3 DR CONST En algunes constitucions, nació sense estat però amb un cert nivell d'autonomia.    

4 principi de nacionalitat DR/POLÍT Principi jurídic i polític segons el qual hi ha d'haver la plena identitat entre nació i estat, i 

pel qual els grups nacionals concrets tenen dret a constituir-se en estat independent. S'anomena també principi de l'autodeterminació 

o d'autogovern dels pobles. 
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atuais, estes critérios objetivos, basicamente os jus sanguinis e jus solis, são os alicerces da 

construção positivista da nacionalidade. 

 

 

1.2.2 A NÃO-CIDADANIA E A NACIONALIDADE QUE EXCLUI  

 

A construção de uma identidade nacional, como política de estado e não como mais um 

critério para reconhecimento de nacionalidade pelo estado, se mostrou saudável. O investimento 

em cultura, idioma e educação padronizadas gerou bons frutos, em termos de coesão social, em 

vários estados, inclusive os mais heterogêneos, como França85, Espanha, Brasil e EUA. Por outro 

lado, o abuso da interseção entre nacionalidades cívica e cultural gerou expurgos e massacres, como 

no Império Otomano86 (em relação aos armênios), no caso Grécia e Turquia87, na Alemanha do 

Terceiro Reich88, na Polônia pós-guerra89, na União Soviética90, e na Iugoslávia91. 

A existência das nações modernas foi um marco na organização dos povos, porém não 

evitou os conflitos bélicos, que se mostraram cada vez mais mortais ante o avanço tecnológico e 

pela ânsia de consolidação de poderes autoritários e interesses aristocráticos e ideológicos, que 

utilizaram inescrupulosamente o nacionalismo como instrumento de ascensão política sem se 

preocupar com o número de mortos e desalojados resultantes de políticas segregacionistas. 

O direito foi utilizado amplamente para a exclusão formal da cidadania a específicos 

grupos étnicos considerados problemáticos à formação de uma ansiada homogeneidade nacional. 

Isso ocorreu, por exemplo, nos anos derradeiros do Império Otomano, que encarou a onda 

nacionalista com rigidez, tendo o parlamento editado a Lei Tehcir, que autorizou a deportação da 

população armênia em solo turco. Tendo estado em vigência entre junho de 1915 e fevereiro de 

1916, e estima-se que o número de mortos esteve entre 800 mil e 1,8 milhões de pessoas, além de 

milhões de exilados.    

                                                                 

85 Após a Revolução Francesa, no final do século 18, cerca de metade da população falava o idioma francês e, dos que falavam, 

algo em torno de 13% tinham seu domínio. 
86 Genocídio dos armênios de 1895 e 1915-23. 
87 A troca de população entre Grécia e Turquia de 1923. 
88 Holocausto judeu. 
89 Expulsão dos povos de etnia alemã da Polônia, incluindo Prússia, e da recém tomada Kaliningrado. 
90 Perseguição a Judeus, ciganos e outros que não se encaixassem no perfil soviético. 
91 Guerra da Bósnia e, posteriormente, do Kosovo.   
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Lei Tehcir, de 27 de maio de 1915, que autorizou a deportação da população armênia. 

 

O mais conhecido caso foi o dos judeus durante o período alemão sob o governo nazista. 

Entre 1933 e 1945, milhões de alemães tiveram direitos subtraídos ou perderam a nacionalidade – 

e deixaram de integrar a relação pactual de proteção do Estado – quando o governo autoritário do 

Terceiro Reich editou legislação afetando judeus, afro-alemães, ciganos, comunistas, socialistas, 

membros do partido social-democrata, deficientes físicos e mentais, objetores de consciência, 

homossexuais, testemunhas de Jeová e Quakers. As duas Leis de Nuremberg de setembro de 1935, 

e seus suplementos de novembro, visavam definir a cidadania alemã e “proteger o sangue alemão 

e sua honra” ao determinar que apenas pessoas com sangue alemão ou relativo seriam elegíveis à 

cidadania-nacional do Reich; e também ao proibir o casamento e demais relações extramaritais 

entre alemães e judeus; ao proibir o emprego de mulheres alemãs com menos de 45 anos em 

ambientes domésticos de famílias judaicas; e ao dar o mesmo status de judeus no Reich a 

afrodescendentes e ciganos – todos inimigos com base no critério racial. 
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Página de título do RGB I No. 100 proclamando as leis que privaram judeus da 

cidadania alemã, emitida em 16 de setembro de 1935 (S. 1145), publicado no 

Reichsgesetzblatt (Diário Oficial do Reich) - Herausgegeben vom Reichsministerium des 

Innern. 

 

Entre os dispositivos legais, o que mais gerou consequências, e mais infame, foi o Décimo 

Primeiro Decreto da Lei sobre a Cidadania do Reich de 25 de novembro de 1941, publicado no 

Reichsgesetzblatt (Diário Oficial do Reich), que retirou definitivamente a cidadania nacional de 

qualquer judeu e todos os seus direitos ainda remanescentes, anulando todos os respectivos 

passaportes. Nos anteriores havia apenas listas com nomes de judeus que teriam subtraídas as 

nacionalidades. A partir de novembro de 1941, todo e qualquer judeu perderia todos os direitos de 

cidadania e de hospitalidade. O caminho para a Shoá estava consolidado.  
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O Nazismo teve seu nascimento oficial em 1920, com a publicação de um manifesto com 

25 temas e propostas à administração da Alemanha, que vivia tempos nebulosos com a derrota na 

Primeira Guerra, com a queda da monarquia e com uma grande disputa de poder em todo o país. 

Em um complexo contexto, muito diverso de hoje, em uma Alemanha que ainda se decidia pela 

manutenção de um estado germânico e em que forma ele seria (monarquia, república ou fracionado 

em uma federação de reinos e repúblicas), Hitler e seus partidários aproveitam o momento e lançam 

o 25-Punkte-Programm war das Parteiprogramm der Nationalsozialistischen Deutschen 

Arbeiterpartei92. O manifesto era uma clara tentativa de se estabelecer critérios mínimos para um 

senso universal de Nação a ocupar o território alemão, porém com base em, além do somatório das 

                                                                 

92 Programa de 25 pontos do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, lançado em fevereiro de 1920 por Adolf Hitler 

em discurso para 2 mil pessoas no Festival de Munique da cervejaria Hofbräuhaus. 



50 

 

ditas culturas germânicas e da língua, também em um suposto sangue alemão, que foi na década 

seguinte consubstanciado pelo mito da raça pura ariana, equivocadamente fundamentado inclusive 

em “evidências arqueológicas”. Vejamos abaixo alguns trechos do documento que deu essa inicial 

tentativa de unificação dos povos germânicos, e a influência do direito natural: 

1. Exigimos a unificação de todos os povos alemães na Grande Alemanha com base no 

direito à autodeterminação dos povos. 

2. Exigimos igualdade de direitos para o povo alemão em relação às outras nações; 

revogação dos tratados de paz de Versalhes e St. Germain. 

3. Exigimos terra e território (colônias) para o sustento do nosso povo, e colonização para 

a nossa população excedente. 

4. Apenas um membro da raça pode ser um cidadão. Um membro da raça só pode ser 

aquele que é de sangue alemão, sem consideração de credo. Consequentemente, 

nenhum judeu pode ser um membro da raça. 

5. Quem não tem cidadania somente poderá viver na Alemanha como convidado, e deve 

estar sob a autoridade da legislação para estrangeiros. 

8. Qualquer imigração de não-cidadãos deve prevenida. Exigimos que todos os não-

alemães, que imigraram para a Alemanha desde 2 de agosto de 191493, sejam forçados 

a abandonar imediatamente o Reich. 

9. Todos os cidadãos devem ter direitos e obrigações iguais. 

20. O Estado é responsável por uma reconstrução fundamental de todo o nosso programa 

de educação nacional, para permitir a todos os alemães capazes e industriosos obterem 

o ensino superior e, posteriormente, a sua introdução nas posições de liderança. [...] A 

concepção da Ideia do Estado (educação cívica94) deve ser ensinada nas escolas desde 

o início. [...] 

24. Exigimos a liberdade de religião para todas as denominações religiosas dentro do 

estado, desde que não ponham em perigo a sua existência ou se opõem aos sentidos 

morais da raça germânica. O Partido, como tal, defende o ponto de vista de um 

cristianismo positivo sem se ligar a qualquer confissão em particular. Ele combate o 

espírito materialista judeu dentro e ao redor de nós, e está convencido de que uma 

recuperação duradoura de nossa nação só pode ter sucesso a partir do princípio: O bem 

comum (ou do Estado) antes do bem individual. (Gemeinnutz geht vor Eigennutz). 

25. Para a execução deste programa exigimos: a criação de uma forte autoridade central 

no Reich (no Estado), a autoridade ilimitada do parlamento central sobre todo o Reich 

e suas organizações em geral. A formação de comitês profissionais e de comitês 

representando os vários estados do Reich, para assegurar que as leis promulgadas pela 

autoridade central sejam executadas pelos estados federados. [...] 

A real extensão do Holocausto judaico e demais vítimas do governo nazista apenas se 

tornou conhecida após o final do conflito, porém, durante a guerra, vários relatos chegavam ao 

público, sendo muitos descartados como se fossem delírios ou invenções sensacionalistas. De fato, 

mesmo que antissemitismo fosse algo comum na época, e que era notória a política de estado do 

Reich de perseguir grupos selecionados por critérios generalizantes a partir de justificativas, 

geralmente, fabricadas ad momentum, o assassinato de milhões de pessoas era inconcebível em 

                                                                 

93 2 de agosto de 1914 - Dia da Mobilização Alemã. Jovens, cheios de entusiasmo, invadem as ruas cantando canções nacionalistas. 

Fonte: annefrank.org 
94 Staatsbürgerkunde. 



51 

 

plena década de 1940, ao menos no coração da Europa. Na verdade, o que havia era pouco interesse 

das principais elites a respeito do sofrimento de judeus, comunistas, negros, portadores de 

deficiências físicos e mentais, homossexuais, testemunhas de Jeová e Quakers e ciganos, que foram 

perseguidos e exterminados quase em sua totalidade. Não apenas isso, a soberania interna ainda 

era vista como um valor principiológico das relações internacionais praticamente inviolável. Não 

se envolvia, até então, em política interna alheia. 

Entretanto, havia alternativas, como o acolhimento de refugiados. O presidente do Brasil, 

Getúlio Vargas, inclinado a práticas autoritárias e sabendo estar diante de uma heterogênea 

população brasileira composta em grandíssima parte por imigrantes portugueses, italianos, 

alemães, japoneses e espanhóis95, sabia estar sob muito maior influência política e econômica de 

países Aliados. Sob pressão de afirmar sua posição ao lado de EUA e Reino Unido, declara guerra 

ao Eixo. Entretanto, sentindo-se ainda sob pressão pelo nacionalismo brasileiro e ainda, e mais do 

que nunca, pela necessidade de reafirmação da nacionalidade cultural brasileira, e com a 

justificativa de que judeus teriam mais dificuldades para se integrar à relativamente jovem 

nacionalidade brasileira, havia secretamente enviado ordens às representações diplomáticas para 

que dificultassem o acesso a vistos para judeus em fuga.  

Muitos, mesmo assim, auxiliados por diplomatas brasileiros 96  que desobedeceram às 

ordens, conseguiram alcançar as margens brasileiras e no novo país reconstruir suas vidas, sendo, 

em diversos casos, tratados com suspeita por supostamente serem “súditos do Eixo” ou por 

participarem de movimentos comunistas. Os judeus eram mais vistos como alemãs no Brasil do 

que na Alemanha. Ao contrário do que se acreditava, os judeus se integraram perfeitamente à nova 

nacionalidade e, na verdade, muito contribuíram para a sua construção. 

 

 

 

                                                                 

95 Todos nacionais, brasileiros naturalizados ou filhos de nacionais de Estados alinhados com a Alemanha Nazista. Portugal sob o 

comando de António de Oliveira Salazar (1932-68), Itália sob o comando de Benito Mussolini (1922-45), Alemanha sob comando 

de Adolf Hitler (1933-45), Japão do Imperador Hirohito (Shōwa – 1926-89), cuja semi-divindade, pela via do Kokutai (política 

nacional que centraliza todos os indivíduos, atos, sentimentos e valores na figura do imperador) fora usada por uma elite política e 

militar para fomentar guerra. 
96 Luís Martins de Souza Dantas, diplomata carioca, embaixador do Brasil em Paris e em Vichy (após a invasão alemã), assinou 

mais de mil passaportes e documentos migratórios concedendo visto a fugitivos do regime nazista – não apenas a judeus –, tendo 

desrespeitado várias regras procedimentais para tanto. Mesmo quando proibido formalmente de emitir vistos, Souza Dantas os 

emitia com data retroativa. Em 2003, já falecido há 49 anos (a extensão de sua façanha foi descoberta muitos anos depois), recebeu 

o título de “Justo entre as nações" no Museu do Holocausto, em Israel. 
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1.2.3 A IDENTIDADE NACIONAL BRASILEIRA 

 

Durante os primeiros 67 anos do Estado independente do Brasil, seu povo foi unificado 

pela figura do monarca. Os virtuosos Imperadores Dom Pedro I97 (1822-31) e Dom Pedro II98 

(1831-89) conseguiram manter a unidade do Estado através de guerras, diplomacia e concessões 

às elites, tendo também promovido grandes e velozes avanços estruturais.  

A imigração no Brasil teve várias fases. Antes de 1808, basicamente portugueses e 

africanos de regiões sob dominação lusa chegavam à costa brasileira. Após esta data, até 1822, com 

a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro e a abertura dos portos às nações amigas com 

tratamento especial aos ingleses, outras nacionalidades começaram a chegar também. A partir de 

1822 e da consolidação do Brasil como Estado, a imigração em definitivo passou a ganhar 

contornos mais sólidos, porém ainda majoritariamente portuguesa. Na década 1870, o fluxo 

aumentou bastante e muitos alemães passaram a também aportar, e, uma década mais tarde, muitos 

italianos também rumaram ao Brasil.  

A República Velha (1889-1930) não mediu esforços para construir uma nacionalidade 

brasileira com inspiração europeia. Visando embranquecer a população, tendo em vista o fim da 

escravidão de negros em 1888, o novo governo se preocupou em trazer uma grande quantidade de 

portugueses, alemães, italianos e espanhóis. Também vieram muitos judeus (ashkenazi e sefaradi), 

poloneses, russos, ucranianos (estes três, incluindo judeus), japoneses, chineses e outros. Alguns 

bem-vindos, outros nem tanto. 

A construção da nacionalidade brasileira também foi influenciada pelos índios que no país 

já viviam. No início (século XVI), as relações com o homem branco foram razoavelmente cordiais 

e baseadas no escambo. Com o tempo, e avanço da colonização do novo território, os portugueses 

passaram a escravizar os índios, o que se mostrou ineficaz, pois o índio não se adaptava ao trabalho 

(algo também experimentado em colônias espanholas). Neste período, muitos índios pereceram no 

                                                                 

97 Nascido em 1798 em Queluz, Portugal, retornou ao país, após abdicar do trono brasileiro ao seu filho Dom Pedro II ainda jovem, 

para travar uma guerra com seu primo Guilherme que havia usurpado do trono. Vencedor, foi proclamado Rei Dom Pedro IV de 

Portugal. Adoecido, faleceu jovem em 1834, na cidade onde nasceu. 
98 Nascido em 1825 no Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, assumiu o lugar de seu pai ainda infante em 1931 (Príncipe 

Regente), tendo sido declarada a sua maioridade em 1841, quando houve sua coroação. Dom Pedro II promoveu diversos avanços, 

como a implementação de telégrafos, luz elétrica, vasta malha ferroviária, a elaboração da tripartição dos Poderes do Estado (sendo 

o monarca o Poder Moderador) e de um sistema jurídico, além da instalação do primeiro telefone das américas. Ele era um erudito 

e investia nas ciências, e era contra a escravatura.  



53 

 

trabalho e nas expedições que bandeirantes realizavam no interior do país em busca de mão-de-

obra escrava.  

É de bom grado observar que não é plenamente acurado tratar antropologicamente de 

índios como uma nação ou um único agrupamento étnico99. As culturas e línguas podem variar 

bastante conforme as distâncias, hoje, curtas, à época, dificilmente transponíveis. Alguns teóricos 

resumem as nações a um conjunto de atributos. No caso dos índios, há quem defenda a fórmula 

dos conjuntos de aglomerações populacionais como um caminho para uma nação. Um conjunto de 

casas, ou ocas, formaria uma aldeia, ou taba, e o conjunto de tabas com identificação cultural 

formaria uma tribo, e o conjunto de tribos formaria uma Nação. Entre estas grandes ou pequenas 

nações indígenas, havia os Tupi (na costa e áreas do interior), Tapuia (no Planalto Central), Caraíba 

(na região norte do país), Ianomâmi (em Roraima e Amazonas), Guajajara (no Maranhão), 

Nuaruaque (no norte do país, na Bacia Amazônica), Xavante (no Mato Grosso) e Pataxó (na Bahia). 

A herança cultural indígena na cultura nacional brasileira é marcante. Em algumas regiões 

mais do que em outras. Entre os costumes, estão o uso da rede para dormir, a alimentação à base 

de aipim, o uso de ervas medicinais, o uso da selva para construção de casas e fabricação de 

utensílios, as palavras100 que entraram na língua portuguesa falada no Brasil101. Além disso, o 

sangue indígena se misturou aos sangues europeus, africanos e asiáticos que aqui aportaram. Desta 

mistura surgiram o caboclo e o caburé (cafuzo). 

O reconhecimento de elementos indígenas na nacionalidade brasileira despontou em uma 

luta que também esteve presente em outros lugares onde a construção da nacionalidade central do 

Estado pressupunha o abandono de culturas periféricas. A luta pela utilização oficialmente de 

idiomas locais fez e ainda faz parte do plebiscito diário da convenção sobre a nacionalidade. 

Hobsbawm102 alertou para a sopesação dos interesses em disputa na escolha da língua vernácula 

geral e oficial. Geralmente as línguas vernáculas indígenas não possuem originariamente uma 

versão escrita que não tenha sido elaborada por intelectuais indigenistas, e por eles tenham tido sua 

utilização defendida. Além disso, a circulação destas línguas é local, com pouco alcance e acabam 

não realizando o objetivo central da unificação dos povos em uma só nação. Isso ocorre porque 

                                                                 

99 No Canadá, o termo First Nations foi amplamente utilizado nos anos 1980 para se referir aos índios, lhes prestando a devida 

deferência pela anterioridade no território. 
100 Maior parte do tronco Tupi. 
101 Como, por exemplo, arapuca, araponga, biboca, caatinga, caboclo, caipira, canoa, capenga, capim, inhaca, jururu, nhenhenhém, 

pindaíba, pipoca, toró.  
102 (HOBSBAWM, 1990). 
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“(s)er monolíngue é estar acorrentado, a não ser que a sua língua local seja de fato uma língua 

mundial”103. 

Esta é a grande importância dos esforços, ainda que muitas vezes realizados sob práticas 

atualmente consideradas desprezíveis, de espalhamento da língua portuguesa por todo território 

brasileiro. Em suas viagens pelo Novo Mundo, Américo Vespúcio se encontrou em diversos 

lugares e com diversos povos, desde o início do século 16 reconhecendo a incomunicabilidade com 

e entre grupos nativos, ante esta imensa variedade. Todos os desideratos europeus, tais como 

comércio, catequização, colonização e escravização, estariam, de fato, prejudicados por essa 

diversidade linguística encontrada pelos navegadores. Um espantado e animado Vespúcio 

informou ao seu mestre florentino Piero di Lorenzo de’ Medici sobre a situação:  

“(s)e dice que en el mundo no hay más que 77 lenguas, y yo digo que son más de 1,000, 

porque sólo aquéllas que yo he oído son más de 40.” (El Nuevo Mundo, Carta de Américo 

Vespucio a Piero di Lorenzo de' Medici, soberano da República de Florença – escrita em 

18 de julho de 1500 – (LEVILLIER, 1951, passim) 

Em uma espécie de filofagia cuidadosamente orquestrada, um idioma, de certa amplitude 

e nascido no Brasil-colônia para atentar à questão acima salientada, viria a ser suprimido pela 

língua portuguesa durante o final do período colonial e todo o imperial. A Língua Geral, ou 

Brasílica, foi fruto do esforço dos padres jesuítas que se deslocaram ao Brasil para conhecer as 

sociedades tribais do Novo Mundo e expandir o cristianismo às terras conquistadas. Em pouco 

tempo, conseguiram mapear os idiomas locais falados pelos nativos, tendo os estruturado a partir 

da língua Tupi, falada pelos Tupinambá (que habitavam o litoral), com base nos seus vastos e 

exclusivos conhecimentos de linguística do idioma português, ficando consolidado o resultado em 

tratados sobre a gramática, como o elaborado pelo Padre Luiz Figueira, em Arte de Grammatica 

da Língua Brasílica publicado em Lisboa em 1621, e que deu seguimento ao trabalho inaugurado 

pelo celebrado Padre José de Anchieta104 em Arte de grammatica da língua mais usada na costa 

do Brasil, publicado em Coimbra em 1595. 

Em um esforço derradeiro, o Diccionario Anonymo da Lingua Geral do Brasil, publicado 

em Lisboa em 1795, foi bem explícito ao expor sua raison d’etre, anunciando em seu subtítulo que 

                                                                 

103 HOBSBAWM, 1990, p. 139. 
104 Anchieta (o Apóstolo do Brasil), que era espanhol nascido em Tenerife, Canárias, e fora beatificado em 1980 pelo Papa João 

Paulo II e canonizado em 2014 pelo Papa Francisco, também ganhou notoriedade por descrever, em formado de poema épico em 

latim, no livro De gestis Mendi de Saa (Os feitos de Mem de Sá), publicado em Coimbra em 1563, sobre a guerra travada entre 

portugueses e franceses na baía da Guanabara. 
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trata-se de “(o)bra necessária aos ministros do altar que empreenderem a conversão de tantos 

milhares de almas que ainda se acham dispersas pelos vastos sertões do Brasil, sem o lume da Fé 

e Batismo”, “aos que paroquiam Missões antigas, pelo embaraço com que nelas se fala a Língua 

Portuguesa, para melhor poder conhecer o estado interior das suas Consciências” e, por fim, “(a) 

todos os que se empregarem no estudo da História natural, e Geografia daquele país; pois conserva 

constantemente os seus nomes originários e primitivos”. A Língua Geral foi o principal idioma do 

período colonial, principalmente nas proximidades do Real Colégio de São Paulo de Piratininga105, 

e logo uma variação sua também passaria a ser utilizada nas partes ao norte do território. Trata-se 

do nheengatu, idioma ainda falado em alguns poucos povoamentos mais isolados do Amazonas. 

Desde o processo inquisitorial de Padre António Vieira (1659-68), iniciado após o fim do 

reinado de Dom João IV, o Restaurador – de quem ao padre havia admiração – durante a regência 

de sua esposa Dona Luísa de Gusmão (que se esforçava para impedir que o príncipe herdeiro 

demolisse a obra106 de seu antecessor), enquanto o rei Dom Afonso VI não alcançava a maior idade 

(ocorrida antecipadamente em 1662), as relações entre dominicanos e jesuítas traçavam os 

contornos de um conflito que culminaria muitas décadas mais tarde na expulsão dos jesuítas de 

todo o território português, inclusive o Brasil, por Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês 

de Pombal.  

Carvalho, o futuro Pombal, por sua vez, residiu em Londres por alguns anos como 

diplomata, sem muitos méritos colher. Sua estadia na Inglaterra e suas passagens por outras nações 

europeias, por outro lado, lhe renderam experiência e conhecimentos que lhe viriam a ser úteis 

quando assumira o cargo de Secretário de Estado dos Negócios Interiores do Reino107, ocupando-

o entre 1756 e 1777. Mesclando ideias iluministas com absolutismo, e racionalismo com 

mercantilismo, entre diversos avanços ao reino e polêmicas, três grandes realizações o tornaram 

notório. Pombal foi o responsável pela reconstrução de Lisboa após o grande terremoto de 1755, 

pela abolição da escravatura nos territórios portugueses nas índias e pela expulsão em 1759 dos 

jesuítas de todas terras sob a soberania de seu rei.  

                                                                 

105 Primeira construção do atual município de São Paulo e local onde os jesuítas concentraram seus esforços no Brasil-colônia. A 

inauguração da instituição se deu em 1554. 
106 Dom João IV foi o ilustre monarca que retomou a soberania portuguesa da coroa espanhola, tendo, para tanto, travado guerras 

nos campos de batalha e diplomático, e vencido todas. 
107 Seria hoje o Primeiro-Ministro. Antes deste cargo, Pombal (ainda sem este título), com a ascensão de Dom José I a rei (1750-

1777), exerceu o cargo de Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra entre 1750 e 1756. 
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Esta última foi motivada pelo argumento de que a Companhia de Jesus exercia poder 

paralelo ao português, sem obedecer devidamente ao soberano régio, permitindo que outros 

poderes extramuros atuassem em terras do rei luso – uma ideia compartilhada com outras 

monarquias. E isso ia de encontro aos desideratos de Pombal de fortalecer o poder central 

(enfraquecer o clero e a nobreza) e o próprio reino108. Sendo um estadista, Pombal também buscou 

reduzir a força política da Igreja Católica em Portugal, tendo inclusive rompido relações 

diplomáticas com a Santa Sé. Pombal foi ainda responsável por reformas na educação, no comércio 

e produção de manufaturas, no fortalecimento da indústria do vinho e pela introdução do direito 

civil, que substituiu o direito canônico. Portugal guinou em direção ao formato moderno de estado-

nacional 109 , se afastando mais ainda dos resquícios do feudalismo e do internacionalismo 

eclesiástico. 

Toda essa razão de estado que se formava no período pombalino, crepusculado em 1777, 

foi transmitida por gerações até chegar ao Brasil e nele se manter com a volta da família real 

portuguesa para Portugal e se consolidar após a independência do império do Brasil. A expulsão 

dos jesuítas110 do Brasil em 1759 permitiu que a língua geral sucumbisse à língua portuguesa, pois 

a substituição do ensino em todo o território português pelas Aulas Régias acompanhava o pacote 

de medidas pombalinos com intuito de uniformizar culturalmente as colônias. Não era, entretanto, 

o mesmo ensino que recebiam os portugueses na metrópole, em razão de a colônia e seus habitantes 

servirem apenas ao propósito de trabalhar pelo fornecimento de riquezas ao soberano e seus 

súditos, e não havia recursos suficientes para organizar um sistema de ensino até a chegada da 

família real ao Rio de Janeiro em 1808, que trouxe a estrutura de administração de estado. O novo 

método, no entanto, previa a proibição da Língua Geral Brasílica e sua variação, o nheengatu, o 

que fez com que estas se perdessem quase por completo.  

                                                                 

108 A experiência de Pombal na Inglaterra o permitiu perceber alguns problemas estruturais de seu país em relação àquela. Lhe 

frustrava o tratamento dispendido por ingleses à portugueses e compreendia que isso se dava por um desequilíbrio muito grande na 

relação entre poderes.  
109 O investimento de Pombal na integração de uma Nação portuguesa (no povo enquanto nacionais portugueses) sob a coroa 

portuguesa ficou claro com a promulgação de legislação em 1773 tornando cristão-antigos e novos de mesma categoria, sem haver 

qualquer diferenciação, tendo revogado todas as disposições anteriores contrárias. Duríssimas penas foram estabelecidas para quem 

sequer utilizasse a expressão cristão-novo. 
110 Foi um desastre sem precedentes em Portugal. Pombal e seus sucessores não conseguiram substituir o trabalho da Companhia 

de Jesus, que promovia educação básica gratuita a dezenas de pessoas. Por um lado, retirou a influência da Santa Sé, o que fortaleceu 

a lealdade ao soberano luso. Por outro lado, a medida criou um déficit educacional imenso, sendo apenas recuperado no século 20. 

A pobreza gerada pela não-instrução dos portugueses colaborou para o êxodo ao Brasil. 
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Como nos demais casos de conquista linguística pela supremacia, a língua portuguesa era 

o idioma administrativo e vernáculo oficial. O uso preferencial do idioma português, seja pela 

proibição da brasílica ou pelas vantagens daquele no cotidiano, uniformizou a população brasileira 

em torno de um idioma comum que facilmente se comunica com as demais nações sul e centro 

americanas, além das ibéricas e algumas africanas. Isso facilitou, e ainda facilita, em relação à 

perspectiva de se haver um idioma nacional utilizado apenas por brasileiros, o estabelecimento de 

laços internacionais, ainda que o idioma português falado no Brasil tenha particularidades próprias, 

incluindo regionalismos. Um estado com proporções continentais onde todos se entendem, cuja 

integridade e unidade nacional permanecesse intacta por ao menos 258 anos após a estatuição do 

monopólio do idioma português, mesmo tendo recebido, ao longo deste tempo, influência de 

idiomas nativos em grau suficiente para se desigualar da língua europeia, sem abandoná-la. 

Um último elemento a ser considerado na formação da identidade nacional brasileira é o 

componente trazido involuntariamente pelos negros africanos ao longo de séculos. A partir de dado 

momento, com o surgimento das nações e territórios coloniais bem definidos, as pessoas trazidas 

ao Brasil pelo comércio escravagista de tradição portuguesa passaram a ser registradas conforme a 

região de onde vinham (geralmente sob controle luso – Angola, por exemplo) ou de acordo com o 

porto de embarque. As informações sobre a pessoa cativa, como a nacionalidade, eram registradas 

nos livros de controle e nos passaportes de escravos111, documento este que servia como uma nota 

fiscal ao senhor e permitia o transporte e comércio interno de escravizados. A nacionalidade, neste 

sentido, é traduzida na Enciclopédia brasileira da diáspora africana, editada por Nei Lopes da 

seguinte forma: 

“NAÇÃO. Designação arbitrária da origem dos africanos trazidos para as Américas como 

escravos. Estabelecida, geralmente, com base no nome da região de onde provinham ou 

do porto onde eram embarcados, ela quase nunca esclarece a real identidade étnica desses 

africanos. Assim, por exemplo, sob a simples denominação “angola” podemos encontrar 

indivíduos dos ambundos, luandas, luangos, dembos, jingas, bangalas, songos, libolos 

(rebolos) etc. O vocábulo designa também as unidades de culto, caracterizadas pelo 

conjunto de rituais peculiares aos indivíduos de cada uma das divisões étnicas que 

compunham, real ou idealizadamente, a massa dos africanos vindos para as Américas. 

Exemplos: a nação ketu; a nação angola etc. “De nação” é expressão usada para designar 

determinada linha de culto tida como africana em relação a outra já abrasileirada ou 

crioulizada. O termo nomeia, ainda, cada uma das confrarias ou irmandades de negros 

                                                                 

111 “PASSAPORTES DE ESCRAVOS. O passaporte é o salvo-conduto, o documento de identidade do indivíduo em trânsito. 

Durante a época escravista, tal espécie de documento era usada no tráfico interno, como uma nota fiscal de mercadoria, nele se 

especificando a nacionalidade, a ocupação e a idade do escravo, o que, no entanto, não impedia o contrabando e outros tipos de 

burla.” LOPES, Nei. Enciclopédia brasileira da diáspora africana. 4. ed. São Paulo: Selo Negro, 2011, passim. 
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que, no Brasil e na América hispânica (nación), se reuniam e organizavam politicamente, 

em função de laços étnicos reais ou idealizados.” (LOPES, 2011) 

Como se reconhece globalmente, inclusive na academia europeia, houve “pouca dúvida 

sobre a formação de uma Nação brasileira. Imigrantes foram absorvidos a uma cultura nacional 

baseada na língua portuguesa e, por conseguinte, facilmente distinguível da dos seus vizinhos 

hispano ou anglo fônicos”112.  

Não obstante, grandes esforços surgiram para a formação uma nacionalidade em termos 

culturais que pudesse reconhecer a – sempre em mutação –  diversidade espalhada pelo vasto 

território. Assim como na Europa e nos EUA, a literatura exerceu grande papel, inclusive incluindo 

tradições e dramas familiares comuns ao fim do século XIX e início do século XXI entre os 

símbolos da brasilidade. Obras como A Bagaceira (1928), de José Américo de Almeida, e as do 

reputado Ciclo da cana-de-açúcar (1932-36), de José Lins do Rego, resultantes de uma mudança 

de eixo literário ocorrido após a Semana de Arte Moderna de 1922, deslocaram o eixo cultural 

literário da capital para a vida dos engenhos, definitivamente sacramentando o reconhecimento do 

nordeste – do Brasil profundo113 – como parte legítima da cultura nacional, naquilo que ficaria 

conhecido como “literatura regionalista”. Ambos autores paraibanos, nas palavras de Afrânio 

Garcia Junior, viriam a se tornar: 

“(E)mblemáticos para pensar a diversificação do campo do poder no Brasil, a partir de 

1930, sobretudo o investimento pessoal na construção do Estado ou da “cultura nacional”, 

campos de ação distintos, mas complementares.” (GARCIA JR., 2011, p. 28) 

Ainda na década de 1930, o pernambucano Gilberto Freyre inicia seu vasto arsenal autoral 

com o magistral Casa-Grande & Senzala (1933), que expõe a importância tanto das elites quanto 

de sua mão-de-obra escrava e a interpelação sociocultural e a miscigenação. Freire ainda chamaria 

a atenção em sua empreitada do desvendamento da nacionalidade cultural brasileira em diversas 

obras, sendo uma delas o livro Ingleses no Brasil (1948), que retrata as contribuições de imigrantes, 

trabalhadores, aventureiros e empreendedores ingleses no território brasileiro, bem como a herança 

cultural perceptível até os dias atuais.  

                                                                 

112 SETON-WATSON, 1977, p. 226. 
113 GARCIA JR., Afrânio. Meninos de engenho. Tradições e dramas familiares feitos símbolos de brasilidade. Antropolítica, v. 30, 

n. 1, p. 21–47, 2011, p. 26. 



59 

 

Nem tanto uma contribuição, mas uma herança cultural deixada pela colonização 

holandesa em Pernambuco, segundo José Antônio Gonsalves de Mello114, havia uma preocupação 

dos ministros protestantes em moralizar a população local, ao passo que se determinava a proibição 

de certos maus-tratos aos negros escravizados, porém com condições de trabalho menos flexíveis 

do que eram em terras portuguesas115. Desde o início da adesão flamenga à escravidão dos negros 

africanos já havia severas críticas, dada a alegada contradição aos valores cristãos protestantes que 

seguiam. Havia ainda críticas de cunho não moral, mas econômico, em que se desejava privilegiar 

o trabalhador holandês ao negro escravizado, pelo alto custo e baixa produção deste116. Além disso, 

em 1641 os ministros decidiram que “o casamento de negros com brancos deve ser impedido, tanto 

quanto possível”117, sendo autorizado em 1644 o casamento entre os negros. Essa separação se 

refletiu nos romances regionalistas dos anos 30 do século XXI, onde se claramente aludia ao fato 

de os senhores serem sempre brancos, os trabalhadores livres serem mestiços e os trabalhadores 

escravos serem negros118. Os holandeses também influenciaram os índios, que, desde a invasão 

flamenga à Pernambuco em 1631, eram considerados geralmente aliados 119  contra o inimigo 

português. Desde antes da efetivação da invasão, os índios tinham proclamado o direito à liberdade 

pelos holandeses120, sendo isentos de qualquer sujeição121.     

Essas contribuições estrangeiras se somam a outras que permitiram à cultura nacional (e 

regionais) brasileira se distanciarem tanto (inclusive, em certa medida, a língua122) da cultura 

portuguesa. Contudo, Garcia Junior123 enxergou um marco inicial na obra Os Sertões (1902) de 

                                                                 

114 MELLO, José Antonio Gonsalves de. Tempo dos Flamengos. Influência da Ocupação Holandesa na Vida e na Cultura do Norte 

do Brasil. 2ª edição. Coleção Pernambucana. Governo do Estado de Pernambuco. Secretária de Educação e Cultura. Departamento 

de Cultura. Recife, 1978. 
115 Os portugueses permitiam aos trabalhadores escravizados o descanso aos domingos e nos “seus dias santos, ‘que são muitos’” 

(ibid, p. 188). Os senhores israelitas (geralmente sefarditas) permitiam, além do domingo, também o descanso durante o shabat. 
116 Ibid., 1978. 
117 Ibid., 1978, p. 191. 
118 GARCIA JR., 2011. 
119 Segundo José Antônio Gonsalves de Mello, “(d)urante todo o período da dominação holandesa no Brasil, uma das preocupações 

mais constantes de seu governo foi a de atrair e conservar a amizade dos brasilianos – assim chamados os tupis – e dos tapuias” 

(MELLO, 1978, p. 200). Entretanto, mesmo com ordens de Maurício de Nassau, e mesmo com constante política oficial de 

manutenção de amizade, os prepostos holandeses – os ditos commandeurs – muitas vezes, por ganância, brutalizavam os índios e 

até os vendiam como escravos (ibid.) 
120 Bartolomeu de las Casas havia conseguido a liberdade para os autóctones menos de um século antes nas colônias espanholas. 

Tal feito ocorreu no histórico nos Debates de Valladolid ocorridos entra 1550 e 1551. 
121 MELLO, 1978. 

122 Que apenas não se distanciou mais da origem lusa devido a esforços políticos. O próprio movimento literário regionalista 

contribuiu para o distanciamento linguístico de Portugal ao introduzir a “língua falada” nas obras sobrevindas. 
123 GARCIA JR., 2011. 
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Euclides da Cunha124, epopeia que, entre diversos temas (como racismo, tão em evidência à época), 

traz à tona a trajetória da comunidade de Canudos, liderada pelo beato Antônio Conselheiro, na sua 

empreitada por reconhecimento e oposição ao governo central. A Guerra de Canudos (1893-1897) 

culminou em um grande massacre e destruição da comunidade. Segundo Garcia Junior, o autor 

teve sucesso em expor a desconexão cultural de partes do Brasil, como Canudos (no interior da 

Bahia), e o litoral (principalmente do Sudeste), que bebia mais em fontes europeias do que 

brasileiras. 

“O massacre dos adeptos de Antônio Conselheiro, pelo exército republicano, foi 

apresentado como um “crime da nacionalidade”: por desconhecimento dos estilos de vida 

e dos modos de pensamento das pessoas do interior, os adeptos das instituições 

republicanas importadas da Europa e dos Estados Unidos eliminavam compatriotas que 

tinham esboçado os traços originais de um mundo novo, e a esperança de alcançar um dia 

a civilização, enquanto povo soberano. Desde a sua publicação, esta obra foi reconhecida 

como pedra angular do nacionalismo cultural no Brasil125.” (GARCIA JR., 2011, p. 25–

26) 

Não deixa de ser irônico (e icônico) um outro resultado direto da campanha de Canudos: 

a formação da primeira favela da capital – Morro da Favela à Providência de Canudos – na atual 

região central do Rio de Janeiro, e próximo à zona portuária. Com a recente abolição da escravidão 

(1888), muitos negros foram conscritos ao exército e enviados para lutar na Guerra de Canudos e, 

ao final do confronto, foram enviados à capital e abandonados pelo governo. A palavra favela alude 

ao arbusto faveleira, uma planta da família das euforbiáceas muito comum no morro existente em 

Canudos, de onde os combatentes atacavam a comunidade. Com a expansão das comunidades 

precárias nas encostas da cidade, geralmente ocupadas por negros outrora escravizados e 

condenados à vida de miséria após o êxodo rural126, residindo em barracos e rústicos casebres, estas 

novas comunidades aflorando à margem da sociedade, embora geograficamente muito próximas a 

elas ou nelas inseridas, foram sendo conhecidas pelo nome favela.  

Das favelas, ou comunidades, espalhadas pelo Brasil, uma série de manifestações culturais 

próprias logo surgiriam e viriam a “dar a cara” brasileira do Brasil. O samba, por exemplo, surgido 

nos terreiros de candomblé (pagodes), passando pela incorporação da figura do “malandro”127 em 

                                                                 

124 Escrita com base nos seus relatos e anotações feitas no período em que fora jornalista correspondente de guerra em Canudos.  
125 Grifo meu. 
126 O governo brasileiro, logo em 1891, passou a promover a imigração de trabalhadores rurais europeus para substituir a mão-de-

obra dos trabalhadores negros. 
127 O personagem Zé Carioca (Joe Carioca) de Walt Disney, apresentado em uma superprodução Alô Amigos (1942), exportou a 

imagem do malandro carioca ao mundo. 
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seu imaginário nos anos 1920128 – algo que desafiava a ideologia getuliana de culto ao trabalho e 

se manteve por décadas –, alcançando os mundialmente famosos desfiles das escolas de samba e 

blocos de carnaval.  

A nacionalidade brasileira tomou contornos juspositivistas desde os primórdios de sua 

soberania estatal. No Brasil, em sua primeira constituição, a Constituição Política do Império do 

Brasil de 1824, o artigo 6º trata de definir quem são os “cidadãos brazileiros”, numa tentativa de 

unificar todos os povos e culturas regionais dentro do vasto território sob a mesma coroa, ícone 

máximo de representação da soberania do novo estado. Todos que estiverem sob a tutela do artigo 

6º também estão sob a guarda e submissão da mesma figura soberana – o Imperador. O artigo 6º e 

7º definiam os critérios de nacionalidade e sua perda: 

Art. 6. São Cidadãos Brazileiros 

I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou libertos, ainda que o pai seja 

estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua Nação. 

II. Os filhos de pai Brazileiro, e Os illegitimos de mãi Brazileira, nascidos em paiz 

estrangeiro, que vierem estabelecer domicilio no Imperio. 

III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro em sorviço do Imperio, 

embora elles não venham estabelecer domicilio no Brazil. 

IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já residentes no Brazil 

na época, em que se proclamou a Independencia nas Provincias, onde habitavam, 

adheriram á esta expressa, ou tacitamente pela continuação da sua residencia. 

V. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua Religião. A Lei determinará as 

qualidades precisas, para se obter Carta de naturalisação. 

Art. 7. Perde os Direitos de Cidadão Brazileiro 

I. O que se naturalisar em paiz estrangeiro. 

II. O que sem licença do Imperador aceitar Emprego, Pensão, ou Condecoração de 

qualquer Governo Estrangeiro. 

III. O que for banido por Sentença. 

Com a queda da monarquia, o novo governo provisório republicano logo tratou de 

convocar assembleia constituinte (eleições em setembro de 1890) e promulgar a Constituição de 

1891, tendo se preocupado em seus artigos iniciais com a união do Estado brasileiro em formato 

de federação de estados e com a tripartição dos Poderes, deixando para tratar de nacionalidade 

apenas no artigo 69: 

Art 69 - São cidadãos brasileiros: 

1º) os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, não, residindo este a serviço de 

sua nação; 

2º) os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país 

estrangeiro, se estabelecerem domicílio na República; 

3º) os filhos de pai brasileiro, que estiver em outro país ao serviço da República, embora 

nela não venham domiciliar-se; 

                                                                 

128 MATOS, Claudia. Acertei no milhar: malandragem e samba no tempo de Getúlio. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
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4º) os estrangeiros, que achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não 

declararem, dentro em seis meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de 

conservar a nacionalidade de origem; 

5º) os estrangeiros que possuírem bens imóveis no Brasil e forem casados com brasileiros 

ou tiverem filhos brasileiros contanto que residam no Brasil, salvo se manifestarem a 

intenção de não mudar de nacionalidade; 

6º) os estrangeiros por outro modo naturalizados. 

O novo regime, portanto, começava a reformular a sua visão de construção da 

nacionalidade brasileira através de sua política de concessão de cidadania. No item 4º do artigo 69, 

a data prevista para a conversão automática de todas as pessoas que estivesse em solo brasileiro 

durante a tomada do poder pelos militares republicanos em nacionais brasileiros era a própria data 

dessa reviravolta política. Ela foi tomada como paradigma inicial de uma nova perspectiva de 

Brasil. Mesmo antes da promulgação da constituição (24 de fevereiro de 1891), e pouco menos de 

dois anos desde a abolição da escravatura (ainda durante o Império, em 13 de maio de 1888), o 

governo provisório, já preocupado com as consequências da perda de milhões de trabalhadores 

rurais, julgados como insuficientes para a demanda129, publica o Decreto nº 528 em 28 de junho de 

1890: 

Art. 1º É inteiramente livre a entrada, nos portos da Republica, dos individuos válidos e 

aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos á acção criminal do seu paiz, 

exceptuados os indigenas da Asia, ou da Africa que sómente mediante autorização do 

Congresso Nacional poderão ser admittidos de accordo com as condições que forem 

então estipuladas. 

A partir deste ponto, uma nova onda de emigrantes parte em direção ao Brasil, vindo de 

diversas partes do globo, mas, sobretudo, da Europa. Um grupo especial são os portugueses, cujo 

fluxo era facilitado por uma série de pull and push factors. Fatores locais, que colaboravam para a 

formação da vontade de emigrar, e fatores inerentes às peculiaridades do destino, que facilitavam 

a sua escolha enquanto ponto de chegada derradeiro. O governo brasileiro facilitou a criação de 

companhias, já existindo outras estrangeiras, que lucrassem com o transporte de pessoas, assim 

como com o aliciamento de eventuais imigrantes.  

 

                                                                 

129 O que havia era uma clara vontade de trazer mão-de-obra branca europeia para o Brasil, e pouquíssima vontade de incluir os ex-

escravos nas sociedades que se formavam. As consequências deste descaso são ainda desastrosas à sociedade brasileira.  
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Capa do jornal O Estado de São Paulo de 6 de agosto de 1892 

 

 

 

Cartaz de propaganda famosa que convocou a migração ao Brasil com dizeres: “Vamos agora nos esforçar para levar 

sua família para a América do Sul” 
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Capa da revista O Immigrante, de 1908, nº 1. 

 

A nacionalidade brasileira sofre atualmente uma crise de identidade resultante de décadas 

de descaso com relação à produção de uma unidade cultural que respeite as idiossincrasias 

regionais. O fracasso no investimento, por décadas seguidas, na construção gradativa de uma 

cidadania esclarecida que permita ao indivíduo, ao mesmo tempo, ser produtivo e capaz de 

compreender a si e a sociedade e barganhar direitos. Essa desídia ao longo de muitas décadas, com 

destaque maior para a omissão do poder estatal no interior das regiões norte e nordeste, teve como 

consequência grave os expurgos de milhões de pessoas, que viviam em situação de sobrevida, em 

direção às regiões sudeste e sul para residir em favelas e ocupar postos de trabalho não ocupados 

por locais pelo baixo salário ou natureza do trabalho. A segregação consequente é ainda atual e, 

assim como ocorre com imigrantes nos EUA e Europa, ocasiona conflitos identitários entre os 

descendentes dos migrantes regionais brasileiros, adicionando outra camada ao problema da 

desigualdade social nas grandes metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo, ainda que surjam 

locais onde se publicamente manifestam as culturas trazidas130. Ainda hoje, malgrado propagandas 

políticas sustentarem o desenvolvimento do norte e nordeste, ainda se testemunha a chegada em 

ampla escala de migrantes às grandes capitais do sul e sudeste. 

Uma definição única de nação não existe em qualquer esfera do conhecimento, inclusive 

na ciência jurídica. A nacionalidade em termos culturais e étnicos encontra-se cada vez mais em 

desuso, apesar de haver movimentos de fortalecimento das culturas ditas nacionais e de haver 

                                                                 

130 Como o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, também conhecido como Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. 
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processos de aquisição de cidadania que incluam análise de vínculo cultural. Dentro de uma 

interpretação no âmbito do direito positivo, cada ordem jurídica possui uma definição própria de 

nacionalidade (política) consolidada pela via da interpretação da Lei e da Constituição – 

considerando ainda as aderidas normas de direito internacional vigentes internamente e jus cogens 

–, realizada em decisão transitada em julgado pela mais suprema corte dentro da jurisdição 

nacional.  

Essa decisão soberana se dá a partir da seleção de uma das diversas possibilidades de 

aplicação do Direito constantes dentro uma moldura, sendo ao Direito conforme o ato que se 

encontre no interior desta moldura, dentro da esfera de possibilidades que o Direito permite em 

cada específica situação131 . Cabendo geralmente à corte constitucional a última interpretação 

jurídica, que tem como resultado a fixação de uma moldura representativa da Lei, significa dizer 

que esta detém uma discricionariedade autentica capaz de criar o Direito não apenas para o caso 

concreto, mas também para todos os iguais que venham a surgir, como uma norma geral.  

Dentro das hipóteses traçadas pela interpretação autêntica do direito, quando ela alcança 

o órgão que aplica a Lei, segundo Kelsen, há ainda a possibilidade de que a norma produzida em 

casos individuais seja situada completamente fora da moldura representada pela norma jurídica 

referente ao episódio. Esse seria, por exemplo, o caso de um oficial de imigração não reconhecer a 

nacionalidade de um indivíduo, por exemplo, por preconceito racial, ou, pelo mesmo motivo, um 

policial federal se recusar a conceder visto de residência quando cabido, como já foi reportado ter 

ocorrido no Brasil com cidadãos de Estado-membro do Mercosul. 

Ainda assim, no âmbito do direito criado por decisão da corte suprema, é possível que a 

definição não esteja consolidada, em termos de unidade de fundamentações, haja vista que na 

maioria dos tribunais supremos as decisões não são alcançadas por consenso, mas por maioria de 

votos, em que um membro é selecionado para administrar o processo judicial e preparar um 

relatório ao final com suas considerações e interpretação do caso conforme a ordem jurídica e seu 

convencimento, e o apresenta aos demais membros em sessão de julgamento, que decidirão, 

geralmente após debates, a partir de seus próprios votos e fundamentações, que podem acompanhar 

a interpretação fundamentada do relator no todo ou em parte. É possível que um outro voto, que 

                                                                 

131 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
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não o do relator (uma diferente fundamentação ou mesmo similar ou totalmente diversa 

interpretação), se torne o paradigma para a decisão final. 

Finalizado essa ilação jurídica sobre cidadania nacional, retorno alguns passos para dar 

espaço a uma importante digressão sobre nossos antepassados, os pais da cultura ocidental – os 

gregos antigos – e a sua percepção do que se poderia chamar nacionalidade. Trata-se de brevíssimo 

estudo introdutório ao pensamento helênico, ainda no âmbito da compreensão da ideia de nação, 

para ao fim, após a análise do termo nacionalismo, alcançar o conceito de hospitalidade, tão 

importante às relações helênicas, da qual herdamos, através da cultura cristã, alguns traços 

importantes, tendo outros sido perdidos no tempo. A decisão de aprofundar ao estudo da 

hospitalidade surgiu após longa reflexão sobre temas perdidos que auxiliariam a construção de, nos 

capítulos subsequentes, uma tese embebida nas mais marcantes características do ser humano, que 

é capaz de atrozes iniquidades, assim como de belas obras de caridade. 

 

1.3 O RESGATE DE FUNDAMENTOS GREGOS ANTIGOS À CONSTRUÇÃO 

MODERNA DA NACIONALIDADE  

 

Os agrupamentos sociais contemporâneos considerados nações, como se anteriormente 

pôde notar, são fruto de construtos idealizados por elites políticas, econômicas e intelectuais, dentro 

de uma ascensão da vida moderna, razoavelmente conectada intercontinentalmente (pelo advento 

das estradas de ferro e do telégrafo, e pelas grandes migrações para ex-colônias nas américas), cada 

vez mais sufocada pelo capitalismo industrial, menos rural. O mundo passaria a se dividir em 

estados-nacionais soberanos e com população e fronteiras definidas, o que era reforçado por 

empenhos em certos seguimentos132 para estabelecer peculiares e particulares elementos básicos, 

tais como: a língua comum (ou línguas comuns, como em Suíça e Canadá), história comum 

contínua (que se reportaria e os conectaria aos ascendentes comuns), grandes ancestrais fundadores, 

heróis, monumentos (como a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a Notre-Dame de Paris, 

o Empire State Building em Nova Iorque, o Big Ben em Londres), enaltecimento de paisagens 

(Alpes nevados na Suíça e Áustria, campos florentinos na Itália, e casas brancas em penhascos à 

                                                                 

132 Como enunciados por Anne-Marie Thiesse (2003). 
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beira mar na Grécia), mentalidade particular, folclore e qualquer identificação pitoresca, como 

gastronomia, fauna e animais emblemáticos, vestuário e comidas típicas. 

O fato de a nacionalidade ser resultado de um esforço de construção, ou seja, algo não 

natural, poderia de outra forma ser argumentado. Em diversos aspectos o helenismo poderia ser 

comparado a um tipo de nacionalismo. O agrupamento do povo grego pela comunalidade de língua, 

de costumes, de religião, de organização política, de valores, de história comum, no âmbito de todo 

o território daquilo que se pode chamar de Grécia Antiga (que inclui atuais partes de Turquia, 

Macedônia, Itália, França, Espanha, Chipre, Egito, Líbia, Rússia, Bulgária, Romênia, Ucrânia e 

Geórgia, e influenciou dezenas de outras culturas), é facilmente assemelhável à noção germânica 

de nacionalidade, consubstanciada na tradição do Romantismo Alemão sob uma perspectiva 

moderna objetiva da gênese de uma nação133, que leva em consideração o agrupamento por critérios 

étnicos e culturais, que, por sua vez, são devidamente moldados pela história e pela educação. 

Percebendo essa conexão, Werner Jaeger atentou para o termo alemão Bildung, que seria, ele 

afirma, uma clara referência à essência da educação grega antiga no sentido platônico. 

O que para nós hoje é o marco inicial da civilização Grega em termos de cultura, língua, 

religião, território e valores, era contado em forma de poesia e música pelos aedos (ἀοιδός – aoidos 

em grego clássico) e suas harpas, que espalhavam as epopeias Homéricas e outras pelo vasto 

território, ensinando virtudes insculpidas na Paidéia, “o molde do caráter grego”134, como a xenía 

(ξενία, uma espécie de hospitalidade grega) e a areté (ἀρετή, uma combinação de orgulho e 

moralidade cortês com valor guerreiro e, em Hesíodo, o valor do camponês (uma outra 

interpretação da areté).  

A educação, afirmou Jaeger135, não é uma prática que concerne apenas o indivíduo, mas 

se trata essencialmente de função da comunidade, e o caráter dessa comunidade é expressado nos 

indivíduos que a compõe. A construção do que hoje nos reportamos como nação, necessariamente 

é um investimento em antigas e novas práticas, uma projeção da imagem dos membros anteriores 

no presente e de seus desejos e devires no futuro.  

                                                                 

133 THIESSE, 2003. 
134 JAEGER, Werner. Paideia: The Ideals of Greek Culture - Vol I - Archaic Greece: The Mind of Athens. 3. ed. Oxford: Basil 
Blackwell, 1946, passim. 

135 JAEGER, 1946. 
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A educação é o meio pelo qual os antigos gregos se preocupavam em transmitir as 

necessárias informações (o conhecimento dos elementos básicos) aos novos membros da 

sociedade, e essa preocupação com a educação não se destina meramente aos novos membros 

enquanto crianças, mas seria possível, e assim esse trabalho de dissertação de mestrado defende, 

incluir, sob certas circunstâncias, sujeitos adultos criados por outros moldes, que, porém, poderiam 

estar sujeitos a uma nova matriz cultural, se assim desejarem e se enquanto novos membros do 

novo grupo almejarem fazer parte. Não se trata de restringir por critérios étnicos o acesso de 

imigrantes às vantagens de uma sociedade mais desenvolvida – o que seria mero preconceito 

xenofóbico –, mas de diafanamente e desenviezadamente conhecer os elementos históricos e 

sociais que as longas tentativas e (muitos) erros permitiram que fossem descobertos. A coesão sob 

uma série de elementos axiológicos pré-fabricados é, para este trabalho, a assunção teórica que 

embasa toda as digressões que, ao longo desta série, se expande em temas circundantes da 

problemática das grandes migrações. 

Estruturas sociais presentes em todos os grupos sociais em diferentes roupagens e graus 

de organização, que fazem com que o mundo circundante seja baseado em regras pré-definidas e 

compreensíveis, escritas e não escritas136, que vinculam e, se suficientemente geradoras de capital 

social137 , comprometem mutuamente os membros138 , e, por essa razão, a educação dos seus 

membros – o que era feito em continuidade mesmo na idade adulta na Grécia Antiga, não apenas 

através dos aedos (ἀοιδός - bardo), mas também pelos espetáculos de comédia e tragédia 

promovidos nos teatros (em Atenas, ambos aos pés da Acrópole, o Odeão de Herodes Ático e o 

Teatro de Dionísio) – em todas as comunidades humanas, “é uma direta expressão de sua 

consciência ativa de um padrão”139.  

A importância da educação nas sociedades está impressa, enquanto projeção de padrões 

estabelecidos pelos membros antigos e a soma dos avanços alcançados, nos indivíduos que passam 

a compor ou já compõem a sociedades. E, de uma forma cíclica, a própria educação do presente, 

sendo baseada nos valores contemporâneos, é resultado da educação do passado, que se funda nos 

valores do passado. Jaeger verificou esta importância nas sociedades da antiguidade europeia e nas 

contemporâneas ao seu trabalho. 

                                                                 

136 THIESSE, 2003. 
137 PUTNAM, Robert. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster, 2000. 
138 ibid, 2000. 
139 ibid. 



69 

 

And, since the basis of education is a general consciousness of the values which govern 

human life, its history is affected by changes in the values current within the community. 

When these values are stable, education is firmly based; when they are displaced or 

destroyed, the educational process is weakened until it becomes inoperative. This occurs 

whenever tradition is violently overthrown or suffers internal collapse” (JAEGER, 1946, 

p. xiv) 

Estar fora do modelo educacional pode ter como consequência também estar fora do 

padrão ético da sociedade e a consequência disso, já desde os tempos de antigos gregos e romanos, 

era geralmente estar condenado ao rótulo de bárbaro – de não-civilizado. Essa expressão da 

monstruosidade da não observância dos valores padronizados, no caso helênico, foi expressada por 

Homero ao longo de toda a sua obra. O ciclope, apesar de filho de um deus olímpico, era uma 

figura monstruosa que ignorava os valores helênicos. Por ter seguidamente se recusado a bem 

receber Odisseu – uma desobediência à xenía –, teve seu olho cegado pelo rei de Ítaca. O próprio 

Zeus (Zeus Xênios), na mitologia grega, era o encarregado de fiscalizar a obediência à boa recepção 

de xenos, de estranhos, estrangeiros, e por isso, impediu qualquer retaliação a Odisseu. 

A importância dos mitos na transmissão de valores, no saber histórico trazido por 

Giambattista Vico140, consistia no fato de as fábulas serem tidas como verdadeiras e absolutas, 

além de darem ao aedos  a alcunha de primeiros historiadores das nações, sendo importante 

salientar que os caracteres poéticos continham significados históricos transmitidos de cœur pelos 

povos141 – e isso vale não apenas para os gregos.  

Mesmo os contos homéricos, ditos estabelecedores da moral transcendente (mitológico-

religiosa) que teria sustentado as virtudes gregas por séculos, e teriam sido escritos no século 8 

a.C., porém se reportando a acontecimentos ocorridos no século XIII a.C., não fariam jus à 

realidade vivida pelos mais ainda antigos gregos, como se “desde a idade homérica os gregos não 

puderam compreender exatamente o rosto da civilização micênica à qual se vinculavam e que, por 

intermédio dos aedos, criam fazer ressurgir do passado”142. A educação cívica helênica se dava 

através de um modelo mental que Jean-Pierre Vernant chamou de mētis143, um sistema de cognição, 

um tipo de inteligência e de pensamento, uma forma de saber. O conceito de mētis infere um: 

“[...] corpo complexo, mas muito coerente, de atitudes mentais e comportamentos 

intelectuais que combinam estilo, sabedoria, pretensão, sutileza da mente, engano, 

                                                                 

140 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
141 ibid, 2007, p. 674. 
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engenho, vigilância, oportunismo, várias habilidades e experiência adquirida ao longo dos 

anos.” (VERNANT, 1991, p. 3, tradução minha) 

Ainda que o modelo mental do grego antigo seja outro diverso dos existentes atualmente, 

se salienta aqui a influência do ensino razoavelmente controlado na construção de um padrão social 

que se dificilmente alcança repentinamente, como no caso da chegada de um imigrante, em especial 

quando há um distanciamento muito grande entre os costumes e formas de interpretar o mundo 

social. 

A conexão histórica entre o modelo de estado-nação, imposto ao resto do mundo pela 

hegemonia do Oeste europeu nos séculos XVII até a 2ª Guerra Mundial – ainda que um produto da 

Modernidade –, com a civilização helênica é clara. Jaeger sacramenta: 

“O homem é o centro do pensamento. Seus deuses antropomórficos; sua concentração no 

problema de descrever a forma humana na escultura e até na pintura; a seqüência lógica 

pela qual sua filosofia se moveu do problema do cosmos para o problema do homem, em 

que culminou com Sócrates, Platão e Aristóteles; sua poesia, cujo tema inesgotável de 

Homero durante todos os séculos seguintes é o homem, seu destino e seus deuses; e, 

finalmente, seu estado, que não pode ser entendido, a menos que seja visto como a força 

que moldou o homem e a vida do homem – todos são raios separados de uma grandiosa 

luz. Eles são as expressões de uma atitude antropocêntrica para a vida, que não pode ser 

explicada ou derivada de qualquer outra coisa, e que permeia tudo sentido, feito ou 

pensado pelos gregos. Outras nações fizeram deuses, reis, espíritos: os gregos sozinhos 

fizeram os homens.” (JAEGER, 1946, p. xxiii, tradução minha)144. 

Trazer o ideal de homem grego para os dias atuais tem seus desafios. Um deles é não cair 

na máxima prescrita nas palavras de Slavoj Žižek, “nós mesmos não somos pessoas como  nós”145, 

na qual se cria uma imagem tão restritiva do nós que ela acaba por não incluir ninguém. Seria o 

perfil de homem ideal uma elucubração tão lírica ao ponto de ela jamais se tornar factível? Há uma 

confusão quando se chega neste ponto, que pode ser a seguir esclarecida. Quando Jaeger afirma 

que  

“[...] começa a partir do ideal, não do individual. Acima de tudo, o homem como membro 

da horda, e o homem como uma personalidade supostamente independente, coloca o 

homem como um ideal; e esse ideal era o padrão para o qual educadores gregos, assim 

como poetas, artistas e filósofos gregos sempre buscavam”146, 

ele está se referindo não a um modelo de cobrança, não a uma ontologia do cidadão, não a uma 

descrição, mas a uma deontologia do método de inclusão do indivíduo na coletividade; ele se 
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145 ŽIŽEK, Slavoj. Refugee, Terror and Other Troubles with Neighbors - against the double blackmail. London: Melville House 
Publishing, 2016. 

146 JAEGER, 1946, passim, tradução minha. 
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reporta à teleologia da educação, do ensino básico. O modelo de homem ideal não concerne 

exatamente ao que somos, mas ao que buscamos ser, ou melhor, o que desejamos, enquanto 

membros da sociedade, que nossos descendentes sejam. É uma prospecção, “(é) o modelo 

universalmente válido de humanidade ao qual toda a humanidade está comprometida a imitar”147. 

É claro, isso não isenta os membros adultos, tanto na teoria quanto na prática do mundo real, de 

aderir voluntariamente ao modelo. Por isso é feita a analogia da paideia com bildung, pois se 

referem à educação, porém não exclusivamente ao ensino.  

A ideia de formação permeia os conceitos e, por isso, não existe um período exclusivo 

para aquisição de capital intelectual referente aos atos perante a sociedade. A formação para o 

convívio social integra a vida do cidadão até que deixe a coletividade, através de vários dos 

elementos básicos citados por Anne-Marie Thiesse que promovem a estrutura do grupo, que, 

porém, também comportam agrupamento mínimo de valores capacitantes da compreensão das 

normas escritas e não-escritas que organizam a coletividade, introduzidos constantemente no seio 

da sociedade, através de comunicações, música, literatura e relações sociais.  

Os membros adultos também devem desejar incorporar os valores da coletividade e 

transmiti-los, não obstante terem a tarefa transmissora na coletividade. Tarefa de se 

comprometerem com o provimento de ferramentas que possibilitem aos excluídos, se assim 

desejarem, se incluírem. A aceitação enquanto membro do de fora (membro estranho) pelo de 

dentro (membro estabilizado) não deveria, mas faz diferença na reformulação da personalidade do 

indivíduo. Ser cidadão ou ter membership148 em um grupo geralmente não é suficiente para o 

sentimento de pertencimento a ele, e esses dois fatores acima expostos – aderência aos valores e 

regras da comunidade, e aceitação pelo grupo – podem ter mais influência no desempenho de um 

estrangeiro (muitas vezes uma pessoa nascida e criada no seio do grupo, porém excluída por algum 

motivo) do que a cidadania-nacional no papel ou a autorização de residência. A compreensão 

desses temas nos autorizará a adentrar melhor na discussão sobre citizenship e membership149 ao 

final do capítulo. 

 

                                                                 

147 ibid. 
148 Autorização de residência para estrangeiro. 
149 Como não há uma palavra correspondente ao termo em inglês, usarei Membership para tratar da adesão de pessoas que não 

possuam a nacionalidade local, ou seja, a cidadania-nacional, aos direitos e garantias (com exceção dos políticos) inerentes aos que 

possuam, provenientes da residência autorizada, e que lhe permitem acessar e se beneficiar de conquistas das sociedades. 
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1.4 NACIONALISMO NO PASSADO E NO PRESENTE 

 

O desgaste da palavra nação, e mais ainda de nacionalismo, devem ser apontados. O que 

há atualmente é um mau uso dos termos. Se havia e ainda há grande confusão relativa aos conceitos 

de estado e de nação, com nacionalismo o problema é ainda maior. Nação, enquanto pays, terra 

onde vivem os paysans, para que se possa melhor analisar certas especificidades de um povo, deve 

ser, em alguns momentos, desassociado do conceito de estado-nação, do qual o membro, o cidadão, 

passa pelo crivo da Lei que determina a quem se concederá a cidadania nacional e o gozo dos 

benefícios que a acompanham. A palavra francesa paysan150 remete ao trabalhador do campo, ou 

do pays – determinada região considerada em termos geográficos. Em outros idiomas, como inglês, 

português e espanhol, o significado de país é similar. Antes de se reportar a estado-nação, se reporta 

a um espaço “de terra”. Por exemplo, o País-Basco se refere não ao Estado-Nacional Basco, mas 

ao espaço geográfico (a terra) onde habita o Povo basco, a cultura basca, a Nação basca. A 

coletividade inferida da nação é o resultado da relação entre um grupo de indivíduos e o seu vínculo 

metaforicamente maternal com a terra.  

Que importância se dá em 2017 ao nacionalismo? Certamente, visões extremadas são as 

mais adotadas. O nacionalismo que esteve na raiz de vários conflitos nos séculos XIX e XX 

substituiu a religião, não apenas como o cimento que une as comunidades em povos, mas também 

como motivador principal de conflitos, outrora de natureza religiosa. Não obstante, havia o 

elemento “cultura de um povo” nas guerras de religião, assim como também há religião nos 

conflitos entre nacionalidades/etnias. A característica principal de ambos é o fanatismo. Fanatismo 

religioso e fanatismo nacionalista. Esse liame histórico entre crença religiosa levada ao extremo e 

ultranacionalismo foi reportado por Seton-Watson como etnolatria151.  

Geralmente a carga negativa – agressividade, egoísmo e exclusivismo – atribuída a 

nacionalismo se reporta à perspectiva do emissor. Patriotismo passa a ser utilizado como alternativa 

a nacionalismo, algo que também é inacurado, pois a pátria remete a uma relação de 

                                                                 

150 A pessoa que vive no campo de suas atividades agrícolas. Esses sinônimos são muitas vezes utilizados por causa do sentido 

pejorativo da palavra. Definição extraída em 17 de abril de 2017 no sítio: 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/paysan_paysanne/58832  
151 Ethnolatry. 
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ascendência/descendência no seio de um mesmo povo. Albert Einstein deplorava o nacionalismo 

– o comparava a sarampo152.  

A importância do tema ganhou na Europa, ao longo das décadas do após Segunda Guerra, 

ares de ultrapassado e perigoso, pois o nacionalismo teria levado os países ao conflito. O que hoje 

acontece, por outro lado, é uma realocação de projetos nacionalistas. É possível dizer que o 

movimento independentista catalão não seja movido por nacionalismo, mesmo que em grande parte 

seja sustentado por argumentos econômicos? O mesmo sobre Escócia, Sardenha, Córsega, 

Lombardia, Sicília, País Basco. E o que seria o movimento regional-nacionalista do Estado 

brasileiro do Rio Grande do Sul? Como já visto, a nação é modelada por diversos aspectos 

diferentes e a independência e segurança econômicas, que podem vir a ser consideradas 

prejudicadas por distorções no pacto de adesão ao estado (pacto federativo, no caso do Brasil), são 

também elementos de destaque.  

Miroslav Hroch153, historiador tcheco e professor da Univeridade Karlova, destacou duas 

situações onde o nacionalismo surgiu. A primeira se deu na construção da nacionalidade através 

de elementos básicos e conexão com a história de determinado grupo e seus antepassados. O 

segundo tipo de situação retrataria um período mais à frente em que específicos grupos e 

comunidades étnicas não-dominantes passaram a pensar os elementos de sua etnicidade concebidos 

enquanto potenciais para a formação de uma nação, tendo, no entanto, logo percebido que havia 

déficits na composição ou distinção destes elementos. Por essa razão, fizeram esforços para criá-

los e fortalecê-los. A este segundo tipo, Hroch nomeou como movimentos nacionais, o que seria 

diferente de nacionalistas, haja vista que nacionalismo, em sentido estrito, seria uma “absoluta 

prioridade aos valores da nação sobre todos os demais valores e interesses”154.  

O que faz o acadêmico, na verdade, é diferenciar conceitos específicos e diversos que se 

reportam ao sentimento direcionado à nação. Eu tendo a discordar desta separação, pois o que de 

fato acontece é que há movimentos nacionalistas que, com diversos graus de intensidade, mais se 

preocupam em elaborar elementos próprios com a intensão de excluir eventuais membros do que 

em elaborar uma matriz cultural que pense no futuro da coesão da coletividade. A separação trazida 

por Hroch nada mais é que estratégia retórica-discursiva para gerar diferenciação entre as diferentes 

                                                                 

152 COLLIER, Paul. Exodus. How migration is changing our world. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
153  HROCH, Miroslav. From National Movement to the Fully-formed Nation: The Nation-building Process in Europe. 

BALAKRISHNAN, G. (Org.). Mapping the Nation. London: Verso, 1999. p. 78–97. 
154 HROCH, 1999, passim. 
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manifestações de certos grupos ao mesmo tema, como se movimentos nacionais não fossem 

nacionalistas. Para fugir deste argumento, o autor afirma que “era longe de ser o caso de que todos 

os patriotas nos movimentos nacionais da Europa central e oriental no século dezenove ou início 

do século vinte fossem nacionalistas neste sentido acurado da palavra”155. Pura retórica. O termo 

nacionalista não aparecia, pois não era ainda utilizado no sentido moderno àquela época.  

Hugh Seton-Watson confirma essa indevida diferenciação enviesada. Nacionalismo seria, 

em suma, a “aplicação à comunidades nacionais da doutrina Iluminista da soberania popular”156. 

Nacionalismo, na verdade, é muito mais que isso, e o historiador reconhece ser esta apenas a sua 

versão da essência da ideia, a sua composição atômica, não integrando versões que tragam maior 

composição a ela. Ele adverte que tudo mais que integre nacionalismo e tenha caráter de ideologia 

é pura retórica para distorcê-lo conforme interesses. 

No século XIX acreditava-se que nacionalismo e liberalismo caminhavam juntos157. A 

consolidação da nacionalidade estatal estaria como uma ferramenta para o alcance de liberdades 

individuais158. Essa crença viria, não da maioria das pessoas, mas das elites educadas geralmente 

burguesas. De fato, estas gozariam de liberdade política e econômica, porém não necessariamente 

o nacionalismo seria fruto de artimanhas da burguesia liberal, que teria em mente apenas seus 

objetivos próprios de classe e conduzia a vontade popular conforme seus desideratos. 

Naturalmente, entretanto, a elite intelectual e econômica conduziria o estado e seu assuntos, e o 

restante gozaria de liberdades e proteção conforme o novo pacto formado, agora entre povo e ente 

jurídico-político.  

Com o passar das décadas, nacionalismo esteve ainda associado a socialismo, por um 

período, pois aquele seguiu a tendência internacionalista. Após a Primeira Guerra, alguns estados, 

onde as populações se sentiam ressentidas, como a Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, o 

nacionalismo tomou o caminho do patriotismo e do anti-internacionalismo e anti-liberalismo, 

resultando em governos autocráticos ultra-nacionalistas. 

Seton-Watson ainda alerta para dois percalços à compreensão de nacionalismo. O 

primeiro é a equivocada auto percepção diferenciada, enquanto movimento nacionalista, de que 

                                                                 

155 ibid.. 
156 “Its essence, I have suggested, is very simple: it is the application to national communities of the Enlightenment doctrine of 

popular sovereignty” (SETON-WATSON, 1977). 
157 SETON-WATSON, 1977. 
158 ibid.. 
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nunca o seu grupo cometerá atos de barbárie, como seus antepassados ou outros grupos 

cometeram 159 . O segundo embaraço é compreender todo e qualquer movimento nacionalista 

enquanto absolutamente tolo e um mal imitigado160. Desta segunda hipótese se infere o fato de que, 

com raras exceções, a grande maioria das pessoas não terá lealdade exclusiva ao agrupamento raça 

humana, e a abnegação das lideranças e elites intelectuais de uma agenda de aprofundamento da 

compreensão das paixões nacionalistas e preconceitos e dos diversos elementos que compõem a 

complexidade do nacionalismo, só pode levar ao afastamento de demandas reais, que restarão 

irrespondidas, ou pior, serão respondidas exatamente pelos que as deturpam e as manipulam em 

interesse próprio. Tanto recusar demandas nacionalistas, quando ignorá-las podem ter um efeito 

explosivo. 

John Alexander Armstrong161, ao analisar a relação entre polis e patria162, identificou 

patriotismo como um neologismo similar ao ocorrido com nacionalismo, sendo ambos “uma lógica 

e, talvez, uma psicológica extensão do antigo conceito de identidade cívica”163, que, por sua vez, 

surgiu do histórico período da transformação de Roma em cidade-estado (ciuitas), no início das 

suas expansões. Tal fato deu origem a um sentido de pertencimento à ciuitas, cujo conceito não era 

diverso do de sociedade164. A cidade era a patria original. 

Seton-Watson propôs dois sentidos básicos a nacionalismo, que revogariam quaisquer 

outros:  

“Um desses significados é uma doutrina sobre o caráter, interesses, direitos e deveres das 

nações. O segundo significado é um movimento político organizado, projetado para 

promover os alegados objetivos e interesses das nações.” (SETON-WATSON, 1977, p. 3, 

tradução minha) 

A indisposição para lidar com nacionalismo de forma moderada e mais adequada (sentido 

deontológico inclusivo) a certos propósitos, não apenas enseja a sua distorção, como no caso de se 

negar sua presença e influência em certos grupos, mas também abre espaço para movimentos que 

professam uma forma radical de nacionalismo; que se baseia na imposição de uma noção própria 

e restritiva de de dentro enquadrando todos os muitos outros (ou um grupo-alvo a que se deseja 

                                                                 

159 ibid.. 
160 Ibid.. 
161 ARMSTRONG, 1982. 
162 Palavra Latina oriunda de patrius (“de ou pertencente a um pai”, um pater). Na antiga Grécia, a palavra patriá (πατριά) 

significava ancestralidade, descendência, tribo, raça, clã. 
163 ARMSTRONG, 1982, p. 93. 
164 BENVENISTE apud ARMSTRONG, 1982. 
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excluir) como de fora. Uma noção exclusivista de nacionalismo, que, se radicalizada, pode ignorar 

a perspectiva juspositivista de nacionalidade, atendo-se radicalmente aos demais aspectos (cultura, 

língua, valores, etc). Uma concepção que, levada ao extremo através do discurso da pureza de uma 

identidade naturalmente estabelecida, ou, ainda que fruto de uma construção, seja pretensiosamente 

hermeticamente fechada, se depositada nas mãos de elites poderosas e inescrupulosas, pode dar 

ensejo a catástrofes humanitárias. 

Como bem observou Sayad165 sobre a função diacrítica do Estado166 na obra de Émile 

Benveniste167, quando da explanação sobre o termo latim rex, o linguista alerta que à esta função 

cabe determinar “o tipo de ato de definir, o ato de partilhar, o ato que consiste em decretar a 

continuidade e a ruptura, a introdução da descontinuidade na continuidade, à ‘traçar em linhas retas 

as fronteiras’, à separar ‘o interior e o exterior, o reino do sagrado e o reino do profano, o território 

nacional e o território estrangeiro’”. Estes atos (na antiguidade, de cunho religioso) constituem o 

regere fines168, cujo primeiro termo se situa na esfera etimológica sobrevinda de rex, que é o 

personagem investido dos mais altos poderes de regere sacra, de falar com autoridade, de definir 

as regras que produzem a existência que dela surgem, de fazer o futuro que ele anuncia169.  

De fato, não há hoje como sustentar a existência de critérios que fundem classificações 

naturais em regiões naturais separadas por fronteiras naturais, haja vista que as fronteiras não são 

mais do que o produto de uma divisão política com fundamento próximo ou distante de uma ideia 

de realidade170 – um rio, uma cadeia de montanhas. Entretanto, alertou Pierre Bourdieu, mesmo as 

diferentes regiões que se compõem pelos mesmos critérios de concepção, como o idioma, habitat, 

comportamentos culturais, neles jamais coincidem perfeitamente. E aqui, a realidade é social de 

cabo a rabo e as mais naturais classificações não possuem nada de natural, pois surgem a partir de 

um estado anterior de coisas no interior de um campo de lutas entre forças (materiais e/ou 

simbólicas) pela delimitação legítima171. 

                                                                 

165 SAYAD, Abdelmalek. La double absence - Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré. Paris: Éditions du Seuil, 

1999, p. 488. 
166 Função de definir e delimitar. 
167 BENVENISTE, Émile. Le vocabulaire des institutions indo-européennes: 2. Pouvoir, droit, religion. Paris: Les Éditions de 

Minuit, 1969b. 
168 Termo fines equivale a fronteira. 
169 BENVENISTE, 1969b. 
170 BOURDIEU, Pierre. L’identité et la représentation: Éléments pour une réflexion critique sur l’idée de région. Actes de la 

recherche en sciences sociales, v. 35, n. novembre, p. 63–72, 1980. 
171 ibid.. 
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A mítica homogeneidade identitária naturalmente formada e não estatuída é (ou seria) 

perturbada pela presença do potencial simbólico do imigrante, do não-nacional, pois deturparia a 

separação entre de dentro e de fora, e perverteria a ordem que se funda nesta separação, que renderia 

a pureza de identidades dentro de uma circunscrição. Além de ignorar a crescente reprodução das 

diversidades, essa pureza é obviamente uma falácia, uma meta falha, um sonho distante impossível 

de se realizar e que terrivelmente deixou marcas pelos diversos territórios e sociedades que passou.  

A ideia de pureza alienou valores morais sob a escusa ideológica de se alcançar bons fins 

ignorando os males gerados pelos meios. Ainda que se superasse tais males, o fim idealizado jamais 

seria alcançado. A pureza de uma identidade nacional, mesmo que ela pudesse ser estabelecida sem 

interferência do anterior estado de coisas formado por disputas entre forças, só se sustentaria pelo 

isolamento total, que a impediria de acessar e compartilhar avanços. Mesmo assim, dentro de uma 

sociedade isolada sustentada nas suas tradições, diversidades surgiriam das relações sociais e dos 

consequentes conflitos. 

Descartar a noção de pureza de uma identidade naturalmente estabelecida, seja porque ela 

não existe ou porque ela não pode ser criada e sustentada, ainda que se se moralmente autorizassem 

os meios violentos pelos quais uma série de experiências passadas se valeu, não significa que não 

se possa ou não se deva perseguir o fortalecimento de núcleos axiológicos como centralizadores de 

uma moral grupal fundada na autonomia dos indivíduos ao se conduzirem socialmente. E ainda, os 

requisitos de existência, estabelecimento e manutenção de núcleos éticos que mobilizem 

ordeiramente os atos de membros de uma mesma sociedade são germinados num consenso entre 

uma elite de membros adultos e implantados no seio da comunidade através da educação controlada 

pelo estado e pela própria comunidade. 

Se este é o caso, não de se buscar uma pureza de identidade, mas núcleos normativos 

pacificadores e organizadores das relações sociais que permitam ao indivíduo exercer uma série de 

liberdades circunscritas em delimitações morais, ainda assim os imigrantes (os não-inseridos em 

algum grau nestes regramentos implícitos) teriam o potencial de perverter essa ordem. E como o 

fechamento de fronteiras às influências de culturas distantes, se não for impossível, é 

verdadeiramente indesejável e prejudicial (a qualquer busca de pacificação global, de aproximação 

entre culturas e aos avanços em diversas áreas do conhecimento), a busca por outras alternativas 

que conciliem o respeito às liberdades individuais e coletivas deve ser o norte da academia. Se o 

problema principal deste trabalho é a dificuldade de se equilibrar pesos e contrapesos dentro da 
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perspectiva do mundo ocidental liberal pós-moderno e globalizado, com objetivo de se alcançar 

mínimos de pacificação social que permitam o vislumbre de um direito mínimo, porém eficaz, 

pensar a nacionalidade e o nacionalismo neste capítulo exige ainda mais uma compreensão de 

elementos agregadores sociais ou com potencial agregador. É o que se faz a seguir. 

Compartilhar valores inscritos numa identidade nacional tem uma poderosa influência na 

partilha mais isonômica de benesses produzidas pela sociedade. A identificação do outro enquanto 

membro de um grupo identitário, nucleado por uma circunscrição de significâncias e 

características, como a nacionalidade, pode ser uma importante força agregadora e promotora de 

equidade172. My fellow citizens, começam todos os discursos de presidentes norte-americanos. A 

compaixão por um camarada cidadão, além de elemento agregador entre eles, igualmente seria um 

modelo psicossocial para também sentir compaixão pelos que não são cidadãos, mas que residem 

no local e se adequam às suas idiossincrasias.  

O economista Paul Collier173, professor da Universidade de Oxford, e o sociólogo Robert 

Putnam 174 , professor em Harvard, consideram uma consubstanciada identificação pela 

nacionalidade como instituição importante, por exemplo, para a plena aceitação da tributação usada 

como mecanismo de redistribuição e amenização de distorções causadas por grandes rendimentos 

e fortunas. Collier vai ao extremo, ao afirmar que “nós agora sabemos que a construção de uma 

identidade compartilhada além do nível da nação é extremamente difícil”175, o que não concordo 

integralmente, mesmo porque ele confunde, em certa medida, nação (estado-nacional) com nação 

(grupo de paysans circunscritos a um pays, ou a outras características elementares à construção da 

identidade nacional, geralmente de cunho cultural).  

Reciprocidade e abstenção à transgressão e ao parasitismo são também fatores cruciais à 

coesão social e à legitimidade dos estados sociais e respectiva tributação para distribuição de 

riquezas. E elas são reforçadas pela mútua identificação e até pela compaixão e empatia. Nesta 

linha, em outros tempos, Tocqueville176 defendeu a ideia de que o egoísmo está para sociedades 

como a ferrugem está para o metal – corroendo-o. Pierre Rosanvallon, historiador francês e 

catedrático do Collège de France, traça analogia com a ausência de reciprocidade, e discute direitos 

                                                                 

172 COLLIER, 2013. 
173 ibid..  
174 PUTNAM, 2000. 
175 We now know that building a shared identity beyond the level of the nation is extremely difficult. 
176 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América - Livro 1 - Leis e Costumes. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
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e deveres mutuamente concedidos e observados em prol da busca pela igualdade entre membros 

de uma mesma sociedade: 

“Em uma sociedade de iguais, os direitos, portanto, funcionam como um princípio 

constitutivo. Eles são sempre relacionais, quer sejam construídos como reivindicações de 

liberdade ou de certos bens. Os direitos são faculdades e capacidades que os indivíduos 

conferem um ao outro para criar uma sociedade baseada na liberdade e responsabilidade 

de cada indivíduo. O estado é meramente o garante e o organizador dessas relações, que 

se sustentam sozinhas. Deveres e obrigações devem ser entendidos em uma luz 

semelhante. Eles não podem ser entendidos apenas como restrições e limites que as 

autoridades impõem à liberdade individual, ou como simples injunções morais destinadas 

a ajustar o comportamento individual aos valores coletivos. Eles também têm um caráter 

relacional e desempenham um papel na instituição do social. Além disso, direitos e 

deveres não podem mais ser vistos como forças contrárias sujeitas às demandas 

concorrentes de autonomia individual e restrição social. São instrumentos convergentes 

e complementares para produzir uma sociedade de reciprocidade, na qual o compromisso 

e a individualidade de cada pessoa podem ser simultaneamente consolidados.” 

(ROSANVALLON, 2013, p. 273–274, tradução minha) 

Por exemplo, há um forte e crescente desejo na Catalunha, região mais rica da Espanha, 

de se emancipar do resto do Estado e é fundado, ou ao menos fortalecido, por uma sensação de 

uma sobretaxação. Diversos autores concordam que o fortalecimento da identidade catalã, 

fenômeno visível em qualquer rambla de Barcelona, e o desejo de secessão se fundam na 

discordância do compartilhamento, conforme feito atualmente, de suas riquezas com o resto do 

Reino.  

Algo parecido, como uma potente variante da cultura central, ocorre em Colônia, histórica 

cidade alemã. Bandeiras e expressões regionais exasperam certo ressentimento em face de outras 

regiões do país, como a rica Bavária. A equipe de futebol da cidade, o FC Köln, no final de 2016177, 

se posicionava entre os primeiros da classificação geral da Bundesliga178 e era um orgulho geral 

para a comunidade. Em dias de partidas, os bares transbordavam com barulhentos torcedores 

remanescentes das hordas alvirrubras que “invadiam” os eficientes bahns179 que os deslocavam em 

direção aos estádios adversários em outras cidades. Até o tipo de cerveja produzida na região gera 

sensações de pertencimento e paixões180.  

                                                                 

177 Período em que visitei a cidade. 
178 Liga profissional de futebol da Alemanha. 
179 Trens. 
180 Em uma ocasião, um idoso garçom de uma famosa choperia se enfureceu quando lhe pedi uma Weizenbier, cerveja típica de 

Munique. Em um péssimo, porém esforçado, inglês, o alemão, indignado por meu desaforo, se prontificou a trazer a mal-vinda (e 

deliciosa) cerveja, mas não sem antes avisar: “Em Colônia, nós servimos Kölsch. Se você quer Weizenbier, você pode ir para 

Munique”. 
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No Brasil o nacionalismo demonstra-se tão enraizado que sequer sua população percebe 

que há apenas um idioma oficial, apesar de, em muitas regiões do vasto território, línguas indígenas 

e o idioma espanhol serem regularmente usados. Há também pequenas comunidades onde as 

pessoas se comunicam em alemão, pomerano e até ucraniano, mas são exceção. Também não é 

notada a quantidade imensa de símbolos nacionais espalhados pelas cidades, como bandeiras 

nacionais, emblemas e brasões. As equipes de futebol (paixão nacional) há muito tempo não mais 

representam castas, etnias, raças, religiões e origens; o hino nacional é tocado em competições 

desportivas – e é ensinado com o hasteamento semanal da bandeira em colégios (algo que vem 

caindo em desuso). Talvez a única exceção ao centralismo excessivo da federação seja o Estado do 

Rio Grande do Sul (RS), que cultua e investe em sua cultura e em símbolos regionais, como quando 

tocam o hino estadual antes do nacional brasileiro em partidas de futebol locais e hasteiam suas 

bandeiras e espalham suas cores por todos os lugares. Há também marcas de cerveja com as cores 

da bandeira estadual, potente literatura regionalista e culto aos heróis gaúchos, ao assado181 e à 

terra.  

No Brasil, a mutua consideração de pertencimento à pátria se consolidou com a língua 

portuguesa, mesmo havendo diversos sotaques regionais. Não é comum a dúvida sobre a 

nacionalidade de quem a lei a atribui. O critério juspositivista é a regra e é aceito como premissa. 

Isso não impede que intrinsecamente haja segregações baseadas na cor da pele, aparência étnica e 

sotaque regional. A emancipação no Brasil, como previu Marx aos judeus da Alemanha, é de 

caráter social.  

Em 195 anos de existência como Estado-Nacional soberano (décadas mais antigo que 

Alemanha e Itália), apenas houve três grandes revoltas de cunho secessionistas: a única com 

sucesso, deu origem ao Uruguai (1825-1828), que integrou território brasileiro por pouquíssimo 

tempo; as demais no Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha (1835-1845), e na Bahia, com a 

Sabinada (1837-1838). 

Países cuja população se formou a partir de grandes fluxos migratórios, como Brasil e 

EUA, malgrado terem tido razoável sucesso na construção da nacionalidade em torno da unificação 

da história, do Hino Nacional, do idioma, da bandeira e dos valores, esbarram na reorganização de 

                                                                 

181 Técnica regional para assar carnes. São organizadas reuniões entre amigos e familiares onde se promovem músicas, danças e 

vestuários típicos, e o assado é o elemento nuclear agregador. Vide artigo Um ensaio e três poemas carnívoros, por Marcus Fabiano 

Gonçalves, publicado em https://marcusfabiano.wordpress.com/2017/03/28/poemascarne2/ - acesso em 09 de outubro de 2017. 

https://marcusfabiano.wordpress.com/2017/03/28/poemascarne2/
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identidades coletivas em seguimentos fundados na similaridade de características. A própria noção 

de similaridade teria sido redefinida por esse fenômeno182. A crise de identidades, alçada na década 

de 1960 nos EUA, alcançou o mundo todo em formados particularíssimos em cada localidade. Na 

França, por exemplo, há casos de jovens netos de imigrantes, se sentindo excluídos da sociedade 

francesa, a si se equivocadamente enxergam mais em mártires talibãs no Afeganistão do que em 

heróis históricos franceses. Há movimentos globais de homossexuais e negros que a si se reportam 

enquanto nações – Queer Nation, por exemplo. 

 Em sua obra Nós e os Outros: a reflexão francesa sobre a diversidade humana183, 

Tzevetan Todorov afirma que um patriota, apesar de ter uma inegável preferência por determinado 

sistema de valores (os nacionais), ele reconhece que todos são habilitados a preferir os valores 

escolhidos por seus próprios países – “patriotismo é então uma forma de relativismo, mas um 

relativismo temperado”184. Logo, o búlgaro radicado na França afirma que um patriota quase 

sempre é um etnocêntrico. Mesmo uma apreciação relativista da própria pátria alcançaria sempre, 

no frigir dos ovos, quando se deflagra um conflito entre valores universais e valores nacionais, 

como no caso de estado de guerra, uma grande dificuldade de os conciliar. Se não for possível 

conciliar o patriotismo com cosmopolitismo, a qual deveríamos preferir? Todorov traz argumentos 

de uma série de pensadores, juristas e filósofos clássicos franceses, muitos dos quais enaltecem a 

importância de um ou de outro, a existência de um e não de outro. Uma ideal reflexão seria, por 

ora, excessivamente longa. 

Tendo estas considerações em mente, e todas as outras produzidas ao longo deste trabalho, 

as vagas e extremadas noções de abertura ou fechamento totais de fronteiras a todos ou alguns 

específicos estrangeiros, fazem parte de um senso comum que deveria ser expurgado a qualquer 

proposta acadêmica que se digne a fazer conhecimento isento. É dizer que este equilíbrio é um dos 

pilares do edifício das ideias que permitem o aprofundamento de questões sociais que devem ser 

abordadas sob perspectivas globais. Pilar este que, se retirado, a sustentação das ideias que 

permeiam o tema das migrações pode se tornar insuficiente, causando o colapso delas. 

Posar o eventual embate entre valores nacionais e valores universais, patriotismo e 

cosmopolitismo, é o caminho geralmente seguido nos estudos sobre migrações, porém é também 

                                                                 

182 ROSANVALLON, Pierre. The society of equals. Cambridge: Harvard University Press, 2013. 
183 TODOROV, Tzevetan. Nous et Les Autres. Paris: Le Seuil, 1989; TODOROV, Tzvetan. On human diversity: nationalism, 

racism, and exoticism in french thought. Cambridge: Harvard University Press, 1994. 
184 TODOROV, 1994, p. 176. 
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um terreno lodoso para se pisar. O traiçoeiro atoleiro confunde seus transeuntes em alguns pontos 

importantes que devem ser observados com clareza.  

O primeiro é a possibilidade de se confundir esse conflito de éticas com um conflito entre 

pessoas. Não estão imigrantes e nacionais, e suas cargas simbólicas, em opostos lados de um 

conflito. A questão a ser feita pela sociedade de acolhida é: qual é a nossa disponibilidade 

(capacidade e vontade) para receber pessoas que não participaram da formação local de cidadãos?  

Um segundo ponto é a compreensão universal de que os povos possuem em grande medida 

o direito de se autodeterminar levando em consideração o entorno, ou o direito que o outro povo – 

estado-nação – tem de se autodeterminar, e isso inclui os compromissos firmados no âmbito do 

direito internacional.  

Um terceiro ponto é a compreensão de que, no mundo globalizado atual, não há 

possibilidade de isolamento aos estados-nações, mesmo porque a conduta individualista de um 

estado (de rogue state) atentaria contra todo o sistema de estados. Tal estado seria um free rider – 

como será abordado no capítulo terceiro. Não se adere, portanto, exclusivamente a valores 

nacionais ou universais, mesmo porque, em grande parte das democracias ocidentais, os ditos 

valores universais encontram-se geralmente insculpidos em normas de direito internacional, como 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e Jus Cogens. Os conflitos então surgem entre as 

normas ou entre valores, e não entre éticas – nacional e universal. O império do direito interno, 

produzido a partir das discussões políticas realizadas entre a elite política, que pode ou não ter, em 

maior ou menor grau, a participação do povo, é a regra. Logo, a questão aqui é definir de que forma 

se recebe estrangeiros, que podem estar no país em âmbito temporário, definitivo ou indefinido. 

O aparente conflito entre éticas ocidentais com tradição cristã e as islâmicas é o caso 

concreto mais evidente atualmente. Não se trata, antes de tudo, de conflito entre patriotismo e 

cosmopolitismo, ou de valores nacionais e universais. Mesmo porque a não inclusão de 

descendentes de imigrantes muçulmanos na redoma de valores nacionais parece ser mais culpa da 

sociedade do que do indivíduo marginalizado. Os modelos de recepção de imigrantes e novas 

culturas, tais como multiculturalismo, assimilacionismo e interculturalismo, serão tratados em 

capítulos posterior.  

Aqui cabe pensar o papel da nacionalidade contemporânea, ou seja, estadocêntrica, na 

coesão e pacificação social, com repercussão na eficácia do direito válido, a partir da aproximação 

dos membros da sociedade pela via de núcleos axiológicos inculcados em cada indivíduo em algum 
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momento de sua vida, geralmente a infância. O problema do trabalho resta na inclusão na 

sociedade, e nestes agrupamentos de valores e sistemas de cognição, de indivíduos adultos que 

aderiram, voluntariamente ou não, a outros sistemas de valores. 

Exatamente para evitar problemas de desarmonia e desconexão suficientes para 

desestabilizar a convivência social e comunitária, que se propõe o repensamento e revalorização 

da nacionalidade enquanto manifestação cultural – e não meramente uma adesão às opções de 

heráldica disponibilizadas por elites. Evitar-se-ia, ou ao menos tenderia a reduzir os riscos de casos 

extremos como o que ocorre no Sudão do Sul, que é claro, além do componente étnico-nacional, 

também há fatores econômicos – como a escassez de bens disponíveis e a exploração predatória de 

recursos naturais – e ambientais – com a expansão do Sahel. No caso deste Estado africano, em 

publicação recente, Alexander Betts, professor de migrações forçadas e assuntos internacionais de 

Oxford, e Paul Collier, em esforço conjunto185, reconhecem o fator identidade compartilhada 

nacional186 como componente essencial do conflito que causa o deslocamento em massa de milhões 

de pessoas: 

“No Sudão do Sul, o governo nacional falhou em criar um suficiente senso de identidade 

compartilhada entre os dois principais grupos étnicos, os Dinka e os Nuer. Como foi 

explicado a um de nós em uma reunião com um conselheiro presidencial, antes do início 

do conflito mais recente, o problema conforme a percepção do governo, dominado por 

Dinkas, foi que os Nuer não reconheceram a autoridade do governo apesar de ter sido 

devidamente eleito. Os Nuer criaram de fato seu considerável grupo armado próprio. A 

solução determinada pelo governo foi comprar armas.” (BETTS e COLLIER, 2017, p. 35, 

tradução minha) 

Resultados catastróficos causados nos tempos recentes por divisões étnicas também foram 

percebidos em Timor Leste, Iugoslávia, Ruanda, Iêmen, Mianmar, Iraque, Síria, e o complexo caso 

do Curdistão. Atentos a isso, em Ruanda, por exemplo, após o gravíssimo conflito étnico que 

culminou em momentos de genocídio em ambos lados em 1994, a postura adotada pelo governo 

                                                                 

185 BETTS, Alexander e COLLIER, Paul. Refuge: transforming a broken refugee system. Nova Iorque: Penguin Random House, 

2017. 
186 Esta última palavra (nacional) foi incluída por mim. Existe um grande receio ao tratar de nacionalidade, ainda que em termos 

políticos ou culturais. Aparentemente há uma silenciosa convenção sobre a toxidade do tema, ainda que se refira ao investimento 

na igualdade pela unidade nacional traduzida na cultura. Nacionalidade tem sido designada por acadêmicos como mecanismo de 

exclusão de alteridade, e não uma ferramenta de inclusão. A nacionalidade política significa a galvanização do pacto entre indivíduo 

e estado, sem o qual presume-se a inexistência deste. Ainda que se busque o ideal de um mundo sem fronteiras, infelizmente o 

imenso cânion da desigualdade impõe a algumas sociedades, seja pelo temor exagerado ou por reais disrupções sociais, o estreito 

controle de quem entra em sua circunscrição. Neste trabalho se propõe a inclusão cultural como ferramenta de redução da distância 

entre de dentro e de fora.  
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foi a de proibição de menções na mídia de Hutu e Tutsi, e o investimento na identidade nacional 

ruandesa comum em torno da luta coletiva pela recuperação e desenvolvimento da sociedade187.  

Com essa deixa, alcanço a discussão sobre os estados e o sistema global de estados nos 

dias atuais, apontando as deficiências deste sistema ao elaborar e pôr em prática os freios nas 

sucessivas falhas geradas por guerras, genocídios, e desigualdades em geral. 

 

 

1.5 ESTADO-NAÇÃO, TERRITÓRIO E SOBERANIA NO SÉCULO XXI – O 

SURGIMENTO DO SISTEMA INTERNACIONAL DE REFÚGIO 

Até o final da Segunda Grande Guerra, quando a ordem jurídica, política e econômica 

dentro dos – e entre os – estados foi reformulada, a soberania estatal para agir dentro de seu 

território protegia governos, legitimados no poder pela maioria ou não, que promoviam perseguição 

de minorias. Mesmo com graves indícios de perseguição e assassinato de minorias na Alemanha 

durante o regime nazista, que era amplamente apoiado pela população, os demais Estados se 

omitiram. Todos eles possuíam, em diversos graus, sua dose de autoritarismo e perseguição em 

seus próprios domínios, e por ela eram assombrados. Os judeus sofriam algum tipo de perseguição 

em praticamente todos os Estados, incluindo os EUA. O mesmo vale para negros, que, mesmo em 

solo africano, a perseguição em razão de etnia era comum.  

O basta surgido após o fim da guerra serviu para alterar as agendas políticas das relações 

internacionais, porém não pôs fim aos conflitos por hegemonia econômica. Os blocos ocidental e 

socialista logo entrariam em disputa. Sendo os refugiados um dos grandes problemas a serem 

sanados nos anos seguintes ao conflito, URSS já se desentendia com as potências estatais durante 

os debates para a elaboração de legislação internacional de proteção a refugiados, que também 

serviram para a criação de uma agência para exclusivamente atender a este propósito. Havia 

anteriormente, no âmbito da Liga das Nações, tratados ad hoc que enfrentavam a questão dos 

deslocamentos forçados, porém a reestruturação do sistema demandou novos esforços.  

O refúgio foi uma primeira grande tentativa de romper com a lógica da absoluta e 

inviolável soberania interna para governar os povos conforme convém aos governos dentro da 

lógica da cidadania-nacional. A Liga das Nações, criada em 1919 após a Primeira Guerra e ainda 

                                                                 

187 BETTS e COLLIER, 2017. 



85 

 

em um momento em que os estados vinham se consolidando em torno das suas nações culturais, 

teve como um de seus grandes tópicos a discussão sobre o tratamento dado aos refugiados, cuja 

entrada em solo estrangeiro justamente ia de encontro ao espectro nacionalista vigente. Em 1921, 

após a dissolução do Império Otomano, o Conselho da Sociedade das Nações deliberou pelo 

estabelecimento de um Alto Comissariado para Refugiados, com o objetivo inicial de dar atenção 

aos refugiados russos e armênios, porém expandido após a constatação da amplitude do problema. 

A agência tinha sua importância, ainda que se tratasse de uma organização simplória, pois emitia 

documentos de viagem, como os Passaportes Nansen, aos grupos deslocados, como como 

armênios, búlgaros, gregos, russos e turcos188. 

Durante e ao final do conflito, a questão dos refugiados havia piorado e, nesta e outras 

emergências, e após a criação das Nações Unidas, surge a Organização Internacional para 

Refugiados em 1946189 (entrando em atividade em 1948), que, porém excluía “pessoas de origem 

étnica alemã”. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o número de deslocados havia disparado para 

dezenas de milhões. Em 1948, surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevê a 

concessão de asilo às pessoas vítimas de perseguição. O bloco soviético, África do Sul e Arábia 

Saudita se abstiveram de votar.  

Os blocos ocidental e socialista discordavam em uma série de pressupostos e, por isso, a 

OIR somente pôde atuar em áreas controladas por aquele.  Havendo, até então, cerca de 15 milhões 

de pessoas desabrigadas na Europa, a demanda por uma iniciativa multilateral para administração 

de refugiados se tornou emergencial e ululante, e a OIR viria a ser repensada. 

Em uma conferência de plenipotenciários ocorrida em dezembro de 1950, a OIR foi 

extinta e o Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) foi criado para temporariamente lidar 

com a questão do refúgio, tendo seu mandato prolongado até os dias atuais. Durante a conferência, 

também foi engendrada a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, que foi adotada em 

1951 e só entrou em vigor em abril de 1954190.  

À Convenção de 1951 se aplicavam duas limitações de sua abrangência: temporal (eventos 

ocorridos até 1º de janeiro de 1951) e geográfica (na Europa). Essa limitação surgiu por uma 

                                                                 

188 BETTS e COLLIER, 2017. 
189 Vinte e seis Estados membros em 1948: Argentina, Austrália, Bélgica, Bolívia, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Estados 

Unidos, França, Guatemala, Honduras, Islândia, Itália, Libéria, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Panamá, Peru, 

Filipinas, Suíça, Reino Unido, República Dominicana e Venezuela. 
190 Rússia apenas aderiu em 1993. 
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exigência dos EUA, acompanhado pelos Estados ocidentais menos o Reino Unido (que antevia a 

emergência de problemas com deslocamentos em suas ex-colônias), porém os debates deixaram 

semeada a expansão do programa. Inclusive, havia já prevista uma opção de adesão à Convenção 

abrangendo “eventos na Europa e qualquer outro lugar”.  

A abertura definitiva do regime viria a se estabelecer com o Protocolo de 1967, que poria 

fim, a quem o aderisse, às cláusulas geográfica e temporal. O “Oeste estava preocupado em 

administrar as potenciais consequências desestabilizadoras dos movimentos de refugiados no 

Terceiro Mundo”191. O regime de atenção aos refugiados, inicialmente programado para durar uma 

década, se torna a regra de governança sobre deslocados, especialmente pela importância 

estratégica do ACNUR aos desideratos político-belicosos norte-americanos192, problemática que 

emergiu novamente em amplíssima escala nos últimos cinco anos. Em janeiro de 1951 entraria em 

vigor também a Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio193, termo e 

conceito arquitetados pelo advogado internacionalista e linguista Rafael Lemkin.  

A partir daí o mundo mudou e os soberanos não mais poderiam ser absolutos em suas 

resoluções internas, ao menos em termos de legitimidade política. É claro, a Guerra Fria impedia 

medidas drásticas de intervenção, sob pena de agravamento da relação conflituosa entre potencias 

nucleares. Ainda assim, não houve períodos sem guerras hegemônicas travadas em outros 

territórios em disputa, tais como Coréia, Cuba, Vietnã, Camboja, Congo, Afeganistão, Iugoslávia, 

além das disputas políticas nos países latino-americanos, que culminaram em ditaduras militares.  

Em 1990, após a derrocada da URSS, diante do Massacre de Srebrenica e do Genocídio 

de Ruanda, que ocuparam todos os noticiários, passou-se a discutir sobre intervenções. Em 1999, 

logo após os massacres no Timor Leste, o Secretário Geral da ONU, Kofi Annan194, justificando a 

necessidade de imediata intervenção no Kosovo, que viria a ser realizada pela OTAN, admitiu que:   

“A soberania do Estado, em seu sentido mais básico, está sendo redefinida - não apenas 

pelas forças da globalização e da cooperação internacional. Os Estados agora são 

amplamente entendidos como instrumentos a serviço de seus povos, e não vice-versa. Ao 

mesmo tempo, a soberania individual - pelo que me refiro à liberdade fundamental de cada 

indivíduo, consagrada na Carta da ONU e tratados internacionais subseqüentes - foi 

reforçada por uma consciência renovada e disseminada dos direitos individuais. Quando 

                                                                 

191 BETTS e COLLIER, 2017, p. 47. 
192 ibid.. 
193 O termo genocídio e a convenção surgiram do incansável trabalho do advogado polonês Raphael Lemkin, que, após a criação 

do tratado, passou o resto de sua vida batalhando para a ratificação dos EUA, que, à época, sequer dava a devida atenção aos 

resultados do Holocausto. Lemkin, judeu, perdeu quase toda a sua família, que se recusou a acreditar que um extermínio viria. 

POWER, Samantha. A problem from hell - america and the age of genocide. Nova Iorque: Basic Books, 2013.222450 
194 http://www.economist.com/node/324795 



87 

 

lemos a carta hoje, somos mais do que nunca conscientes de que seu objetivo é proteger 

os seres humanos individuais e não proteger aqueles que os abusam” (ANNAN, 1999, 

tradução minha). 

Por outro lado, tal intervenção, sem qualquer previsão legal, viria a ser altamente criticada 

pelas suas fundamentações, condução metodológica e consequências. A ONU, em resposta a 

Srebrenica, Ruanda e Serra Leoa, instalou três tribunais penais que, por sua vez, deram maior 

perspectiva ao vindouro estabelecimento do Tribunal Penal Internacional. Na África, os chefes de 

estado também pensavam sobre o assunto e, visando a união entre nações e a possibilidade de se 

evitar novas tragédias, decidiram incorporar (em 2000) ao Ato Constitutivo da vindoura União 

Africana (estabelecida em 2002), a possibilidade de suspensão da soberania estatal por via de 

intervenção em casos extremos e sob deliberação coletiva: 

Artigo 4 - Princípios - h. O direito de a União intervir num Estado-Membro em virtude de 

uma decisão da Assembleia respeitante a graves circunstâncias, nomeadamente: crimes de 

guerra, genocídio e crimes contra a Humanidade, , assim como uma ameaça séria à ordem 

legítima para restaurar a paz e a estabilidade no Estado-Membro da União com base na 

recomendação do Conselho de Paz e Segurança. 

No mesmo ano 195 , o governo do Canadá instalou a Comissão Internacional sobre 

Intervenção e Soberania Estatal para atender à demanda sobre como impedir massacres sem violar 

soberanias. Em 2001, o relatório da Comissão, intitulado Responsibility to Protect ou R2P, definia 

que a soberania implicava não apenas direitos, mas também responsabilidades, e o fracasso na 

observância destas poderia levar a uma Intervenção Humanitária. O relatório buscou responder a 

uma pergunta elaborada por Annan, que jamais a conjuntura global havia permitido ser 

propriamente respondida, em especial com a consolidação dos estados-nacionais: 

“[...] se a intervenção humanitária é, de fato, um ataque inaceptable à soberania, como 

devemos responder a um Ruanda, a um Srebrenica - a graves e sistemáticas violações dos 

direitos humanos que afetam todos os preceitos de nossa humanidade comum?” (EVANS, 

GARETH AND SAHNOUN, 2001, tradução minha) 

 As Resoluções da ONU nº 1.940 e nº 1.943 de 2011 endereçadas à situação da Líbia, que 

já se baseavam nas instruções dos relatórios e debates sobre R2P, abriram margem para uma 

imprecisa ação da OTAN capitaneada por EUA e França, posta em prática com base na 

interpretação deste trecho da segunda Resolução: 

“O Conselho de Segurança, [...] reiterando a responsabilidade das autoridades da Líbia de 

proteger a população líbia e reafirmando que as partes em conflitos armados assumem a 

responsabilidade primária de tomar todas as medidas viáveis para assegurar a proteção de 
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civis, [...] autoriza os Estados Membros que notificaram o Secretário-Geral, agindo a nível 

nacional ou através de organizações regionais ou convênios, e agindo em cooperação com 

o Secretário-Geral, a tomar todas as medidas necessárias, não obstante o parágrafo 9 da 

resolução 1970 (2011), para proteger civis e áreas populadas civis sob ameaça de ataque 

na Jamahiriya Árabe da Líbia, incluindo Benghazi, enquanto exclui uma força de 

ocupação estrangeira de qualquer forma em qualquer parte do território da Líbia, e solicita 

aos Estados Membros interessados que informem imediatamente o Secretário-Geral das 

medidas que tomam nos termos da autorização conferida por este parágrafo que deve ser 

imediatamente reportadas ao Conselho de Segurança.” (ONU, 2011, tradução e destaques 

meus) 

Muammar al-Gaddafi, Chefe de Estado da Líbia, foi morto por opositores alguns meses 

depois, mas teria sido julgado por alguma corte internacional por crimes contra a humanidade. A 

estatuição da jurisdição internacional durante as quatro Convenções de Genebra de 1949 trouxe 

um essencial fundamento teórico às discussões sobre punição a chefes de estado, sendo ainda 

reforçada pela Convenção contra a Tortura de 1984, que define que qualquer estado signatário pode 

julgar uma pessoa sob sua jurisdição que tenha cometido crime de tortura sob outra (jurisdição). O 

mesmo vale para os crimes contra a humanidade e de genocídio. A condenação de Pinochet no 

Reino Unido, de Fugimori na Espanha e de cidadãos belgas (por cumplicidade no genocídio de 

Ruanda) exemplificam a atuação da jurisdição internacional. 

Tais ocorrência inovadoras concernentes à tradicional soberania estatal e a sua 

subserviência à legitimidade popular são, nos tempos de hipermodernidade, incrementados por 

uma espécie de anuência dos outros povos, representados por seus governos estatais e pela 

comunidade internacional. O conceito de segurança humana tomou assento perpétuo no hall de 

valores fundamentais do Direito Internacional e das Relações Internacionais. Segurança passou a 

não apenas ser algo que a soberania assegura a um estado, ou algo que um estado assegura a seu 

povo em relação a outros estados e outros povos, mas também passa a ser algo a ser defendido e 

assegurado por todos os estados em relação a todos os povos – uma construção coletiva em nome 

da segurança coletiva. 

Soberania, o mútuo reconhecimento entre povos e estados em uma ordem global onde 

desigualdades econômicas e sociais transbordam, é uma ficção jurídico-política, que cada vez mais 

perde força, surgida nos tratados assinados durante a Paz de Vestefália (1648) como a identidade 

jurídica dos estados, que os iguala entre si, independentemente do tamanho ou riqueza, sendo 

ampliada com o fortalecimento dos estados e dos povos em relação aos monarcas, passando a 

reconhecer a existência de coletividades identitárias e seu valor enquanto seres capazes de se 

direcionar e conduzir perante si e perante outras coletividades.  
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É justamente a garantia dessa capacidade de autonomia, de autodeterminação, que a 

igualdade entre estados soberanos e o Princípio da Não-Intervenção (insculpido no artigo 2.7 da 

Carta das Nações Unidas) concernem. Transposta a soberania da pessoa do chefe religioso para o 

monarca, e da figura do monarca para o estado, que a deriva do povo, a autonomia dela outrora 

quase absoluta não mais autoriza o soberano a exercer desproporcionalmente seus poderes sobre a 

respectiva população – que não mais é sua. A ideia central do relatório R2P é a de que a soberania 

enquanto responsabilidade tornou-se o conteúdo mínimo da boa cidadania internacional. 

A globalização, que para muitos, concerne mais enfaticamente aos mercados financeiros, 

levou a uma série de acadêmicos a pensar, a partir desta perspectiva, o presente e o futuro das 

premissas do estado-nação moderno – tais como território, povo (e sua cultura, língua, etnia, 

história, tradições), jurisdição e soberania (derivada da soberania popular) –, alcançando, entre 

muitos outros assuntos de relevância, o tema das migrações. 

A categoria território também restou nebulosa quando as grandes firmas começaram a 

abrir sucursais em outros países com único intuito de enviar certos setores a estes locais com o fito 

de embaratecer custos da burocracia coorporativa. Nesta perspectiva, também há os casos de 

remeça de produtos para fábricas off-shores onde os custos de processamento de matérias-primas 

convertidas no produto final, que é retornado ao final do processo, são muito mais reduzidos do 

que no país da matriz (geralmente desenvolvido). Enquanto isso, as funções centrais no 

headquarters no estado de origem aumentam (em complexidade e em número de transações) com 

a maior dispersão das demais atividades196. Estes headquarters estão geralmente concentrados em 

países altamente desenvolvidos. 

Um outro elemento empresarial, que também sobrepõe, sem desconstituir, as barreiras 

territoriais nacionais, são as operações financeiras transnacionais. O mercado global é conectado 

por uma malha de estabelecimentos físicos, como as bolsas de valores, que hoje já não mais operam 

como antes (estando em ambiente virtual), mas ainda existem fisicamente nas cidades, que, por sua 

vez, se encontram dentro de territórios nacionais 197, estando sob as respectivas jurisdições, ainda 

que estas sejam, conforme autorização legislativa interna, afastadas para dar lugar a outras em 

casos concretos e específicos. Estes casos são exemplos de extraterritorialidade trazidos na obra 

Losing control: sovereignty in an age of globalization de Saskia Sassen.  

                                                                 

196 SASSEN, Saskia. Losing Control? Sovereignty in the Age of Globalization. New York: Columbia University Press, 1996.  
197 ibid.. 
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O Princípio da Territorialidade, além de também balizar a jurisdição nacional, ainda 

fundamenta a existência das embaixadas e representações consulares. O termo consul surgiu da 

palavra latina cōnsule, uma conjunção de con- (“com, junto”) + salīre (“saltar, pular”). Significa 

estar em outro lugar levando algo consigo. O embaixador e o cônsul, com algumas diferenças, 

carregam consigo a jurisdição de seu estado, fazendo com que, ficticiamente, estejam sob solo 

pátrio a todo instante, algo garantido pela imunidade diplomática mutuamente concedida entre os 

estados. Mais ainda se sente em território de seu estado, ainda ficticiamente, quando se encontra 

dentro de repartição consular de seu país, mesmo que juridicamente seja impróprio afirmar que se 

trata de “território nacional” dentro do estrangeiro, até porque o estado que recebe pode a qualquer 

momento expulsar a representação alheia, algo que já aconteceu diversas vezes. Quem expulsa, 

expulsa o estrangeiro de seu território concedido condicionalmente a outro estado para o exercício 

de suas atividades diplomáticas e consulares. Logo, jamais se esteve em ou se deteve território 

(onde sua soberania imperava) em solo estrangeiro. O que de fato acontece é uma suspensão 

voluntária da jurisdição do país que acolhe com o objetivo de dar espaço à jurisdição do país 

acolhido por cortesia e hospitalidade, e em homenagem à reciprocidade e cooperação entre povos, 

que embasam a relação jurídica e politicamente firmada entre estes estados – o que recebe e o que 

é recebido. Essa mutualidade se funda no espirito de cooperação inerente ao sistema de estados e 

em todo o argumento sobre hospitalidade (xenía), debatido em momento oportuno neste trabalho.  

A acadêmica holandesa, no entanto, se refere a território enquanto conceito específico da 

epistemologia que lhe mais é confortável: a sociologia 198 . Território, para ela, não está 

esquematizado em sua concepção geográfica, mas sim em um processo de desnacionalização de 

arenas institucionais específicas. Ela, data vênia, aparenta confundir jurisdição com território em 

alguns momentos, especialmente ao tratar de desnacionalização de instituições pela via da 

desregulação. Desregular não implica em entrega de soberania, muito menos de território. Não se 

trata de desnacionalizar o ato de submissão às regras pré-estabelecidas do jogo político-econômico, 

ato que é constitutivo da escolha e da permissão para participar das relações entre estados. Ou seja, 

uma adesão voluntária ao direito que os estados se comprometem a observar, sob pena de terem 

perdida a confiança que os demais nele têm (seu crédito). Ainda assim, há voluntariedade e não 

submissão. 

                                                                 

198 Há geógrafos da vertente política (geopolítica) que utilizam o termo território de forma similar, como Rogério Haesbaert. 
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Desnacionalização ocorre, de fato, e mais significativamente em estados mais etnicamente 

heterogêneos, por formação mista de população, como os EUA ou, se se considerar também blocos 

de estados enquanto agentes negociadores no plano internacional, a UE199, quando não há mais 

uma necessária identificação direta entre território e específico grupo cultural nacional – étnico, 

linguístico e tradicional. Nestes espaços, vale mais ainda a ideia de que “a identidade nacional não 

é uma essência, tampouco uma permanência”200. E, por nação, estou aqui considerando o vínculo 

entre população autóctone, que tem sedimentação territorial a partir do pertencimento histórico à 

atividade agrícola, relação essa que repercute nas palavras país (com origem em paysant – paisano, 

camponês) e trabalho (lavoro – que vem de lavoura). São termos que se referem ao vínculo entre 

o homem comum dos séculos XVI a XIX e a terra, o território, refletindo na construção das nações 

em torno de comunidades de agricultores, que, geralmente insulados em certa medida, se 

comunicavam na mesma língua, sendo fenotipicamente parecidos, e vivendo em função das 

mesmas tradições.  

A partir da formação dos estados constitucionais, a nacionalidade migra ao conceito 

positivista de cidadania, que consolida o pacto entre o povo e o estado (e não mais uma submissão 

do homem ao senhor soberano), o legitimando enquanto soberano que protege sua população, que 

lhe transmite soberania, em troca do compromisso de observância aos deveres para com a 

coletividade que o constitui. Falta acurácia, portando, ao se afirmar que “o estado não regula como 

antes a cidadania porque os interesses do global market estão passando por cima”201. Falta por duas 

razões:  

1º. Porque sempre foi assim, só que com algumas diferenças. O viés econômico já 

determinava política de estado (e cidadania) desde tempos imemoriáveis, por exemplo, 

como na questão dos cristãos-novos em Portugal, pela qual o ilustre Padre Vieira 

redigiu a Proposta de 1643 a Dom João IV202, ou mesmo no Édito Real de 1496 de 

Dom Miguel I203.  

 

                                                                 

199 Ainda que não seja possível formular uma ideia de cidadania europeia enquanto modelo etnocultural, especialmente em razão 

de a proposta de constituição da União Europeia ter falhado. 
200 THIESSE, Anne-Marie. Faire les Français: Quelle identité nationale? Paris: Stock, 2010, passim. 
201 SASSEN, 1996. 
202 “Proposta feita a el Rei D. João IV em que se lhe representava o miserável estado do Reino e a necessidade que tinha de admitir 

os judeus mercadores que andavam por diversas partes da Europa”, in Vieira, Obras, op. cit., pp. 1-26. 
203 Que obrigava os judeus e muçulmanos a se converterem ao cristianismo ou deixassem o país. 
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2º. Salvo exceções, como a compra do Alaska pelos EUA e a incorporação do Estado do 

Acre pelo Brasil204, os estados concedem, mas não cedem soberania sobre um território. 

Tampouco jurisdição (e creio ser neste ponto que Sassen se confunde). Tanto isso é 

verdade, que o Reino Unido está deixando unilateralmente a UE. Ou seja, o que havia 

era um “empréstimo” de parte da soberania à coordenada ficção da coletividade 

voluntária de estados. Jamais houve entrega. O mesmo vale em relação a acordos de 

segurança, como a OTAN, onde os EUA, atualmente sob a chefia de Donald Trump, 

estão pressionando a Alemanha205. 

Sassen 206  traz mais dois exemplos de interferência privada na soberania estatal. As 

câmaras de arbitragem e as agências de classificação de risco de crédito. Ela defendia, em 1996, 

que a soberania ainda fazia parte do Sistema, mas estaria “localizada numa multiplicidade de arenas 

institucionais”, tais como o sistema de regimes privados transnacionais, organizações 

supranacionais, e tratados de direitos humanos. Como já destacado, tendo a discordar de que haja 

qualquer tipo de usurpação ou suspensão de soberania, pelo mesmo motivo que também não há 

entrega de soberania nos casos de tratados de constituição de comunidades internacionais ou 

organizações internacionais, sejam elas de alcance universal ou regional, de vocação política ou 

específica207. 

A obra de Saskia Sassen a que venho me referindo, malgrado todo o seu mérito, é de 1996 

e nestes 21 últimos anos muito do que se achava mudou e muito do que se previa não aconteceu208. 

E muitas coisas que poucos previram hoje dominam as relações humanas, como eleições movidas 

por big data companies, contraterrorismo, imensos fluxos de imigrantes, redes sociais, grande 

variedade de canais de TV, perfis mapeados às centenas de bilhões por aplicativos de smartphones, 

etc. Sassen, no entanto, independentemente do que se venha a concluir sobre eventual substituição 

do estado e sua soberania por imperativos coorporativos, previra com razão a necessidade de 

revisar com mais velocidade o direito que é manifestado pela soberania estatal – e também que a 

manifesta: 

                                                                 

204 Tratado de Petrópolis de 1903. 
205  http://www.latimes.com/politics/washington/la-na-essential-washington-updates-trump-lashes-out-at-germany-over-nato-

1496153358-htmlstory.html  
206 SASSEN, 1996. 
207 Segundo Rezek, as organizações de vocação específica lidam com fins econômicos, financeiros, culturais ou estritamente 

técnicos. REZEK, Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 276). 
208 “I argue that sovereignty has been decentered and territory partly denationalized” (SASSEN, 1996, p. 16). 
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“O que importa aqui é que o capital global fez reivindicações sobre os estados nacionais, 

que responderam através da produção de novas formas de legalidade. A nova geografia 

dos processos econômicos globais, os territórios estratégicos para a globalização 

econômica, tem que ser definida em termos de práticas de atores corporativos, incluindo 

a infra-estrutura necessária, e o trabalho do Estado na produção ou legitimação de novos 

regimes legais” (SASSEN, 1996, p. 15, tradução minha). 

Quando adentra à temática das migrações, Sassen elabora uma pergunta que surge de uma 

aparente contradição que ela constrói, assim como muitos outros autores, e que permanece 

indevidamente incontestada em alguns setores mais progressistas, o que faz com que as respostas 

sigam o mesmo padrão. 

Partindo da premissa de que há desnacionalização de espaços e instituições econômicas 

cruciais causada por desregulação, o que a leva a equivocadamente presumir uma supressão ou 

alteração de soberanias estatais, ela afirma haver uma desnacionalização de economias nacionais 

pela globalização econômica. E ela contrasta essa ideia com uma renacionalização da política, em 

especial no que concerne a imigrações. Ou seja, desnacionalização de economias versus 

renacionalização de políticas. Logo, a arguição se posta da seguinte forma: como pode o estado 

renunciar à soberania em alguns domínios e se apegar a ela em outros? A resposta é: ele não 

renuncia. Ele lida de uma forma com um e de outra com outro. Na UE, por exemplo, vários aspectos 

sobre migrações são abordados em conjunto pelos Estados-membros, e outros tantos 

individualmente. E não se renuncia à soberania em nenhum dos casos. É preciso reconhecer, no 

entanto, o esforço de se buscar enxergar o mundo sob novas lentes, sem abrir mão da mesma 

armação.  

Em obra mais recente, Sassen novamente aparenta se exceder na construção de premissas 

sobre o tema migrações. Argumentando sobre a espécie de cidadania eventualmente exercida, uma 

cidadania informal, dentro de uma perspectiva normativa pós ou transnacionalista por ela aderida, 

Sassen se precipita ao denominar a relação entre estado e imigrante irregular como um “contrato 

social informal que (os) vincula... às suas comunidades de residência”209.  

Ora, se o contrato social, que funda a legitimidade da soberania do estado, está 

fundamentado na soberania exercida pelo povo, povo este reconhecido pelo estado pela via da 

regulamentação da cidadania-nacional, como podem imigrantes irregulares serem parte deste 

pacto? O imigrante irregular, assim valendo a mesma lógica também ao regular, pela lógica 

                                                                 

209 SASSEN, 2006, p. 294. 
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contratualista, não se vale de poderes de soberania (do povo) para emprestar ao estado. O que há, 

na verdade, é uma permissão do estado, agindo de acordo com os valores eleitos pelos seus 

constituintes, a determinados cidadãos vinculados (ou não) a outros estados (de outros povos), ou 

melhor, indivíduos que não componham a massa populacional legitimadora da específica soberania 

estatal210, para que estes gozem de uma série de direitos e estejam tacitamente compromissados a 

uma série de deveres. Por esta razão, não se geralmente permite que estrangeiros exerçam direitos 

políticos e, mesmo nos casos em que a participação é possível, como em alguns Estados-membros 

da UE, só se permite no âmbito municipal, ou seja, a participação nas políticas locais que 

influenciam o cotidiano do indivíduo, e geralmente mediante reciprocidade.  

Para corroborar seu argumento, Sassen traz alguns exemplos, como anistias a imigrantes 

indocumentados e concessão de residência a indivíduos que demonstrem boa conduta e longa 

estadia, os classificando como ilustrativos de uma efetiva cidadania parcial, por mais contraditório 

que possa soar211. Para a autora, “as práticas dos imigrantes indocumentados são uma forma de 

práticas de cidadania”. O que ela, na verdade, está se referindo é chamado de membership, e não 

citizenship, algo que ela acaba implicitamente reconhecendo212.  

Yasemin Nuhoğlu Soysal, professora de migrações, cidadania e direitos humanos na 

Universidade de Essex, na interessante obra Limits of Citizenship, elucida as práticas dos Modelos 

de Membership na Europa, diante dos quais ter a cidadania-nacional, segundo seu estudo, pouco 

influencia no exercício dos mais importantes direitos que tradicionalmente são ofertados e 

garantidos a cidadãos – os sociais, econômicos e, em alguns casos e medidas, políticos. Essas 

práticas inclusivas, de concessão de direitos a não-cidadãos, segundo Soysal, estão de acordo com 

a padronização das políticas de acolhimento, mais em especial no que concerne à evolução do 

tratamento aos guestworkers que trabalharam na reconstrução da Europa na segunda metade do 

século XX213, e seus familiares. Soysal concluiu que o estado de regularidade migratória está em 

maior grau de importância ao exercício de direitos sociais do que ter cidadania: “Em outras 

                                                                 

210 Aqui me refiro ao povo, e não à população, o que será melhor explicado em momento oportuno. Integram o povo os nacionais 

natos ou naturalizados que estejam sob qualquer circunscrição territorial. Integram a população todos os indivíduos, nacionais e 

estrangeiros, que estejam sob a égide da jurisdição do estado. 
211 SASSEN, 2006. 
212 ibid.. 
213  SOYSAL, Yasemin Nuhoğlu. Limits of Citizenship – Migrants and Postnational Membership in Europe. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1994. 
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palavras, os estrangeiros legais têm acesso a um conjunto de serviços sociais quase idênticos aos 

disponíveis aos cidadãos”214. 

Por outro lado, Soysal conclui que essa permissão, consubstanciada no membership, 

caracteriza a emergência de um novo tipo de cidadania, não mais fundada, ela afirma, no modelo 

moderno pós-revolucionário de estado-nacional, mas em uma ordem transnacional “que define as 

regras e organização do sistema estado-nação”215 fundada, da mesma forma que defende Sassen, 

na interdependência e conectividade dos estados dentro da ordem internacional, e na “emergência 

de regras universalistas e concepções sobre direitos do indivíduo, que são formalizados e 

legitimados por uma multidão de códigos e leis internacionais”216.  

A estatuição legítima de normas internacionais, como já referenciado, é consequência da 

adesão dos estados que representam seus povos. A obra referida é contemporânea à de Sassen e 

elas dialogam em vários sentidos e, como tal, também oferece uma série de contribuições, porém, 

salvo engano, outorga insuficiente importância ao vínculo do indivíduo com o território, por sua 

vez refletido na estruturação das comunidades, e às idiossincrasias que delas derivam.  

Com relação à legitimidade da soberania do estado-nação como canalização da soberania 

popular, cabe refletir sobre os fundamentos filosóficos. Todo o meu argumento de legitimidade do 

estado se funda na soberania popular que historicamente produz o estado (e por ele é produzida). 

Por essa razão, é de meu entendimento que qualquer obrigação do estado com relação a populações 

estrangeiras deriva da vontade do povo que ele representa – ainda que seja na forma de 

compromissos jurídicos assumidos na esfera internacional, ainda que suas resoluções possam ser 

interpretadas moralmente como ruins –, e residualmente do sistema de estados (comunidade de 

estados ou Sociedade de Estados). Ela representa uma autorreflexão axiológica do povo enquanto 

coletividade. Isso não outorga a uma maioria do povo a legitimidade para cometer atrocidades 

contra uma minoria. Outros estados, representando a vontade dos seus respectivos povos, podem 

legitimamente repudiar a conduta e até agir contra.  

Um povo que decide acolher refugiados respondeu positivamente a seguinte indagação: 

nós seremos um povo que salva pessoas em necessidade ou seremos um povo que abandona 

pessoas ao desespero e à morte? Os alemães, ainda traumatizados com as várias guerras que 

                                                                 

214 ibid., p. 124, tradução minha. 
215 ibid., p. 143, tradução minha. 
216 ibid., p. 145, tradução minha. 
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viveram desde sua fundação enquanto Estado em 1871, decidiram acolher as centenas de milhares 

de refugiados, e ainda, honrar com os compromissos jurídicos internacionalmente assumidos – uma 

outra característica própria que decidiram defender. O mesmo vale para a forma como vêm 

promovendo o acolhimento. Soysal, por outro lado, defende que a:  

“[...] justificativa para as obrigações do estado com populações estrangeiras vai além do 

próprio estado-nação. Os direitos e reivindicações de indivíduos são legitimados por 

ideologias fundamentadas numa comunidade transnacional, através de códigos, 

convenções e leis internacionais sobre direitos humanos, independentemente das suas 

cidadanias em um estado-nacional. Logo, o indivíduo transcende o cidadão. Esta é a mais 

elementar forma em que o modelo pós-nacional se diferencia do modelo nacional”. 

(SOYSAL, 1994, p. 142, tradução minha) 

A defesa de direitos humanos, por esse argumento, parece surgir de uma noção universal 

de justiça encontrada ao acaso flutuando em um éter de moralidade que só não adere quem não 

quer. O que ocorre, na verdade, é a ação positiva e coletiva dos povos que decidiram não mais 

tolerar massacres, caminhando em direção a proporcionalização de uma vida digna a todos. O outro 

fundamento, ainda que derive da comunidade global de estados (e não de uma comunidade 

transnacional), não alcança o campo das ideologias, sendo consequência lógica da estabilidade e 

da própria manutenção de um sistema político de repartição do globo entre estados que representam 

sociedades ou grupos de sociedades. Voltarei a esse ponto no capítulo três.  

A professora de Ciência Política e Filosofia de Yale, Seyla Benhabib, em sua obra The 

right of others: aliens, residentes, and citizens de 2004, reconhece e trabalha muito 

competentemente essa aparente contradição que venho analisando, utilizando-se da teoria do 

princípio discursivo-democrático de Jürgen Habermas. Não obstante o primor do trabalho, entendo 

que Benhabib não conseguiu deixar o plano das ideias em direção a uma resposta empiricamente 

aplicável ao mundo atual. Isso talvez ocorra por uma falha na teoria de Habermas ao não responder 

suficientemente à questão da imensidão de possíveis concepções de justiça. 

“Como, se for o caso, pode-se fazer a transição destas considerações altamente abstratas 

e formais do direito básico à liberdade comunicativa para os regimes de direitos 

específicos, ordens jurídicas, cartas e convenções de políticas existentes? O discurso das 

democracias liberais é necessariamente capturado nesta tensão criada pelo contexto - e 

comunidade - transcendendo a dimensão de validade dos direitos humanos, por um lado, 

e, por outro, as históricamente formadas, culturalmente geradas e socialmente moldadas 

especificidades das comunidades jurídico-civis existentes. O objetivo não é negar essa 

tensão, abraçando apenas uma ou outra dessas alternativas morais, mas negociar sua 

interdependência, resituando ou reiterando o universal em contextos concretos. Se 

identificarmos o universal moral com o juridico-civil, teremos formas mais ou menos 

benignas de comunitarismo ou relativismo ético; se ignorarmos o jurídico-político e o 

admissível alcance das variações em diferentes sistemas e tradições (o que eu mencionei 

acima como o cronograma dos direitos), descartamos o político em nome da moral.” 

(BENHABIB, 2004, p. 133–134, tradução e destaque meus) 
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O fundamento de todo o argumento de Benhabib está na convicção de que a soberania 

democrática não retira sua legitimidade “apenas do seu ato de constituição, mas, igualmente 

significante, da conformidade deste ato a princípios universais de direitos humanos que são em 

algum sentido ditos precedentes [...] à vontade do soberano e de acordo com o qual o soberano 

compromete-se a se vincular”217. Fica a dúvida sobre a aplicabilidade desta teoria em realidades 

mais complicadas, geralmente distantes da realidade dos países desenvolvidos. 

Neste ponto é necessário parar e realizar um salto para que não se perca o fio da meada. 

Por enquanto, estas digressões sugerem dois argumentos conclusivo-complementares. O primeiro, 

no sentido de que não há como fundamentar um estado-nação puramente em fatores histórico-

biológico-culturais, pois dificilmente se encontrará uma continuidade histórica perfeita ao longo 

dos tempos entre protonacionalismos de povos antigos e os nacionalismos e nacionalidades atuais. 

As nações atuais se baseiam em diversos critérios geralmente estabelecidos enquanto fundamento 

normativo-político-axiológico comportamental das sociedades circunscritas a determinados 

territórios em que as elites que governam os correspondentes estados mutuamente os reconhecem 

enquanto soberanos.  

O segundo argumento é de que, levando em consideração que este é um trabalho 

acadêmico voltado a temáticas sobre migrações ensaiado no âmbito de um programa de sociologia 

e direito, a nação deve ser, assim desejo colocar, e agora passa a ser, considerada em seus potenciais 

agregadores das comunidades, enquanto fonte de apaziguamento social e fator importante na 

assimilação das regras conviviais morais e jurídicas.  

O problema do trabalho, que é a inserção de imigrantes (pessoas não inclusas na ordem 

moral comportamental local) em novas sociedades, surge, entre uma série de questões de sociologia 

e direito, a partir de uma solução teórica ao problema da eficácia do direito positivo nas sociedades 

contemporâneas. Seria ela a tese do mínimo ético apresentada por Marcus Fabiano Gonçalves218, a 

ser introduzida no mundo das migrações pelas teorias interculturalistas de integração, ambas as 

quais me reportarei oportunamente. O núcleo da tese compartilha fundamentos com diversos outros 

autores que também se atentam ao controle da possibilidade de grande diversidade de mecanismos 

                                                                 

217 BENHABIB, Seyla. The rights of others - aliens, residents and citizens. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 44. 

218 ARRUDA JUNIOR, Edmundo Lima de e GONÇALVES, Marcus Fabiano. Fundamentação Ética e Hermenêutica - alternativas 

para o direito. Florianópolis: CESUSC, 2002. 
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de interpretação do mundo social. Os comunitaristas costumam estar mais próximos desta noção 

de inclusão pelo compartilhamento de núcleos de valores.  

Como aduziu Seton-Watson, “(u)ma nação é uma comunidade de pessoas, cujos membros 

são unidos por um senso de solidariedade”219, e uma teoria jurídica, tal como a proposta, fundada 

em teorias comunitaristas, em especial a de Ernst Tugendhat, tende a considerar os problemas 

apontados no decorrer dos capítulos. 

Entender o conceito de nação a partir da nacionalidade cultural como medida inclusiva 

pode ser uma das saídas às dificuldades em torno do tema, porém funciona como uma ideia 

prospectiva, enquanto uma nação que realmente exista só possa ser reconhecida após sua criação, 

ou seja, enquanto já existente220. Isso quer dizer que, caso a sociedade que vive dentro dos limites 

de um determinado estado-nacional não tiver razoavelmente traçado sua identidade cultural 

nacional – o que inclui as suas diversidades e regionalidades (e que possibilite um movimento de 

interculturalidade com relação a influencias estrangeiras) – e nela promovido investimentos, a ação 

de inclusão de estrangeiros e seus descendentes se torna tarefa árdua e, muitas vezes, impossível.  

O Brasil, mais próximo de modelos assimilacionistas, em grande parte do século XX, 

conseguiu estabelecer uma identidade própria centralizada em elementos culturais espalhados por 

obras literárias e demais manifestações artísticas, e em figuras políticas centralizadoras, desde os 

imperadores, passando por Getúlio, até Lula, e ainda, através da unidade de símbolos e cores, nas 

histórias nacional e regionais, e na língua portuguesa, mantendo-se ainda a figura quase central da 

autoridade presidencial com competência de atuação em todo o vasto território. 

Antes de partir para questões mais especificamente voltadas ao tema principal da 

dissertação, que são os deslocamentos humanos internacionais contemporâneos, traçarei alguns 

pontos sobre hospitalidade, bárbaros e xenofobia, como questões importantes à compreensão dos 

desafios que a interlocução de culturas sempre despertou desde que as próprias surgiram em 

sociedades que, ao se beneficiarem de tecnologias de transporte, se comunicavam entre si. 

Infelizmente o tempo não me permitiu dar a profundidade merecida ao estudo, tampouco a 

amplitude que desejava, o que me limitou ao mundo ocidental, ainda que o ocidente, o oriente e o 

mundo africano subsaariano estivessem conectados, mesmo que por fiapos, por milhares de anos, 

silenciosa e mutuamente se influenciando. 

                                                                 

219 SETON-WATSON, 1977, p. 1, minha tradução.  
220 HOBSBAWM, 1990. 
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C AP ÍT U LO  2 .  RES G AT A N D O CO NC E IT O S:  H OSP IT A LID A D E ,  

C OMP A IX Ã O ,  BÁR BAR OS  E  XE N O FO B IA  

 

Ao estudar migrações internacionais, me deparei com a urgência de me aprofundar em 

alguns temas e conceitos para a elaboração de uma análise mais propositiva, e isso se deu por uma 

sensação surgida, ao longo de anos de estudo sobre o tema e certa participação no meio que o 

circunda, de que os raciocínios são elaborados a partir de premissas incompletas, que 

desconsideram vários pontos da natureza social dos agrupamentos humanos, como a sua razão de 

existir, por exemplo. Por que os seres humanos decidiram se concentrar em coletivos? E por que, 

para a manutenção da integridade destes coletivos, certas precauções foram tomadas? 

Até este ponto do trabalho, concluiu-se que, destes agrupamentos, nações foram formadas, 

muitas vezes de forma intencional, não espontânea, o que demonstra que algum tipo de necessidade 

surgiu ao longo do tempo. Vimos que os gregos e os romanos assim o fizeram, bem como os persas, 

que se julgavam senhores da civilidade em seus tempos de glória, da mesma forma os católicos e 

reformistas, a França em tempos de Napoleões, a Inglaterra em tempos de imperialismo e a 

Alemanha nazista, e assim como são os EUA atualmente. O fortalecimento das nações perante uma 

série de desafios a serem superados muitas vezes resultou na ruina de outras. Também levou ao 

fortalecimento de suas idiossincrasias e reconstrução de pontos essenciais ao infindável ciclo de 

construção da nacionalidade.  

Descartar a importância das nacionalidades nos dias atuais é descartar a história da 

humanidade. Com vias de resgatar esta história, o esforço seguinte analisa quatro antigas 

preocupações geradas pelos fluxos humanos que despertam do contato entre pessoas separadas por 

um alto grau de disparidade cultural. São elas a hospitalidade, a compaixão, os bárbaros e a 

xenofobia. Ao longo da seguinte digressão, estes assuntos serão abordados em sua essência, de 

modo que se possa transportá-los para os dias atuais. 

Para tanto, foi realizado um estudo sobre a etimologia das palavras, a começar por 

hospitalidade. A hospitalidade pode ser encontrada em todos os cantos do mundo, a qualquer tempo 

em que se ache uma civilização humana. A hospitalidade é o esforço pelo qual sociedades que 

pouco se entendem superam as adversidades geradas pelo seu insulamento auto-protetivo de sua 
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existência enquanto grupo específico e único, resguardado pela eternização de suas principais 

características coletivas. 

Daí surge a importância do resgate das principais raízes do mundo ocidental: gregos e 

romanos. O status especial de fundadores das sociedades ocidentais, e não de mera influência, é 

reconhecido por importantes helenistas, como Werner Jaeger, que defendeu o vasto círculo de 

povos ocidentais de hoje começou com a aparição dos gregos221 , e Jean-Pierre Vernant, que 

considerou a colônia grega de Mileto, na Jônia, como marco do pensamento racional ocidental222. 

Ao reconhecermos essa origem, podemos traçar o caminho tortuoso das ideias desde o surgimento 

delas nas sociedades que nos fundamentam, até os problemas que vivemos milhares de anos depois.  

O método a seguir utilizado é de uma sucinta desconstrução da palavra hospitalidade, 

passando pelos termos do latim romano hospes, hostipotis e hostis, alcançando o seu equivalente 

antepassado, a palavra grega xênos, que surgiu da xenía. A xenía era uma espécie de 

comportamento grego (ou seja, civilizado), cuja fiscalização cabia ao todo poderoso Zeus Xenios. 

Obedecer à xenía, o equivalente grego antigo ao que hoje tratamos como hospitalidade – apesar de 

ter maior amplitude –, era um valor da civilização helênica e uma forma de demostrar a própria 

helenice a qualquer estranho que se venha por ventura a encontrar. E com quem com 

comportamento helênico retribuir, o diálogo amistoso pode se estabelecer. E a quem não bem 

corresponder, retaliações legitimadas por Zeus Xenios seriam dedicadas. O código comportamental 

por trás das virtudes gregas antigas, marca distintiva de um elevado tipo de homem, é a areté223.  

Responder às duradouras questões sobre hospitalidade, aquelas que perfazem o caminho 

da ética, do político e do jurídico, induzem o pesquisador à viagem no tempo, que por si só gera 

inúmeras outras questões sobre a história da civilização humana. Afinal, o que é hospitalidade e de 

onde ela surgiu? A ideia de hospitalidade é a mesma no Rio de Janeiro e em Paris? A quem ela se 

estende? A todos? A muitos? A poucos? Ao nacional? Ao cidadão? Ao estrangeiro? Ela precisa ser 

recíproca? Ela demanda gratidão? 

                                                                 

221 JAEGER, 1946. 
222 Trecho extraído do prólogo da versão española da obra Les origines de la pensée grecque (1962) de Jean-Pierre Vernant: “¿Cuál 

es·-me pregunté- el origen del pensamiento racional en Occidente? ¿Cómo nació en el mundo griego? Me pareció que tres rasgos 

caracterizaban, en lo esencial, el nuevo tipo de reflexión cuya aparición marca, a principios del siglo VI, en la colonia griega de 

Mileto, en Asia Menor, el comienzo de la filosofía y de la ciencia griegas” (VERNANT, 1992). 
223 CECILIO, Leonardo Rezende. O Problema Reticular − Análise do predicado democrático da internet. Dissertação de Mestrado 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade Federal 

Fluminense. Niterói, março de 2017. 
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Não pretendo resolver aqui os problemas germinados no relativismo de extremos que hoje 

domina as relações entre os povos, tampouco pretendo aqui me aprofundar em digressões sobre 

intolerância às “diferenças” (mais correto seria utilizar a palavra diversidade – diferentes, todos 

são). Neste ponto, minha preocupação está em traçar o percurso histórico da hospitalidade no 

mundo contemporâneo de matriz ocidental com o objetivo de entender o seu papel na administração 

da recepção de inteiras comunidades estrangeiras pelos estados-nacionais e suas respectivas 

sociedades. 

 

 

2.1 COMPREENDENDO OS FUNDAMENTOS DA HOSPITALIDADE NO MUNDO 

OCIDENTAL 

 

Em sua mais recente obra224, em companhia de Paul Collier, Alexander Betts aborda uma 

ética da recepção de imigrantes. Para tanto, ele busca responder a três perguntas: qual é o nosso 

dever moral para com os refugiados?; os imigrantes, mesmo que não sejam refugiados, têm um 

direito moral global de migrar para o país de sua escolha?; quais são as obrigações morais que 

surgem desse influxo, tanto para a Alemanha como para os refugiados? Ainda que a referência a 

deveres, obrigações e direitos morais seja um tanto duvidosa, ainda mais no plano da ciência 

jurídica, as civilizações se deparam novamente com a urgência do repensamento de seus valores. 

E mais, ainda que se prospectivamente julgue moralmente válida a premissa de se promover 

acolhimento, ela se revela, cedo ou tarde, atrelada e restrita por limitações de outras ordens, como 

econômica e sócio-cultural. 

Dois princípios axiológicos básicos norteam a recepção de estrangeiros no seio das 

sociedades ocidentais desde os seus primórdios: a hospitalidade e a compaixão. Neste ponto do 

trabalho abordarei a primeira e suas origens na antiguidade grega. A hospitalidade, de acordo com 

o dicionário Michaelis225, é o ato de hospedar, a qualidade de hospitaleiro e o bom tratamento, a 

amabilidade, a gentileza.  

O prefixo base da palavra hospitalidade tem origem na palavra latina hospes, que designa 

igualmente bem aquele que recebe e aquele que oferece a hospitalidade. Essa palavra surgiu a 

                                                                 

224 BETTS e COLLIER, 2017. 
225 Busca realizada no dia 15 de maio de 2017 no sítio http://michaelis.uol.com.br. 
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partir da composição hostipotis, uma evolucao da Língua Proto-Itálica (ou antigo Latim). 

Anteriormente a isso, a palavra que designava o estrangeiro era hostis, porém, com o passar do 

tempo, ela passou a significar inimigo público. A palavra latina hospes (estrangeiro), evolução da 

composição hostipotis, se decompõe em *hosti-pet-s. Os termos hostis e potis, significam inimigo 

e mestre, porém, nesta composição que formou hospes, elas adquiriram significados diferentes. 

Isso aconteceu ante a evolução e espalhamento dos idiomas pela Europa, Oriente Médio 

e Ásia, resultado do contato entre as civilizações da antiguidade. O termo hostis (Língua Proto-

Itálica) era usado para identificar um tipo específico de estrangeiro226  – o peregrino que era 

recebido com igualdade de direitos em relação a um cidadão romano e estaria em uma relação de 

contrapartida, de reciprocidade227. Essa prática hoje reconhecemos como hospitalidade. Ela era 

também considerada entre os gregos antigos, que a denominavam xenía, um ritual que estabelecia 

uma relação de bom recebimento recíproco entre famílias (xênos – o hóspede estrangeiro sob 

proteção do pacto).  

Da conotação primitiva latina do termo hostis, se extraía uma ideia de retribuição. O hostis 

era o hóspede forasteiro que recebia algo, ao ser recebido, e compensava o recebimento de algo 

com uma contrapartida. Poderia ser algo simbólico. Os romanos recebiam os hostis estrangeiros 

em regime de igualdade de direitos. A derivação hostire (contrapartida, retribuição) surgiu desta 

noção de hostis – dar hostire é tornar hostimentum, que significa aequamentum, ig/equalização228. 

Benvenistes traz o seguinte exemplo do emprego de hostis (ou hostes) em latim:  

“Festus disse: eius enim generis ab antiquis hostes appellabantur quod erant pari iure 

cum populo Romano, atque hostire ponebatur pro aequare. ‘Pelos antigos são chamados 

hostes porque eles gozam do mesmo direito que o povo romano, e eles diziam hostire para 

aequare’. É evidente a partir desta observação que hostis não é nem o estrangeiro, nem o 

inimigo.” (BENVENISTE, 1969a, p. 92)   

O linguista aponta para a palavra hostire, que vai ser equivalente a aequare (igualar). Daí 

surgiu a composição redhostire, que, em Festus, vai ter o mesmo sentido de refere gratiam (refere-

se a favor ou retribua o favor). Portanto, hostes já designou na Roma Antiga os diferentes, incluindo 

estrangeiros, tratados em estatuto de igualdade frente ao povo romano, enquanto hostire foi usado 

no lugar do termo menos antigo aequare, também designando retribuir ou retribuição; 

                                                                 

226 Hostis e peregrinus se diferenciam no sentido de o primeiro guardar o reconhecimento de uma igualdade recíproca de direitos 

em relação aos cidadãos romanos e o segundo ser apenas alguém que habita fora do território, alguém de fora. 
227 BENVENISTE, 1969a; id. 1991. 
228 ibid.. 
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hostimentum, que foi redefinido para beneficii pensatio (compensação para um benefício, de uma 

bondade) e aequamentum (igualação), tiveram sentidos extraídos de uma pedra de peso igualado; 

hostimentumst vinha como compensação por um trabalho – o salário; hostorium era o bastão usado 

para igualar o módio229; hostus era o extrato do óleo, ou a compensação por expremê-lo; surge 

então a hostia, como compensação pela ira divina230. Vide que em nenhuma dessas palavras 

derivadas de hostis o sentido contemporâneo de hostilidade aparece, como em hostis viria a 

aparecer – o inimigo. E aparecem dois sentidos que, por maior semelhança que possa surgir, não 

são a mesma coisa – igualdade e retribuição. 

A palavra hostis aludia, até então, a uma relação de equilíbrio, um valor principiológico 

herdado dos gregos antigos. O hóspede é a evolução ao longo de milhares de anos do hostis, que 

justamente será entendido como aquele que está em relações de compensação231. A noção de 

hospitalidade decorre da relação de reciprocidade e igualdade existente entre de fora e de dentro 

que consubstanciou a relação entre estrangeiro e o cidadão romano, sob a geração de uma 

expectativa de retribuição (compensar) em sua terra natal (ou em sua casa) aos romanos (sob o 

pacto) que por ela passassem.  

A prática caiu em desuso e foi abolida, ao passo que o gozo da cidadania romana se 

valorizou com a expansão de Roma, e a noção de estrangeiro recebeu conotação negativa. Enquanto 

a antiga sociedade adquiria contornos de nação, as relações deixaram de se dar entre pessoas, entre 

sujeitos, entre clãs, passando a ser entre ciuitas e ciuitas, fortalecendo a perspectiva de dentro e 

fora, interior e exterior à ciuitas (cidade)232. É dizer que, de acordo com a hipótese de Benveniste, 

a ideia de hospitalidade deixou as relações privadas em direção às relações públicas, 

“acompanhando a construção de Roma como cidade política”233.  

Desta maneira, a palavra hostis, que outrora designava o estrangeiro em grau de igualdade, 

passou a denominar o externo à ciuitas, estrangeiro indesejado e, logo, apenas o inimigo público 

– aquele que venha a ser considerado hostil, que promove hostilidades. A palavra hostis se 

reportava a uma relação inicialmente pública entre o estrangeiro e a esfera pública, pois ainda se 

                                                                 

229 Módio era uma antiga medida de capacidade entre os romanos antigos, que equivalia aproximadamente ao alqueire. Módio é um 

substantivo masculino que provém do latim: modius. Wikipedia  
230 BENVENISTE, 1969a. 
231 ibid.. 
232 ibid.. 
233 BENVENISTE, 1969a, p. 95; BOUDOU, Benjamin. Ennemis, hôtes et étrangers. Enquête sur les identités politiques grecque et 

romaine. Mots. Les langages du politique, n. 101, p. 127–140, 22 Abr 2013. Disponível em: <http://mots.revues.org/21218>, p. 

129. 
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reporta ao estrangeiro dentro de uma “relação de reciprocidade, um estrangeiro residente, sujeito 

de direitos”234, que se reporta à comunidade. Já a palavra hospes se reporta a uma relação de 

hospitalidade entre indivíduos ou famílias, uma relação privada235. Por essa razão, a ideia atual que 

caracteriza a palavra hospitalidade alcançou as línguas neolatinas nos tempos atuais por via do 

termo composto hospes < *hosti-pet/ot-s. Essa alteração semântica está presente em Cícero: 

“A triste realidade foi atenuada pela suavidade do termo, na medida em que foi chamado 

hostis, aquele que era estritamente dito perduellis (inimigo). Chamávamos hostis, de fato 

entre nossos antepassados, aquele que agora chamamos de peregrinus, estrangeiro.” 

(CICÉRON, 1974 l.12) 

A palavra perduellis, que designava inimigo, carregava grande carga negativa devido ao 

prefixo per-, compreendido pejorativamente à época, sendo, do que se extrai da leitura do trecho 

acima de Cícero, amenizado por polidez com a gradual substituição pela palavra hostis, até que 

perduellis caísse em desuso236. O limiar da conversão do estrangeiro amigo no inimigo se funda na 

fragilidade da sensação de segurança em face do desconhecido, sensação que varia conforme o 

estado das sociedades. Também flutua conforme o grau de diferenciação e estranheza gerada pela 

presença do outro. Carl Schmitt analisou essa questão: 

“O inimigo político não precisa ser moralmente mau, não precisa ser esteticamente feio; 

ele não tem que se apresentar como concorrente econômico e, talvez, pode até mesmo 

parecer vantajoso fazer negócios com ele. Ele é precisamente o outro, o desconhecido e, 

para sua essência, basta que ele seja, em um sentido especialmente intenso, 

existencialmente algo diferente e desconhecido, de modo que, em caso extremo, sejam 

possíveis conflitos com ele [...]”. (SCHMITT, 2009, p. 28) 

Traçando a reciprocidade enquanto fundamento da relação entre estrangeiro e não-

estrangeiro (cidadão), a hospitalidade seria seu modo positivo e a hostilidade seu modo negativo, 

distinguindo-se, portanto, os sentidos de hóspede e de inimigo como as duas faces de uma mesma 

reciprocidade237. Segundo Benveniste238, o sentido de prestação compensatória previsto outrora 

em hostis é o fundamento da ideia de hospitalidade nos mundos latino, germânico e eslavo. De 

hostis (e hospes), na língua portuguesa, uma série de palavras, que remetem aos dois sentidos 

antagônicos de pessoa de fora a ser tratada igual sob regime de compensação e de inimigo, foram 

geradas a partir dos prefixos host (hot) e hosp, como hotel, hospedeiro, hóspede, hospedaria, hóstia, 

                                                                 

234 ibid., 2013, p. 131. 
235 ibid.. 
236 ibid.. 

237 BOUDOU, 2013. 
238 BENVENISTE, Émile. Problemas de Lingüística Geral I. Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1991. 
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hospício, hospital, hoste (tropa, exército), hostil, hostilidade e inóspito (inhospitus). No idioma 

espanhol, a palavra hostigar (fustigar, açoitar). No idioma francês, surgiram hôtesse (recepcionista, 

anfitriã), hôte (anfitrião, estalajadeiro) e otage (refém), e, no inglês, host (anfitrião, apresentador) 

e hostage (refém).  

Vide um outro exemplo do uso do prefixo hospes. No século XI d.C. surgiu a Ordem 

Soberana e Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, de Rodes e de Malta, mais conhecida 

por Ordem de Malta ou como Cavaleiros Hospitalários239 . Tais cavaleiros eram hospitalários 

justamente por terem como mote assegurar a proteção dos peregrinos à Terra Santa, de exercer a 

caridade e tratar de enfermos. Aqui, a hospitalidade está muito próxima da acolhida humanitária e 

da palavra hospital, ou seja, onde não há reciprocidade. A hospitalidade está mais próxima de 

compaixão do que de um pacto. 

O hostis encontra-se em uma relação de reciprocidade, como um estrangeiro residente e 

sujeito de direitos, reportando-se a uma comunidade pela via de uma relação pública240. O hospes 

participa de uma relação com um membro da sociedade (um cidadão) ou com uma família, ou seja, 

uma relação de natureza privada, que, porém, depende da existência de uma hospitalidade pública. 

A hospitalidade era acobertada pela hospitium privatum, que basicamente atrelava o estrangeiro ao 

homem romano, por via de um contrato (tabula hospitalis) entre cliente e patrono/benfeitor.  

Com a expansão de Roma e o avanço do direito para regular as relações entre as pessoas 

e entre as sociedades, muitos tratados (foedus241) assinados entre Roma e cidades estrangeiras 

passaram a dar conta da proteção recíproca de estrangeiros, uma hospitium publicum, uma relação 

pública protegida pelo direito público romano. Por um período, surgiu a ideia de hostis-hospes 

(estrangeiro-hóspede), que abarca a conjunção de uma hospitalidade privada assegurada e 

permitida pela hospitalidade pública242, porém o termo hostis foi mudando de sentido. 

A ideia contemporânea de hospitalidade alcançou os tempos atuais por via do termo Latim 

hospes, que designava o visitante, o estrangeiro, o recebido, a partir da composição de hostis e potis 

> hosti-pet-s > hostipotis. Esse hosti da composição deve ser interpretado a partir do conteúdo 

extraído da antiga ideia de estrangeiro, englobando compensação e igualdade, conduzindo ao 

                                                                 

239 Os reis de Portugal, por muito tempo, estiveram entre os principais líderes da ordem. Daí a famosa Cruz de Malta estar tão 

associada ao Reino de Portugal. 
240 BOUDOU, 2013. 
241 Tratados que previam alianças entre os romanos e outros povos, incluindo bárbaros. 
242 ibid., 2013. 
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sentido abstrato de hospitalidade, ou seja, o hostis como alguém que personifica a hospitalidade243. 

O sentido de hostilidade e inimigo público de hosti não foi recepcionado por hospes. 

O segundo membro – pet- – é uma alternância de pot- , originário da palavra potis, do 

Latim, que significa mestre, de modo que hospes designaria grosseiramente le maître de l'hôte ou 

algo similar a o mestre anfitrião244. O termo potis (Latim) tem origem em pótis (mestre, governante, 

dominus) da Língua Proto-Indo-Europeia, que espalhou suas ramos pelo mundo circundante, tendo 

também influenciado as palavras gregas pósis (πόσις – marido, esposo) e depótēs (δεσπότης – 

senhor, mestre), e na palavra sânscrita pátih (पति – [no antigo Gujarati] mestre, dono, senhor), que 

evoluiu para pati (पति – [no Hindi] marido, esposo)245. O termo potis, no entanto, alcançou hospes 

com significado bastante diverso de mestre. 

O antigo significado de mestre de pótis foi convertido, em algum momento histórico, para 

si próprio246 (identidade) quando hostipotis recebe o termo Latino potis. A ideia de poder (mestria) 

foi mantida para outros usos de potis e transmitida para outras palavras em Latim, como os 

adjetivos impos (quem não é...), compos (mestre de si, de seu espírito), e ao verbo potēre, que 

incorpora potui (poder ou, no francês, pouvoir)247; potis sum se tornará possum e pote est se tornará 

potest – eu sou capaz, eu posso. Segundo Benveniste, é provável que as derivações de potis tenham 

reduzido o sentido de mestria e poder ao longo dos muitos anos, dando mais ênfase à referência 

feita à individualidade surgida das expressões – aquele que é/não é/faz. Se potis remetia ao poder 

de alguém, passou a ser compreendido com aquele que pode. O significado de potis, em hospes, se 

deslocou da ação para o indivíduo. 

Benveniste recorda a hospitalidade na Grécia antiga248. A palavra xênos (ξένος) indica 

relações do mesmo tipo entre sujeitos vinculados a um pacto de obrigações. A palavra xenía (ξενία) 

se refere ao conteúdo de uma troca de dons entre contratantes, que declaram sua extensão aos seus 

descendentes, colocado sob a proteção de Zeus (enquanto Zeus Xénios ou Hospites). A xenía é a 

noção grega de hospitalidade e cortesia destinada a estrangeiros e seus parentes e relativos que 

                                                                 

243 BENVENISTE, 1969a. 
244 ibid.. 
245 ibid. 
246 Segundo Benveniste, primeiro como lui même, depois como soi même. 
247 ibid.,1969a. 
248 ibid.. 



107 

 

estejam sob a égide do pacto de reciprocidade 249 . E xênos é a pessoa que é recebida com 

hospitalidade dentro deste pacto. 

A relação de hospitalidade ao xênos prevista na xenía, do contrário da direcionada ao 

hostis no mundo latino, é preferencialmente de natureza privada, porém gerando ainda repercussões 

nas esferas cósmica e axiológica, com residual repercussão também de natureza pública (relação 

da coletividade com o indivíduo). Quando esta 250  passa a ocorrer, ou seja, numa relação de 

residência entre estrangeiro e coletividade, ele não mais é xênos, mas um meteco (metoikos – 

Μέτοικος), um coabitante que se encontra, por sua vez, numa relação, não de xenía, mas de 

proxénia (mais comum a partir do século VI a.C.). 

Na xenía, quem recebe o xênos é o xenodókhos (ξενοδόχος, o anfitrião, o hoteleiro), uma 

composição dos termos xênos (ξένος) + dékhomai (δέχομαι – receber). Outras palavras derivadas 

de xênos e de xenodókhos são xenodocheío (ξενοδοχείο – hotel) e xenodochoÿpállilos 

(ξενοδοχοϋπάλληλος – empregado do hotel). Diferentemente de hostis, o termo xênos, que em 

Homero, significava hóspede (o recebido) e, com o tempo, passou a designar apenas o estrangeiro, 

jamais teve seu sentido subvertido para inimigo251. O estrangeiro, o xênos, se opunha ao endemos, 

ou o homem de dentro, aquele que está aqui, e, em seguida, ao polites, o cidadão252.  

Entretanto, o estrangeiro grego, do que se apreende de diversos textos, inclusive as 

epopeias, é sempre um outro grego, ainda que distante, pois somente um outro grego estaria ciente 

dos deveres inerentes à xenia (o dom, os comportamentos, as formas de reciprocidade e 

permutabilidade {de papeis, o que leva a uma equivalência de status253}). Um bárbaro, ou um 

allotrioi, este sim é um sujeito estrangeiro que fala outra língua, estando sempre fora da relação da 

xenia (sem reciprocidade), e, fatalmente, as únicas relações possíveis com ele são de guerra, 

comércio ou pirataria254. Essa diferenciação permite desassociar o estrangeiro (xênos) do inimigo. 

Boudou ainda complementou essa interpretação: 

“ Esse estrangeiro intermediário, nem totalmente estrangeiro, nem totalmente familiar, é 

bem precisamente aquele com quem a hospitalidade é possível; o xênos será estrangeiro 

ou anfitrião, mas não inimigo” (BOUDOU, 2013, p. 130, tradução minha). 

                                                                 

249 ibid.. 
250 Relação de natureza pública em que o mediador passa a ser a coletividade e não mais um anfitrião. 
251 ibid.,1969a. 
252 BOUDOU, 2013; GAUTHIER, Philippe. Notes sur l’étranger et l’hospitalité en Grèce et à Rome. Ancient society, v. 4, p. 1–22, 

1973. 
253 ibid., 2013. 
254 ibid.. 
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Em sua epopeia Ilíada, Homero retrata o malfadado encontro entre troianos e espartanos, 

no qual, recebidos com hospitalidade pelos gregos, os troianos violaram as regras previstas no ritual 

da xenía. O príncipe Páris “transgrediu todas as normas de hospitalidade e, seduzindo Helena, 

levou-a consigo para Ílion”255. Páris e seu irmão Heitor haviam sido convidados à residência de 

Menelau (rei dos espartanos) e de Helena (sua esposa, que, porém, fora prometida à Páris por 

Afrodite). Menelau entreteu Páris e os troianos por nove dias, partindo no décimo em direção à 

Creta para os rituais fúnebres de seu avô. Encantado pela beleza da moça, o príncipe troiano, com 

ajuda de dons sedutores fornecidos pela deusa Afrodite, convence Helena a fugir de Esparta e 

acompanha-lo à Troia. O resultado disso, segundo a poética dos contos, foi uma guerra de 10 anos 

entre gregos, liderados por Agamêmnon, irmão de Menelau, e troianos, liderados pelo rei Príamo 

e o príncipe Heitor, maior entre os guerreiros, perdendo apenas para Aquiles.  

Há indícios históricos de que a guerra fora, na verdade, travada em função do domínio de 

Troia sobre o Estreito de Dardanelos, entrada para o Mar de Marmara e acesso ao Mar Negro. 

Entretanto, a tradição helênica é passada pelos épicos capitaneados por Homero e outros escritores 

e aedos gregos antigos, que retratam estórias revestidas de conteúdos morais, exemplos de condutas 

virtuosas e atos heroicos que regeriam o comportamento grego por inúmeras gerações. Logo, 

conforme se eternizou a tragédia256 pelo aedo Homero, toda a Guerra de Troia, que culminou na 

destruição do grande reino e sua cidade capital Ílion, se deu em razão uma grave violação ao pacto 

de hospitalidade entre Troia e Esparta, cujo líder Menelau, por sua vez, estava resguardado por um 

pacto de cooperação bélica entre vários reis. 

Na segunda epopeia de Homero, a Odisseia, Odisseu (ou Ulisses) tem sua jangada 

afundada por um furioso Posseidon, tendo conseguido chegar à praia de Esquéria, na mitológica 

Feácia. Lá, o náufrago herói foi recebido pela jovem Nausícaa, filha do rei Alcínoo dos feácios, 

que recebe o xênos, em sua necessidade e fragilidade, com a devida hospitalidade, levando-o ao 

palácio desconhecendo, até então, sua identidade.  

Por sua vez, o rei e rainha recebem o náufrago com hospitalidade, mesmo sem saber a 

quem ajudavam, em troca de que entretivesse seus anfitriões com várias narrativas sobre aventuras 

(as suas próprias). Odisseu passa dias relatando aventuras sobre gigantes, mágicos, feiticeiras e 

                                                                 

255 JONES, Peter. Introdução in HOMERO e colab. Ilíada. São Paulo: Penguin, 2005. p. 25. 

256 Séculos antes de os conceitos de tragédia e comédia surgirem. 
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fantasmas, que levavam a plateia ao delírio. O encanto com o dom ofertado pelo aventureiro era 

tão admirado quanto a quantidade e qualidade dos presentes que ia recebendo cada vez mais. Até 

que Odisseu, ouvindo a história de Troia cantada por um aedo no banquete noturno, não resiste às 

memórias e chora, sendo prontamente identificado como o rei de Ítaca, sendo a ele dedicada uma 

nau para que retornasse ao seu lar. 

Um outro bom exemplo de hospitalidade revelado na Ilíada de Homero é o trecho sobre a 

ida de Pátroclo, o mais íntimo amigo de Aquiles, por ordem deste, a verificar feridos no campo de 

batalha. Na tenda de Nestor de Gerenia, rei ancião de Pilos, que ao ver Pátroclo à porta, levantou-

se de seu trono fulgente, conduzindo-o pela mão a um assento, numa tentativa de agradar o fiel 

seguidor de Aquiles, visando convencê-lo a persuadir o grande guerreiro a voltar aos combates. 

Ciente disso, Pátroclo rejeita a oferta para sentar-se, evitando, assim, a engendrada retribuição. 

Nestor não desiste e, em uma longa fala, induz Pátroclo a tomar o lugar de Aquiles nos campos de 

batalha, o que viria a leva-lo à morte nas mãos de Heitor. Dominado pelo ódio e tristeza, Aquiles 

retorna aos combates e mata o príncipe troiano. 

Benveniste257  destaca um dos significados atribuidos ao dom258  (dádiva, presente259) 

extraídos do grego antigo. Dom, cujo verbo de raiz *đō- dá origem a palavras como doar, doação, 

donatário, aparece nos contos de Homero como dotíyi (δωτίυη) e é a materialização do xenios 

(ξενιοσ) – um presente próximo de dever dativo inerente à obersevância da xenía. Quando Ulisses 

é recebido por Polifemo, o ciclope, ele já se acomoda a partir da espectativa de estar sob a égide 

da dotíyi, que integra os deveres de hospitalidade – é a norma entre hóspedes. Da mesma forma, 

Alcino, rei dos feáces, ao receber Odisseu, se recusa a deixar partir seu hóspede (ξένος – xênos) 

sem que lhe ofereça toda a δωτίυη que lhe destina.  

O dom acompanha os deveres de dar e receber. Ou seja, de reciprocidade, de retribuição. 

Aquilo que se podia considerar direito à época proibia o dom gratuito. É preciso haver 

compensação, mesmo que simbólica. A noção de dom em dotíyi pode se dar em retribuição ou 

pedindo retribuição, onde o mecanismo de reciprocidade “é revelado pela própria significação, e 

posto em relação com um sistema de prestações de homenagem ou de hospitalidade”260. A gratidão, 

a reciprocidade e o equilíbro fazem parte da xenía. 

                                                                 

257 BENVENISTE, 1991. 
258 De onde se deriva doar – em francês, donner; em inglês, donate; em espanhol, donar. 

259 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977. 
260 BENVENISTE, 1991, p. 353. 
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O cuidado na promoção do tratamento adequado ao estrangeiro está atrelado a uma noção 

de justiça cósmica, ou Dikē261 (Δίκη ou θεία δίκη), que é a deusa da justiça e do espírito de 

ordenamento moral262. Por essa razão, não há como fugir de um castigo em caso de desonra (como 

hoje se diz que não se pode escapar da justiça de Deus). A divindade (e a ideia de justiça) 

sobreviveram na mitologia romana em Iustitia. Há sempre alguém de olho. Se na modernidade, 

não há uma deusa vigiando, o restante da comunidade assim o faz em ambientes onde o mútuo 

respeito e a cooperação são valores imperativos, conforme regras prescritas ou tradições.  

Na Epístola aos Hebreus, escrita por volta de 65 d.C., o sermão transmite o valor 

hospitalidade ao fiel e já presume um dos riscos de sua desconsideração, de se negar hospitalidade 

a anjos, porém uma hospitalidade mais próxima da compaixão:  

Hebreus 13:2 – Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade; pois agindo assim, mesmo 

sem perceber, alguns acolheram anjos.  

O temor da possibilidade de o sujeito a que se deve prover hospitalidade ser uma divindade 

vigilante já existia entre os gregos antigos. No diálogo abaixo, extraído de O Sofista de Platão, 

Sócrates demonstra preocupação com a hospitalidade a ser ofertada ao estrangeiro recém-chegado.  

Teodoro — Fiéis, Sócrates, à nossa combinação de ontem, aqui estamos na melhor ordem. 

Trouxemos conosco este Estrangeiro, natural de Eléia; é amigo dos discípulos de 

Parmênides e de Zenão, e filósofo de grande merecimento. 

Sócrates — Não se dará o caso, Teodoro, de, sem o saberes, teres trazido um dos deuses 

em vez de um Estrangeiro, segundo aquilo de Homero, quando diz que, de regra, os 

deuses, e particularmente o que preside à hospitalidade, acompanham os cultores da 

justiça, para observarem o orgulho ou a eqüidade dos homens? Quem sabe se não veio 

contigo uma dessas divindades, para surpreender-nos e refutar-nos — argumentadores tão 

fracos todos nós — algum deus disputador? (PLATÃO, 2003, p. I) 

E logo no início do livro Político de Platão, Sócrates agradece a Teodoro de Cirene por 

ter levado o Estrangeiro de Eléia à academia, onde conheceu o jovem Teeteto263, com ele tendo 

dialogado sobre o conceito de sofista. Teodoro, em resposta, reconhece seu mérito em ter levado o 

Estrangeiro – que, por sua vez, retribuiu a hospitalidade com um bom diálogo – e gentilmente 

                                                                 

261 A titã Themis (Θέμις), filha de Urano (céu) e Gaia (terra), e mãe de Dikē, também personificava a ideia de justiça, porém mais 

atrelada à relação entre homem e divindades.  
262 Os gregos antigos se viam atrelados em todas as suas relações sociais ao conceito de dikē enquanto conjunto de normas de 

conduta. Mais do que justiça, dikē representava valores de costumes, hábitos e tradições. Agir em oposição à dikē, é optar pelo 

comportamento da hubris. 
263 Jovem estudioso de matemática e ciências afins. Estudou em Cirene (colônia grega - hoje, Shahhat, na Líbia) com Teodoro, 

assim como Platão. 
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informa a Sócrates sobre uma pretensão de retribuição, a qual o filósofo contesta ironicamente sua 

medida. 

Sócrates — Quanto te agradeço, Teodoro, por me haveres apresentado Teeteto e o 

Estrangeiro! 

Teodoro — Pois em breve, Sócrates, hás de dever-me uma gratidão três vezes maior, ao 

completarem eles o retrato do político, e a seguir o do filósofo. 

Sócrates — Que assim seja! Mas, meu caro Teodoro, poderíamos dizer também que o que 

ouvimos nos foi contado pelo mais notável mestre de cálculo e de geometria? 

Teodoro — O quê, Sócrates? 

Sócrates — Que tu dás a cada um desses homens o mesmo valor, quando, entretanto, a 

diferença que os separa não poderia expressar-se por qualquer proporção da vossa arte264. 

Teodoro — Ó Sócrates, por nosso Deus Amon! Eis aí uma crítica boa e justa com que 

revelas, de memória, o meu erro de cálculo. 

Outro conceito importante guiava os gregos à conduta ilibada e honrosa: kleos (κλέος), 

como a fama que se carrega mesmo após a morte, e que é transferida hereditariamente. A desonra 

também aproveita herdeiros. Há um vínculo entre dikē e xenía, justiça e hospitalidade, que fica 

ainda mais claro pela unificação de três importantes conceitos expressos em uma única palavra – 

xênos; são eles anfitrião, hóspede e estranho/estrangeiro. A xenía, para Christian Werner, um dos 

tradutores brasileiros de Odisseia, “representa a epítome da moralidade da Odisseia”, pois a “trama 

se desenrola em função dessa ideia, e os personagens, do ciclope até os pretendentes, são julgados 

pela maneira como exercem o ideal de tratamento adequado a estranhos”265. 

Durante uma batalha na Guerra de Troia retratada por Homero, o guerreiro Glauco, primo 

de Sarpedão (guerreiro, rei da Lícia e filho de Zeus)266, se depara com o grande herói Diomedes, 

que o desafia. Glauco responde que, sendo neto de Belerofonte (um dos três grandes heróis 

anteriores à Hércules), lutaria destemidamente com qualquer um. Neste momento, Diomedes 

enterra sua lança na terra e diz a Glauco que seu avô Eneu, rei de Cálidon, fora um amigo próximo 

de Belerofonte, e isso deveria ser honrado. Declarou, então, que ambos deveriam também ser 

amigos apesar de estarem em lados opostos na guerra, e que havia suficientes adversários na guerra 

para que se pudessem evitar. Como sinal de amizade, Diomedes retirou sua armadura de bronze e 

entregou a Glauco. Glauco, em retribuição, retirou a sua, que valia dez vezes mais, e entregou a 

Diomedes. 

                                                                 

264 Matemática. 
265 WERNER, Christian. Prefácio. In HOMERO. Odisseia. São Paulo: Cosac Naify, 2014, pp. 91-92. 
266 Sarpedão e Glauco não desejavam lutar nesta guerra, que lhes concernia. Porém lutaram bravamente. Aparentemente estavam 

vinculados ao pacto protetivo previsto na arruinada Liga de Assuwa, ao qual deveriam honrar em nome de seus súditos e 

antepassados. 
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Homero fez referência à importância do respeito à xenía em toda sua poesia. Em a 

Odisseia, no Canto ix, com a chegada do herói Odisseu à Sicília, Haroldo de Campos destaca a 

punição sofrida por Polifemo, o ciclope filho de Poseidon, por ter violado deveres de hospitalidade. 

Justamente por ser ciclope, uma besta não-humana, não-helênica, a alegoria o transforma no não-

observador de regras básicas de equilíbrio e justiça, em um não-helênico, um monstro comedor de 

gente que, por não se dedicar à agricultura (valor e virtude helênica essencial), saqueava pomares 

da região que habitava. Seres, os ciclopes, que vivem à margem da dikē e xenía267.  

Por analogia, no mundo real, alguém com esse comportamento se equipararia a um 

bárbaro (βάρβαρος), ou seja, alguém de fora do sistema de valores gregos. A palavra bárbaro tem 

origem no mundo grego antigo, onde assim eram designados os persas268. Até (provavelmente) o 

século 5º a.C., bárbaro era todo não-grego, aquele que não fala o idioma e ignora as tradições e 

costumes helênicos – o estrangeiro distante; πας μη Ελλην βαρβαρος (quem não é grego é um 

bárbaro). Assim como hostis, o bárbaro, com o tempo, passou a designar pejorativamente qualquer 

estrangeiro aos padrões culturais mínimos, tendo essa ideia perdurado por milênios, cabendo a 

noção de não-civilizado aos tempos de Império Romano. 

A cultura e conhecimento gregos foram espalhados por Alexandre Magno no século IV 

a.C., deixando vestígios em todo seu longo, porém breve, império. Mais em especial nas cidades 

Pérgamo, na Jônia (atual Turquia, sudeste de Troia) e Alexandria (Egito). Alexandre foi tutorado 

de Aristóteles, que lhe ensinou sobre os valores insculpidos na Ilíada e Odisseia. Há relatos de 

Alexandre dormir com uma cópia da Ilíada sob o travesseiro269, cópia esta que só foi possível em 

vista do patronado de Pisístrato270, tirano governante de Atenas ao final do século VI a.C., que 

investiu no registro das epopeias.   

As poesias de Homero foram editadas, traduzidas e publicadas271 em 1488 em Florença 

pelo ateniense Demetrius Chalcondyles, um acadêmico grego que na cidade residia e lecionava à 

época. Demetrius foi tutor dos filhos de Lorenzo de Medici por um tempo e professor de grego e 

filosofia, e traduziu inúmeras obras gregas ao latim. Nesta mesma época, período em que 

                                                                 

267 Na epopeia, os ciclopes descritos sequer serviam a Zeus e desrespeitavam a divindade suprema. Divindade esta que, na forma 

de Zeus Xenios, era o patrono da xenía. Está aí a justeza do castigo recebido pelas mãos de Odisseu, que, após ter tido negado o 

dom da hospitalidade, e ser atacado, acabou cegando o único olho de Polifemo. O irado Poseidon tentou naufragar a balsa de Odisseu 

e afoga-lo quando este tentou deixar a Sicília, porém Zeus interveio fazendo com que ele chegasse à Feácia.  
268 Império Aquemênida. 
269 WERNER, 2014. 
270 Para as Panateneias, que era um festival em homenagem à deusa Atena. 
271 Em nova tecnologia que permitia preservar as obras literárias. Havia manuscritos antigos das epopeias de Homero. 
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Constantinopla caiu sob domínio otomano 272  (1453), muitos estudiosos gregos (bizantinos) 

migraram para a Itália e espalharam conhecimento pela península273.  

Immanuel Kant, em seu tratado Sobre a Paz Perpétua (1795), traz uma noção de 

hospitalidade universal que ele propôs ser princípio de todas as relações internacionais e do direito 

sem fronteiras. Essa ideia de hospitalidade se consolidaria na garantia de que o estrangeiro gozasse 

de não ser hostilizado enquanto visita outro estado. Para Kant, todos possuem o direito natural de 

não serem vistos como ameaça à paz interna injustificadamente. É o que quer dizer na passagem 

do terceiro artigo: “o Direito Cosmopolita deve limitar-se às condições da hospitalidade 

universal”274. O que sustentaria o argumento de direito de visita (tráfego) é a finitude da superfície 

do planeta, que, por ser esférica, impossibilitaria a extensão da humanidade – ninguém teria mais 

direito a estar no planeta Terra do que o outro. A hospitalidade universal, para Kant, seria uma 

ferramenta para aproximar os povos através de uma constituição cosmopolita, sem a necessidade 

de ser criado um estado, em direção a uma comunidade entre os povos terrestres.  

Samuel von Pufendorf, jurista radicado em Leipzig e filho de pastor luterano, que foi 

estudado por Kant e teve Hugo Grotius, Thomas Hobes e Thomas Jefferson como inspiração, em 

seu De Jure Naturae et Gentium Libri Octo (1661), analisou o dever de humanidade dos estados 

de: 

“[...] admitir ‘estranhos que foram expulsos de seu antigo lar’ desde que estejam 

preparados para reconhecer o governo estabelecido do país e se adaptarem aos costumes 

locais. Além disso, o estado deve ter uma mão livre para decidir quem admitir e quantos 

admitir, dependendo das circunstâncias domésticas”. Tradução minha (MILLER, 2008, p. 

373). 

Emer de Vattel, filósofo e jurista suíço, relembra em sua obra O Direito das Gentes de 

1758 o pronunciamento de Cícero (século I a.C.) sobre o tratamento aos estrangeiros. O líder 

romano refutou a quem excluía estrangeiros dos benefícios dos deveres os quais cidadãos se 

mutuamente vinculam275, porém essa noção de hospitalidade quase universal que carregava a 

                                                                 

272 O papa Alexandre VI, através da Bula Inter coetera de 1493, recomendou a retomada de territórios submetidos ao Império 

Otomano. 
273 WERNER, 2014. 
274 KANT, Immanuel e KRISTENSEN, Bárbara e PIM, Joám Evans. Para a paz perpétua. Ensaios so bre Paz e Conflitos; Vol. 5. 
Rianxo: Instituto Galego de Estudos de Segurança Internacional e da Paz, 2006. 

275 DE VATTEL, Emer. The Law of Nations - or the principles of the Law of Nature, applied to the conduct and affairs of nations 

and sovereigns. 6. ed. Philadelphia: T. & J. W. Johnson, 1844. 
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palavra hostis, como visto acima, foi deixando de existir em razão das mudanças ocorridas em 

Roma.  

O suíço também lançou em seu tratado sobre o direito entre as nações algumas noções de 

hospitalidade devida entre os povos, insculpidas no direito natural, subsumidas “naqueles deveres, 

que ‘homens’ devem uns aos outros, enquanto homens (humanos), – isto é, enquanto seres sociais 

formados para viver em sociedade, e estando em necessidade de assistência mútua para a sua 

preservação e felicidade, os possibilitando viver numa maneira conforme a natureza”276. De Vattel 

estatui ainda que estes direitos da natureza não são menos vinculantes às nações do que aos homens. 

De Vattel (1714-1767) era contemporâneo e quase compatriota277 de Jean-Jacques Rousseau278 

(1712-1778), tendo ambos nascido a cerca de 100 km de distância, tendo, por óbvio, recebido as 

mesmas influências às suas produções acadêmicas279. O trecho abaixo remete à discussão sobre 

nacionalidade e cidadania, muito comum à época em que foi escrito:  

“Os habitantes, como distinguidos dos cidadãos, são estrangeiros, que têm permissão para 

se instalar e ficar no país. Ligados à sociedade pela residência, estão sujeitos às leis do 

Estado enquanto nele residem; e eles são obrigados a defendê-lo, porque ele lhes concede 

proteção, embora não participem de todos os direitos dos cidadãos” (DE VATTEL, 1844, 

§ 213, livro 1, tradução minha).  

Trazendo o estudo para tempos mais recentes, Cançado Trindade, juiz brasileiro da Corte 

Internacional de Justiça, em seu Parecer Consultivo OC-18/03 de setembro de 2003 perante a Corte 

Internacional de Direitos Humanos, ao dissertar sobre a condição jurídica e direitos de migrantes 

indocumentados, trouxe uma noção legal de hospitalidade ao destacar a “importância crescente da 

prevalência de determinados direitos, como o direito de acesso à justiça280, o direito à vida privada 

                                                                 

276 ibid., p. 134. 
277 Emer de Vattel nasceu em Couvet, no antigo principado de Neuchâtel, à época sob regência do Rei Frederico I da Prússia, porém 

parte da Antiga Confederação Suíça, tendo passado ao status de república e cantão integrante da Confederação Suíça (atual estado 

moderno) em 1848. De Vattel, cujo pai era um nobre e diplomata, foi à Genebra em 1733 para estudos de teologia e metafísica, 

tendo, sob a tutela de Jean-Jacques Burlamaqui, um de seus professores, estudado os princípios da lei natural e do direito das nações. 

De Vattel era considerado e se considerava suíço, apesar de súdito da Prússia. 
278 Rousseau residiu parte de sua vida em Paris, porém, por ter passado a ser perseguido devido à péssima repercussão de uma de 

maiores obras, Emílio ou Da Educação, em 1762, ano de publicação em Genebra de Do contrato social, foi refugiar-se em Neuchâtel 

até 1765. 
279 O livro de Rousseau Do contrato social foi publicado em 1762, enquanto O direito das gentes ou Princípios da Lei Natural, 

aplicados à conduta & assuntos das nações e soberanos, de De Vattel, é de 1758. Em 1755, Rousseau publica o Discurso sobre a 

origem da desigualdade e o Discurso sobre a economia política, após De Vattel ter publicado em 1747 Le loisir philosophique ou 

pieces diverses de philosophie, de morale et d'amusement. A obra de De Vattel é considerada a mais influente obra jurídica sobre 

as revoluções francesa e norte-americana e sobre as Eras napoleônicas. 
280 Lato sensu, enquanto direito à realização da justiça. 
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e familiar281, a não ser submetido a tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, de modo a 

transcender a dimensão puramente estatal ou interestadual”.  

Essa é a visão de tratamento mínimo, em termos de condição jurídica, que um estado-

nacional deve garantir a qualquer pessoa que estiver em seu território, inclusive os indesejados 

e/ou fora do controle282 (sem documentos). O magistrado internacionalista reconhece, em seu 

prefácio elaborado para edição da obra de Francisco de Vitoria283, que o filósofo teólogo jurista 

espanhol, e outros autores ibéricos contemporâneos a ele, se mantêm, em vários aspectos, atuais, 

em especial no que concerne o aporte de uma ética mínima de todos os povos, e não hostilidade a 

pessoas, como valores insculpidos em princípios fundamentais em torno de uma sociedade 

universal do gênero humano. 

Vitoria se antecipou a uma série de filósofos norte-europeus e, apesar de membro 

fervoroso da Igreja Católica, traçou um caminho para a positivação do direito natural, em especial, 

de princípios que previam a igualdade entre seres humanos. Se para os gregos antigos a 

hospitalidade tinha fundamento no temor aos deuses, em Vitoria a teologia mística é ultrapassada 

em um avanço rumo à teologia racional. O direito natural, para Vitoria, é um direito comum a 

todos, e o tratamento minimamente não-hostil a todas as pessoas, inclusive aos estrangeiros, estaria 

presente nisto que ele chama de ius gentium, porém como um direito de relações inter-gentes.  

Inspirado nas descobertas espanholas nas Américas, para Vitoria, a ausência da fé cristã 

“não é impedimento para ser um verdadeiro senhor” 284 . Importa salientar que Vitoria está 

analisando a situação em que os cristãos (os espanhóis) são os estrangeiros. A questão para ele é 

como devem se comportar os espanhóis em relação aos índios, ou seja, como deverá ser o 

comportamento deles, enquanto estrangeiros, em relação aos locais, que eram, como numa nova 

espécie de bárbaros, os selvagens e infiéis. Vitoria abre espaço, anos antes de surgirem os 

contratualistas, para a elaboração de um direito autônomo como um sistema com valor moral, 

lógico e racional285.  

                                                                 

281 Unidade familiar. 
282 TRINDADE in DE VITORIA, Francisco. Relecciónes - Sobre os índios e sobre o poder civil. Brasília: Universidade de Brasília 

- UnB, 2016.  p. 34. 
283 ibid.. 
284 DE VITORIA, 2016 

285 ibid.. 
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O jurista retoma valores cristãos, tais como a solidariedade e a liberdade, por meio de uma 

racionalidade e acompanhando a evolução da técnica jurídica, os subsumindo a um sistema baseado 

em valores. Apesar da coragem e pioneirismo de Vitoria, o Papa Alexandre VI viria a expedir a 

Bula Inter Coetera em 1493 286  determinando que não se salvaria mais as almas das nações 

bárbaras, recomendando a ocupação dos territórios infiéis (ou nullius). Essa Bula se destinava à 

retomada das terras ocupadas pelos Otomanos (Constantinopla), a ocupação e dominação das novas 

terras, e o espalhamento da fé cristã na Península Ibérica.  

Mais adiante, após as notas sobre compaixão, é realizada uma análise sobre o tema 

bárbaros e sua evolução ao longo das Eras na civilização ocidental. Antes disso, um tema também 

muito importante à compreensão do fenômeno das migrações, ao lado de nacionalidade, 

hospitalidade e xenofobia, é a compaixão que, algumas vezes, toma os contornos da solidariedade 

e, outras, da empatia. 

 

 

2.2 A COMPAIXÃO COMO VALOR E COMO CAPACIDADE DE COMPREENDER O 

SOFRIMENTO DO OUTRO 

 

Hospitalidade não deve ser confundida com compaixão. Ainda que se tenha muitas vezes 

utilizado o prefixo hosp para várias instituições de caridade, que remetem mais à compaixão 

desinteressada do que ao equilíbrio da retribuição, são valores e condutas diversas. Em 

hospitalidade há senso de dever moral, enquanto compaixão é um sentimento despertado. Embora 

ambos possam se aproximar da ideia de empatia287 – que alcançou os dias atuais com o antigo 

sentido de sympathīa (latim), que tem origem em sumpátheia (συμπάθεια – grego antigo), palavra 

formada pelo prefixo sún (σύν)288, que tem a ideia de junto com, e pelo sufixo páthos (πάθος), que 

traz as ideias de forte sentimento ou de sofrer –, a hospitalidade é movida pelo comprometimento 

de alguém com uma ordem de valores e tradições ou um contrato, como foi entre os gregos 

                                                                 

286 Cabe recordar que a Reconquista da península Ibérica (a retomada dos territórios ocupados por árabes norte-africanos) foi 

finalizada em 1492.  
287 A palavra εμπάθεια (empátheia), que significava paixão em grego antigo, nos dias atuais, em grego, remete a um sentimento 

negativo em relação a alguém. 
288 A letra u em sumpatheia e sún, na verdade, não se refere ao u do grego, mas à letra ύ (upsilon), que é pronunciada como í, e deu 

origem às letras y e i do alfabeto romano.  
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homéricos (xenía) e com romanos, e a compaixão traduz-se num sentimento mais próximo da 

capacidade de sentir junto.  

Compaixão, afinal, é palavra de língua portuguesa derivada da palavra latina compassione, 

onde o prefixo com- é uma versão arcaica da palavra latina cum, que tem origem em *kom (latim 

arcaico ou proto-itálico) e *ḱóm (protoindo-europeu), todos com o mesmo significado de junto a, 

próximo a, ou literalmente igual ao português com. A palavra passione deriva de passiōnis 

(genitivo singular de passiō - sofrimento289) tem o sentido de paciente, ou aquele que sofre, que 

passa por sofrimento, ou que é sofredor, podendo também ter o sentido de ocorrência, evento e 

fenômeno, bem similar ao grego antigo páthos. As etimologias de passiō e páthos estão na mesma 

origem no idioma protoindo-europeu em *ph₁-tós (machucado), que é particípio de *peh₁- 

(machucado).  

Há uma outra versão em latim de compaixão, na palavra commiseratio290. Na verdade, a 

comiseração (commiserātiōnis), herdeiro genitivo singular desta palavra na língua portuguesa, está 

mais propriamente aproximada de sentir clemência, piedade, misericódia junto com alguém, mas 

pode ser tranquilamente usada como sinônimo de compaixão. 

Ainda hoje, a hospitalidade toma a forma de um dever moral, como entre os tradicionais 

Pashtun 291  (melmestia) e Beduínos 292  (ikram ad-dayf), por exemplo. Ou como em legislação 

nacional e internacional para receber estrangeiros garantindo-lhes segurança. A compaixão, por 

mais que também se possivelmente a coloque enquanto valor normativo por ordens axiológicas, 

ela é fundada em sentimentos. Como executar atos de compaixão sem se colocar no lugar do outro, 

como um mero dever? É possível, não obstante, que o ato seja semelhante ao que geralmente sucede 

o sentimento de compaixão, como ocorre em indivíduos que desejam conduzir-se de maneira a ser 

incluído, ou não ser excluído, de um grupo ou comunidade.  

                                                                 

289 As palavras passiō e patior são duas variáveis da mesma. O genitivo da primeira (passiōnis) deu origem a palavra paixão e o da 

segunda (patientis) à palavra paciente. De uma forma ou de outra, tanto uma quanto a outra remetem a sofrimento. 
290 ABBAGNANO, 2007. 
291 Os Pashtun são uma antiga etnia afegã que se rege pelo código de condutas Pashtunwali (پښتونوالی), que inclui valores como 

coragem (turah), fé (groh), justiça (nyaw), vingança (badal), lealdade (sabat), hospitalidade (melmestia), asilo ou perdão 

(nanawatai), e outros. É dever do Pashtun se aprofundar na essência destes poderosos regramentos. 
292 A hospitalidade, que traz ainda dîfa e iqrâm como sinônimos, na tradição beduína, ainda que não seja codificada, “é perseguida 

como um dever o qual a pessoa, rica ou pobre, não pode se furtar”, o qual, porém, após a introdução da tradição islâmica, passa a 

ser consagrado como um valor comunal dos beduínos, “uma aptidão que faz de sua humanidade uma partilha universal sem pensar 

em retorno. CHEBEL, Malek. Dictionnaire des symboles musulmans - rites, mystique et civilisation. Paris: Éditions Albin Michel 

S.A., 1995, passim. 
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No caso do sistema de estados, e também em alguns casos dentro das menores 

comunidades (estados, províncias, cidades, bairros), sua própria existência depende de certas 

condutas que geralmente seriam consequência de atos de compaixão, sem as quais o sistema rui. 

Tais condutas devem se manter, ainda que não mais haja o sentimento. Cito dois breves exemplos.  

Compaixão é sentimento facilmente inferido da criação de normas internacionais de 

caráter humanitário, como o sistema internacional de refúgio. A partir do momento em que há uma 

ruptura com o sentimento de compaixão e seus derivados (solidariedade, empatia, simpatia, etc), o 

caráter moral demonstra ser frágil para sustentar as provisões e sacrifícios que as sociedades devem 

fazer em razão do comprometimento jurídico. Surge um problema de legitimidade. É feita no 

Capitulo 3 uma análise sobre outro fundamento além da moral às normas jurídicas referentes ao 

acolhimento de refugiados.  

Ainda no âmbito do direito, legislação que prevê a distribuição de riquezas, comum nos 

estados de bem-estar social, se fundam na mútua consideração que nacionais alimentam entre si, 

como um despertar de compaixão por aquele que o indivíduo que abre mão da riqueza consegue 

nele se enxergar. Quando há a ruptura com esse senso de poderia ser eu ou poderia ser meu 

amigo/pai/mãe/filho(a), ou surgir um sentimento de eu também preciso e não recebo, a 

redistribuição perde o caráter da compaixão e se torna uma obrigação. É claro, há outros 

fundamentos à redistribuição de riquezas, como a segurança coletiva e a economia, porém a 

desconexão pode se tornar um problema de legitimidade da previsão legal. Este fenômeno está 

sendo testemunhado em várias comunidades na Europa. 

Compaixão se aproxima mais de perdão do que a hospitalidade, que pressupõe o equilíbrio 

do estado das coisas. A compaixão motiva, a hospitalidade executa. A compaixão tem o condão, 

por outro lado, de equilibrar, não a relação entre dois polos, mas no sentido de aproximar o sofredor 

do que não sofre por uma iniciativa deste. A doação aqui não espera nada em troca (o dom), 

tampouco é necessariamente feita em retribuição a algo, mesmo que, como será abordado à frente, 

a reação ao sentimento empático possa ser motivada pela vontade de sanar sofrimento próprio e 

não de outrem.  

Por essa razão é indevido atribuir o dever moral de salvar a uma expectativa de eventual 

retribuição, como se fosse um seguro contra reviravoltas. Tampouco se trata de dívida com algo 

superior, transcendente, a uma busca por proporcionalidade entre humanos. É possível, não 

obstante, que em uma sociedade desperte mais que em outras um senso de dever de acolher 
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motivado pela maior capacidade de se colocar no lugar de quem sofre, algo que pode ser 

confeccionado pelo amoldamento moral dos indivíduos ou por deferência a uma experiência 

histórica, como ocorreu na Suécia e Alemanha nestes últimos anos, estados que mais estiveram 

predispostos a acolher refugiados na Europa.  

A hospitalidade, que geralmente expecta o equilíbrio, pode também gerar desequilíbrio a 

ser reparado, enquanto a compaixão em regra repara uma desproporção na relação entre os homens 

e uma perspectiva ideal global. Não se compadece dos sírios por um desequilíbrio da relação entre 

sírios e, digamos, brasileiros. Mas sim pela impossibilidade momentânea e repentina de o povo 

sírio viver em mínimas condições expectadas a eles por brasileiros, ou seja, a compaixão do 

brasileiro se desloca conforme o grau de empatia sentido em relação aos sírios. Empatia enquanto 

involuntário desejo de entender o estado emocional alheio e de fazê-lo seu caracterizando o “sentir 

junto com” outros a sua alegria e sofrimento. Assim se explica por que a morte de cinco pessoas 

em Paris em um ataque terrorista aciona com maior potência os mecanismos de indignação de 

alguns grupos, do que um ataque terrorista que ceifa 300 vidas no Paquistão, bem como outros 

grupos se sensibilizam mais com vítimas de agressões externas no Afeganistão do que com vítimas 

de um massacre terrorista na Riviera Francesa. Voltarei a esta capacidade empática em algumas 

páginas. 

A compaixão, a capacidade de se identificar com outras pessoas e grupos, geralmente 

desperta condutas gentis e o perdão. A não identificação com outros pode dar azo a condutas cruéis, 

massacres e genocídios. A compaixão está na base de vários ordenamentos normativo-axiológicos 

religiosos como ferramenta agregadora social, como no cristianismo – mesmo quando o indivíduo 

não sinta compaixão, conduzir-se como se a sentisse é um dever. Vejamos as semelhanças e 

diferenças entre a compaixão cristã e a hospitalidade em alguns salmos: 

Isaías 58 - Não, nada disso! O jejum que desejo não é este: que te liberte das amarras da 

malignidade e da injustiça; que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade 

os oprimidos, e que despedaces todo o jugo? Ora, não é partilhar teu alimento com o 

faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e não recusar 

tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a 

alvorada, e prontamente surgirá a tua cura; a tua retidão caminhará adiante de ti, e a glória 

de Yahweh guardará a tua retaguarda. 

Mateus 25:35 - Pois tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber; fui 

estrangeiro, e vós me acolhestes. 

Isaías 16:4 – Que os refugiados Moabitas possam viver sob tua proteção; sê para eles 

fortaleza e abrigo contra o destruidor. O opressor há de ser exterminado, a destruição terá 

fim e o agressor será eliminado da terra. 
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Provérbios 25:21 - Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de 

beber. 

Timóteo 5:10 - cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou 

filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os 

atribulados, e se praticou todo tipo de boa obra. 

Juízes 19:20,21 - Então aquele senhor lhe disse: “Sê bem-vindo em minha casa! Deixa-

me ajudar-te no que necessitares, mas não passes a noite ao relento”. 

A leitura dos provérbios acima demonstra o quanto hospitalidade e compaixão podem se 

aproximar e se afastar. “(P)artilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir 

o nu e sem teto que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo”, “fui estrangeiro, e vós me 

acolhestes”, “(q)ue os refugiados Moabitas possam viver sob tua proteção; sê para eles fortaleza e 

abrigo contra o destruidor”. Em praticamente todos os trechos se prega a conduta correta enquanto 

algo bom a se fazer. O fazer em si é a hospitalidade. “Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; 

se tiver sede, dá-lhe de beber”. Por que razão alguém faria isso a um inimigo (receber com 

hospitalidade)? Por compaixão. O conceito de caridade, como virtude cristã fundamental, consiste 

na realização do proverbio “ama o próximo como a ti mesmo”293. Para São Paulo, é justamente a 

caridade o elo que mantem conectada toda a comunidade cristã e dela faz o corpo de Cristo294.  

  Ambos compaixão e hospitalidade têm potencial para fazer traçar o mesmo caminho 

àquele que os seguem. Não teria Nausícaa tido compaixão na praia de Esquéria ao bem receber e 

cuidar do náufrago e moribundo Odisseu? A compaixão, ainda que a xenía a obrigasse a receber o 

homem, e mesmo não sendo a compaixão de matriz religiosa, como a cristã, impulsionou o 

salvamento e possibilitou a recepção com hospitalidade de Odisseu. 

A hospitalidade grega prevê o equilíbrio e a civilidade, e não necessariamente a 

compaixão. Por essa razão, Alcínoo, rei dos Feácios, estendeu o comportamento compassivo de 

sua filha Nausícaa para com o esfarrapado Odisseu às benesses da hospitalidade que um rei pode 

oferecer. Sujeito grego e temente ao vigilante Zeus Xenios, Odisseu passou a participar do pacto 

banhado pela xenía, estando em dívida com o rei Alcínoo e toda a sua prole e servos sob seu 

comando. O rei não recebeu Ulisses por compaixão (ou empatia), mas porque se considera um 

grego, um civilizado, e não um bárbaro.  

A hospitalidade grega arcaica – de parentesco artificial 295  – se difere, portanto, da 

hospitalidade que nos alcança no mundo contemporâneo ocidental – de senso comum, privada, 

                                                                 

293 ABBAGNANO, 2007) 
294 ibid.. 
295 BOUDOU, 2013. 
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praticada individualmente e, algumas vezes, sem atentar à reciprocidade296 –, pois esta está mais 

próxima, e de fato foi inspirada, na piedade (ou compaixão) cristã, geralmente destinada aos mais 

pobres297, e não diretamente na xenía, anda que os valores helênicos tenham inspirado os cristãos. 

Ser hospitaleiro, na tradição cristã, é agir com caridade a quem precisa, pois se está sempre sendo 

observado por Deus em suas condutas. 

Há uma passagem no Dicionário Filosófico de Voltaire de 1764 sobre a diferença entre 

um comportamento hospitaleiro e um de caridade (inspirada na compaixão): 

“A palavra hospital, que lembra a hospitalidade, nos lembra uma virtude em alta 

estimativa entre os gregos, que agora não mais existe, mas também expressa uma virtude 

muito superior. Existe uma grande diferença entre hospedagem, manutenção e cuidados 

de enfermidade para todos os requerentes afligidos, e entreter em sua própria casa dois ou 

três viajantes por quem você pode reivindicar o direito de ser entretido em retorno. A 

hospitalidade, afinal, era nada mais que uma troca. Hospitais são monumentos de 

beneficência. 

É verdade que os gregos eram familiares a instituições de caridade, sob o nome de 

Xenodokia, para estranhos, Nosokomeia, para os doentes e Ptokia para os indigentes” 

(VOLTAIRE, 1843, p. 261, tradução minha). 

É importante ter em consideração, ao se analisar a compaixão ocidental, uma perspectiva 

pós-cristã, na qual o santo – homem comum que busca ou consegue se aproximar de uma ideia de 

perfeição e, por isso, é condecorado com a santidade – é padrão comportamental desejável. Porém 

isso não mais basta e, inclusive, pode ser colocado em plano secundário. A perspectiva mais 

importante para o estudo da compaixão é a empatia sob os mantos da inteligência emocional, dentro 

das circunscrições epistemológicas da psicologia social e da neurociência.  

Conforme linhas anteriores, empatia significa o involuntário desejo de entender o estado 

emocional alheio e de fazê-lo seu caracterizando o sentir junto com outros a sua alegria e 

sofrimento. É preciso ter cuidado para não haver confusão. Empatia não significa que um indivíduo 

vá literalmente sentir o sofrimento alheio. Uma pessoa absolutamente empática não conseguiria 

sair de casa ou ler jornais. Por outro lado, a compaixão, como trazida por Nicola Abbagnano, não 

se consubstancia em mera solidariedade, havendo em algum grau identidade de estados emocionais 

entre quem a sente e quem sofre. Na verdade, o que ele quer dizer é que, de acordo com Max 

Scheler, na obra Essência e Formas da Simpatia de 1923, ter a mesma emoção que outrem importa 

                                                                 

296 ibid.. 
297 ibid.. 
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em contagio emotivo ou fusão emotiva, e não simpatia ou empatia, ou seja, “participar da dor alheia 

por sentir piedade não significa sentir a mesma dor”298.  

Trazendo para os dias atuais, Alexander Betts e Paul Collier entenderam diversamente. 

Ao separarem a compaixão de uma vocação para conduta ideal por padrões religiosos, eles 

entendem que a compaixão implica em algum tipo de compartilhamento de emoções, ainda que 

não seja em mesmo grau: “Não é coisa de santo experimentar tal senso de compaixão: é sociopático 

não experimentá-lo”299. 

Esta afirmação a mim me parece um exagero pelo absolutismo da premissa. Não sentir 

compaixão pode estar atrelada a não-identificação entre um indivíduo e o outro, que sofre – entre 

um caçador e um animal300, por exemplo. Se não fosse o caso, teria o Reino de Castela enviado 

centenas de sociopatas, que deram conta dos Astecas das formas mais cruéis possíveis, à 

América301? Seriam ainda os mesmos Astecas sociopatas por atacar, escravizar, exterminar e até 

comer as vítimas vencidas de civilizações circundantes. Não parece razoável. 

 Na ponta do argumento trazido por Betts e Collier está uma, por eles defendida, série de 

obrigações morais destinadas a refugiados, residuais das obrigações especiais302 da convivência 

comunitária (dentro daquilo que eles cuidadosamente chamam de comunidades políticas, porém o 

termo é insuficiente ao ignorar o vínculo comunitário movido pela cultura ou pela tradição, algo 

que Collier303 não faz em seu trabalho individual) e que ultrapassaria as fronteiras da comunidade 

política, em razão de nossa humanidade compartilhada. Este argumento pressupõe uma via de mão 

dupla – eles fariam o mesmo por nós pelos mesmos motivos – que, na compaixão, não existe, apenas 

na hospitalidade. Essa reciprocidade pode também surgir no direito internacional e ser derivada de 

um desejo de se assegurar contra infortúnios eventuais ou mesmo pode derivar do sistema de 

estados, que precisa de certos mecanismos para se estabilizar diante de sias corriqueiras falhas. 

No momento em que escrevo estre trecho, em outubro de 2017, as estatísticas sobre os 

deslocamentos entre Líbia e Itália pelo Mar Mediterrâneo indicam que 139,7 mil pessoas 

                                                                 

298 ABBAGNANO, 2007, p. 902. 
299 “It is not saintly to experience such a sense of compassion: it is sociopathic not to experience it” (BETTS e COLLIER, 2017, p. 

103, tradução minha). 
300 Sobre a caridade, que é uma das reações ao sentimento de compaixão, Voltaire criticou o fato de os turcos terem, além de 

hospitais para gente, também para animais: “The Turks have them even for beasts; which seems to be carrying charity rather too 

far: it would be better to forget the beasts, and think about men” (VOLTAIRE, 1843, p. 261). 
301 VERHAEGHE, Jean-Daniel. La controverse de Valladolid. França: Bakti Productions, FR3 Marseille, La Sept See, 1992. 
302 BETTS e COLLIER, 2017. 
303 COLLIER, 2013. 
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conseguiram chegar com vida e outras 2,7 mil pereceram tentando. Apenas no mês de junho foram 

mais de 16 mil chegadas à Itália e cerca de 547 mortes304. Esses números estão mais altos nestes 

últimos anos e a chegada do verão costuma favorecer esse aumento. Entretanto, recentemente duras 

críticas vêm sendo feitas aos voluntários que auxiliam nos resgates. Há relatos de que os resgates 

estão sendo feitos, em grande maioria, na costa da Líbia, e não no Estreito da Sicília, como haviam 

sendo reportados nos informes. Segundo esses críticos, as embarcações de resgate não estariam 

salvando pessoas em águas territoriais ou mar territorial europeus, mas sim da Líbia, e as levando 

para a Europa. Vejamos o mapa abaixo dos locais dos naufrágios com mortes. 

 

 

https://missingmigrants.iom.int/ acesso em 28 de julho de 2017 

 

Uma outra crítica é que, ao se dedicarem aos resgates, em especial quando ele é feito longe 

do destino, os voluntários estariam incentivando tanto migrantes quanto, e principalmente, os 

atravessadores, os people smugglers. É como no ditado da tragédia grega: “a bondade inoportuna 

não se distingue em nada da hostilidade” 305 . Há muito por trás dos deslocamentos, entre as 

motivações pessoais de cada pessoa que foge da miséria extrema e os usos delas por poderes 

gigantes como instrumento de chantagem e arma de guerra. Não me proponho a aqui tecer maiores 

comentários sobre isso, haja vista que a compaixão de uns por outros ainda me parece estar entre 

as maiores motivações das políticas de resgate e acolhida de refugiados. E se não estiver, deveria, 

pois os dois fundamentos morais do salvamento e acolhimento de pessoas estrangeiras em 

necessidade são hospitalidade e caridade.  

Na prática, o instinto de sobrevivência geralmente fala mais alto. Se os membros de uma 

comunidade decidem ser seu dever auxiliar membros de outras comunidades, mesmo uma muito 

distinta em suas características elementares, em algum ponto, ainda que em uma situação extrema, 

                                                                 

304 https://missingmigrants.iom.int/ acesso em 10 de outubro de 2017.  
305 TOSI, Renzo. Dictionnaire des sentences latines et grecques. Grenoble: Jérome Millon, 2010, p. 322) 

https://missingmigrants.iom.int/


124 

 

virão a sopesar seu autodesignado dever de salvar e acolher ao outro com sua capacidade de o fazer 

sem causar insustentável dissolução dos laços de coesão comunitária e dilapidação da viabilidade 

econômica306. Em que ponto essa deliberação de não salvar deixa de ser uma escolha pragmática e 

se torna uma sociopatia? Neste ponto, a questão mais importante é saber de que modo o grau de 

empatia sentida se torna variável essencial à esta construção sócio-comunitária da decisão salvar 

ou não salvar e em que medida.  

Nas últimas duas décadas, estudos neurocientíficos alegam ter desvendado que a 

capacidade de compreender o outro, bem como a capacidade de antecipar a sensação de dor e 

sofrimento alheio e, assim, com o outro compadecer-se, estaria atrelada de alguma forma às redes 

sinápticas consubstanciadas de neurônios-espelho que, localizados no córtex pré-motor, permitem 

ao indivíduo imitar ações de outros pela observação passiva pois, sendo estes neurônios assim 

ativados, eles passam a atuar como se estivessem praticando o ato observado. 

São os neurônios-espelho responsáveis pelo contágio de atividade sensorimotor307, por 

exemplo, por provocar um espirro em quem acabou de presenciar outra pessoa espirrando, ou 

quando a garganta coça ao vermos alguém tossir, ou quando se automaticamente experimenta um 

sensação de desconforto e se fecha a mão ao ver uma outra sendo espetada por um alfinete, ou 

quando um bebê chora apenas porque outro está chorando308.  

Robert M. Sapolsky309, primatologista e neurologista estadunidense, traça um paralelo 

entre três formas de ser influenciado pelo sofrimento alheio. Há um distante sentimento de 

simpatia, como um sinto muito. Há um estado emocional que causa sentimento da dor alheia como 

se fosse sua própria. E há um mais cognitivamente distante estado emocional sob uma perspectiva 

externa que permite imaginar a sensação como ela é para a pessoa afetada, e não como se fosse 

sua. A segunda forma pode se dar de forma tão intensa que pode levar o indivíduo indiretamente 

afetado a tornar sua principal preocupação por fim a essa angústia, e aqui está a compreensão de 

Sapolsky sobre o tema compaixão: “a sua ressonância com a angústia de alguém leva você a 

realmente ajudar”310, mas não por comiseração e sim por interesse pessoal em pôr fim à dor.  

                                                                 

306 Uma forma de se tentar superar as adversidades desta dicotomia é a deliberação inter-comunidades – burden-sharing, no caso 

Europeu, feita inter-Estados-membros. A tentativa promovida em 2015 e 2016 sob coordenação da Alemanha falhou 

espetacularmente. 
307 Que se refere a funções de sentidos e motoras. 
308 SAPOLSKY, Robert M. Behave: the biology of humans at our best and worst. New York: Penguin Press, 2017. 
309 ibid.. 
310 SAPOLSKY, 2017, p. 355. 
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Para o neurocientista, como estes estados emocionais são geralmente motivados 

internamente, não é possível fazer alguém sentir empatia à força, não se podendo “induzi-la neles 

com culpa ou um senso de obrigação”311. Qualquer ato similar que não tenha sido despertado por 

motivação interna consubstanciada em um contágio emocional não se trata de empatia. Segundo 

Sapolsky, há estudos sobre diferentes ativações cerebrais quando se age por empatia e quando se 

age por obrigação fundada em reciprocidade. 

Estudos sobre a capacidade de sentir junto são feitos com animais, geralmente com ratos 

e primatas, aparentemente descartando a empatia como comportamento exclusivamente produzido 

pela adesão a uma ordem moral comportamental. Ou seja, empatia e a compaixão não estão 

necessariamente atreladas à moral.  Foi constatado que ratos replicam a possível sensação 

experimentada por outros ratos colegas de gaiola, o que é ainda mais explícito quando há algum 

grau de parentesco ou tenha havido acasalamento312. Sapolsky, não obstante, informa que não é 

possível saber se um rato sentia-se mal pelo outro ou como se fosse o outro, sendo, portanto, 

controverso o uso da palavra empatia para esse caso.  

Em estudos sobre comportamentos sociais de outras espécies de animais, como lobos, 

elefantes, corvidae e cachorros, ficou demonstrado que, após brigas, geralmente o comportamento 

de comiseração e consolo de outros é direcionado à vítima que não iniciou a luta. Um outro estudo 

com ratos, sobre a identificação dos grupos nós e eles, concluiu que a identificação genética é 

condição para que ratos se unam para auxiliar um outro estranho a eles313. E ainda, havendo ratos 

enjaulados com outro sem identificação de ascendência, eles passam a auxiliar outros ratos de 

mesma progenitura deste314. O que indica uma familiarização com o outrora desconhecido.  

A afiliação biológica, assim revelou-se, tem menos importância que a convivial315. Ratos 

retirados ao nascerem da convivência de sua mãe e criados por outra fêmea de outra progenitura 

tendem a escolher auxiliar membros desta (ao invés de sua progênie) em momentos de perigo316. 

Concluiu Sapolsky que a identificação do nós é uma experiência maleável. Ainda assim, não é 

possível concluir se os ratos agem por algum tipo de compaixão, movida pelo senso de 

                                                                 

311 ibid., p. 355. 

312 ibid.. 
313 ibid.. 
314 ibid.. 
315 ibid.. 
316 ibid.. 
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responsabilidade de agir gerado por uma capacidade de expressar empatia, ou por mero interesse 

pessoal em fazer cessar o próprio incômodo317. 

 Outro fator importante (indiretamente) à capacidade empática é a proteína FOXP2, gene 

responsável pelo desenvolvimento da capacidade de comunicação através da fala e da linguagem 

gramatical. Uma mutação neste gene pode causar um distúrbio chamado dispraxia verbal 

desenvolvimental, responsável por provocar parcial incapacidade de expressão gramatical, não 

conseguindo a pessoa executar corretamente os movimentos coordenados responsáveis pela dicção 

de determinada palavra, ainda que tenha pouca ou nenhuma deficiência cognitiva. Pesquisas 

recentes demonstram vínculo318 entre esta disfunção genética e autismo, patologia caracterizada 

pelas prejudicadas capacidades de interação social e de comunicação. 

Não falar a língua vernácula, ter dificuldade para se articular ou usá-la incorretamente (ou 

de forma julgada imprópria) pode levar a uma exclusão da sociabilidade, recebendo, o sujeito, a 

alcunha de hostil à coesão comunitária. No exemplo da pesquisa, a família apenas era vista com 

estranheza, porém não ao ponto de uma completa exclusão. No caso de estrangeiros, a relação pode 

ser mais complicada, podendo surgir incompatibilidades e xenofobia, algo que será abordado em 

algumas páginas, onde também retornarei a compaixão e empatia. Antes disso, considerando 

interessante conhecermos um ponto de vista milenar sobre a estrangeiridade, muitas vezes reduzida 

à generalização terminológica bárbaros, abordarei este importante tema que inaugura a 

compreensão do outro neste trabalho. 

 

 

2.3 QUEM SÃO OS BÁRBAROS? 

 

Compreender o que são bárbaros é mais importante do que os definir ou conceituar, pois 

cada civilização tem o seu ou os seus bárbaros. Essa importância, que presumo aos estudos 

migratórios, reside na capacidade humana de solidarizar-se com o próximo, de recebê-lo em seu 

lar hospitaleiramente e de ambos se adaptarem ao outro dentro de suas diferenças. Compreender 

que nem sempre comportamentos estranhos são hostis ou incivilizados é estar um passo adiante 

em direção à harmonia entre os inúmeros povos e suas línguas, regramentos e culturas que 

                                                                 

317 ibid.. 
318 Ainda inconclusivo. Não há certeza, pois há pesquisas que encontraram o vínculo e outras que não encontraram. 
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interagem dentro e através das fronteiras políticas dos estados-nacionais. Ainda que não haja uma 

definição unitária e consolidada para bárbaros, inicio a análise com a trazida por Tzvetan 

Todorov319, que é, na verdade, um apanhado demonstrativo de uma série de definições feitas ao 

longo do tempo: 

1- Os bárbaros são aqueles que transgridem as leis mais fundamentais da vida comum, 

sendo incapazes de encontrar a distância certa para observar entre si e seus parentes: 

matricídio, parricídio, infanticídio de um lado e incesto do outro, são sinais definitivos de 

barbárie. [...] 

2- Os bárbaros são aqueles que postulam uma ruptura completa entre eles e outros homens. 

[...] 

3- Outro sinal de barbárie: quando realizamos os atos mais íntimos, certas pessoas ignoram 

o fato de serem visíveis para outros. [...] 

4- Os bárbaros são aqueles que vivem em grupos isolados em vez de se reunir em habitats 

comuns ou, melhor ainda, formar sociedades regidas por leis adotadas em comum. Os 

bárbaros são pessoas de caos e aleatoriedade; Eles não estão familiarizados com a ordem 

social. De outra forma, os países estão perto da barbárie quando todos os que vivem dentro 

deles são vítimas da tirania de um déspota; E os países não são bárbaros quando os 

cidadãos são tratados em pé de igualdade e podem participar na condução dos negócios 

da comunidade, como na democracia grega. [...] 

(TODOROV, 2010, p. 16) 

Para Todorov, todo e qualquer ser humano, de qualquer período histórico e qualquer grupo 

de pessoas, não está imune à possibilidade de cometer atos de barbaridade, ou seja, atos odiosos, 

cruéis. Barbaridade não é, portanto, algo inumano. O bárbaro é o oposto do ser civilizado, mas 

ainda é um ser. Civilizado é aquele que consegue reconhecer no outro, a todo tempo e local, sua 

completa humanidade. Por outro lado, ninguém consegue ser integralmente bárbaro ou civilizado, 

avisa o filósofo, mas apenas mais ou menos civilizado ou bárbaro. E mais, ambos termos se 

vinculam a atos e atitudes; não a indivíduos ou povos. O argumento aqui colide com o 

etnocentrismo das perspectivas absolutas de moralidade, geralmente de ordem Iluminista pós-

cristã. O economista e filósofo iluminista francês Victor Riqueti (marquis) de Mirabeau, em sua 

obra L’Ami des hommes ou Traité de la population320 de 1757, trouxe talvez a primeira noção de 

civilização, que consistiria num processo de construção da polidez (e cortesia) do ser humano, 

polidez essa, que, apesar de se referir a regras de conduta francesas, por sua vez, tem origem na 

Grécia Antiga. 

                                                                 

319 O livro La peur des barbares: au-delà du choc des civilisations (O medo dos bárbaros - para além do choque das civilizações) 

foi lançado em 2008, porém utilizei a versão em inglês, lançada em 2010. 
320 Os amigos dos homens ou Traidores da população. O Marquês de Mirabeau preparou, sem conseguir dar fim antes de morrer, 

um outro trabalho similar de mesmo nome, trocando homens por mulheres. O filho do Marquês, Honoré-Gabriel, viria a ser figura 

de grande importância na Revolução Francesa.  
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Na Grécia Antiga, membros da pólis ou ptólis (πόλις ou πτόλις [épico321]), os polités ou 

poliḗtēs (πολίτης ou πολῐήτης [épico322), participavam em pé de igualdade dos assuntos da cidade-

estado (pólis) a partir do uso da politéia, ou política, método discursivo persuasivo com intuito de 

fazer prevalecer um ponto de vista sobre outros, objetivando sempre o bem comum. O cosmopolita 

– conjunção de kósmos (κόσμος), ordem do universo, mundo ou humanidade, e poliḗtēs 323 

(πολῐήτης), o cidadão, homem livre, compatriota – faz de todos os lugares a sua polis. O 

cosmopolita é o civilizado, ou não-bárbaro, em todos os lugares. O polido324 (palavra da língua 

portuguesa com o prefixo –poli, que remete ao sentido de muitos, mas aqui surge derivado de 

polités e politéia) é aquele que se destaca no comportamento de acordo com as maneiras 

convencionadas pelo grupo a que pertence. É o gentil, cortês (delicado, educado, civilizado – o 

antigo membro da corte) de acordo com um código geral de condutas.  

Ser polido, membro da pólis e usuário da politéia, pressupunha que o indivíduo fosse 

dotado de logos, termo que designava palavra, mas também razão. Uma específica razão, 

confirmada pela educação baseada em virtudes helênicas e o juramento de lealdade à comunidade 

ao se alcançar a maioridade. Não dotar a palavra, a logos, praticamente presumia uma 

estrangeiridade que geralmente era concebida como barbaridade. É grande a importância da 

comunalidade idiomática na construção individual e coletiva dos grupos nós e eles na antiguidade 

e na contemporaneidade.  

“Não se pode negar que pessoas que falam línguas mutuamente incompreensíveis e que 

vivem lado a lado irão identificar a si mesmos como de sua língua e aos membros de outras 

comunidades como de outras línguas, ou pelo menos como não de sua própria língua 

(como barbaroi, ou como nemci na terminologia dos eslavos)”. (HOBSBAWM, 1990, p. 

68) 

Mesmo os romanos, que se comunicavam em idioma muito diverso dos helênicos  e 

culturalmente ainda eram distantes – até adaptarem a cosmologia grega à sua –, foram vistos como 

bárbaros aos olhos dos antigos gregos325: 

“A civilização do Mediterrâneo é grega, e os romanos estão numa relação com esta 

semelhante à que havia entre aquela e os “bárbaros” tardios. Os macedônios estavam, na 

sua classe de governantes, tão perto dos gregos que a questão não se apresentava de forma 

distinta. Mas, no caso de Roma, estamos perante a instância de um poder estrangeiro que 

                                                                 

321 Grego homérico. 
322 Também grego homérico. 
323 Politès ou Polítês (Πολίτης), de acordo com a mitologia grega, foi um príncipe de Tróia, filho do rei Príamo ou Príamos 

(Πρίαμος), que comandou a cidade-estado durante a Guerra de Tróia, com a rainha Hécuba ou Hekábê (Ἑκάϐη) e irmão de Pâris 

ou Páris (Πάρις) e Heitor ou Hektōr (Ἕκτωρ).  
324 Na língua inglesa, polite deriva de politeness (polidez), e na língua francesa, politesse significa cortesia.  
325 VOEGELIN, Eric. Historia das ideias politicas, v.1 - Helenismo: Roma e cristianismo primitivo. São Paulo: Realizações, 2012. 
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funde sua capacidade política e força no corpo da civilização humana representada pelo 

Mediterrâneo helenizado, com a mistura entre a patética submissão à superioridade 

helênica e um certo ressentimento, uma vez que a virilidade dos romanos impede que a 

civilização superior seja afogada num caos sangrento.” (VOEGELIN, 2012, p. 179)    

Os antigos egípcios associavam os termos estrangeiro, maldade, inimigo e bárbaro em 

certas ocasiões. Jean-François Champollion, egiptólogo francês, que decifrou em 1822 326  os 

hieróglifos da Pedra Roseta, uma estela encontrada por um soldado francês em 1799 durante a 

campanha napoleônica em Mênfis, antiga cidade situada ao sul do atual Cairo, teve publicado seu 

trabalho em 1843 em um dicionário. Com três versões do mesmo texto gravadas em grego antigo, 

egípcio em hieróglifos e egípcio demótico (escrita hierática), trata-se a estela de um decreto 

expedido pelo faraó Ptolomeu V em 196 a.C. que permitiu que as sociedades modernas conhecem 

melhor as antigas. A partir daí, uma possível interpretação etimológica da palavra bárbaro pode ser 

feita em conjunto por duas vertentes civilizacionais, sendo uma delas a egípcia contemporânea de 

Alexandre Magno (356 a.C. – 323 a.C). Os faraós ptolomaicos herdaram parte do império 

alexandrino, inclusive retendo a cidade de Alexandria, onde no período teve seu auge a grande 

Biblioteca, construída por Ptolomeu I Sóter. 

Da análise das figuras abaixo expostas327, é possível perceber a associação que os antigos 

egípcios faziam entre os guerreiros inimigos e o uso de barba pontuda. A região norte da África, 

onde hoje conhecemos como Magrebe328, que inclui os atuais Estados-nacionais Marrocos, Saara 

Ocidental, Argélia, Tunísia, Mauritânia e a Líbia329, também foi conhecida com África Menor pelo 

Império Romano e, ao fim deste, como Barbária, Berbéria ou Barbaria (latim), a terra (ou país) 

dos berberes. Os egípcios antigos se reportavam ao ocidente referindo-se a estas terras a oeste, e 

associavam o uso desta barba pontuda aos seus inimigos ocidentais (da Barbaria).  

 

                                                                 

326 O anúncio foi feito em 1822 em Paris, porém a confirmação e o uso seguro do trabalho de Champollion ainda levariam anos. 
327 CHAMPOLLION, Jean-François. Dictionnaire égyptien en écriture hiéroglyphique. Paris: Fermin Dodot, 1843, p. 37 e 61. 
328 Al-Maghrib – "poente" ou "ocidente" (المغرب) 
329 Os dois últimos considerados parte do sentido amplo de Magrebe – Grande Magrebe. 



130 

 

Tradução do francês - “[...], linear [...] ou [...], representando um culpado, às vezes aparecendo antes do cassetete [...], determina 

as palavras malvado, inimigo, mesmo tipo de palavras que o caractere simbólico [...] = vilão, malfeitor” 

 

 

“[...] um homem ajoelhado, os braços presos atrás das costas e usando uma barba em ponta exprime a ideia de bárbaros 

derrotados. É geralmente seguido das marcas do plural. Νεῥμϣεμμο, os bárbaros.” 

“[...] prisioneiros estrangeiros estão andando depois dele.” 

“[...] prisioneiros estrangeiros nove mil.” 

 

 

“Cabeças barbadas com penteado característico, significa os líderes (estrangeiros)”.330 

 

Reparemos nas primeiras figuras, do guerreiro segurando o cassetete, sem barba e sem 

adorno na cabeça. Essas figuras representam a ideia de mal, de inimigo, de vilania. Nas seguintes 

figuras, onde há um homem preso com os braços para trás, a barba pontuda informa a ideia de 

bárbaro vencido. Nas figuras últimas, aparecem as representações das palavras líder estrangeiro, 

onde há também barba pontuda. O adorno na cabeça, apesar de diferentes entre as figuras, podendo 

remeter a tipos de turbantes, diferem mais ainda dos adornos nas cabeças dos guerreiros egípcios, 

que marcadamente ascendem (figura abaixo). A barba, quando aparece em figuras amistosas, 

geralmente é como uma estreita faixa tornada a frente ou a baixo. Em muitas eras do antigo Egito 

a barba falsa de metal era utilizada como sinal de grandeza e poder, e os pelos verdadeiros poderiam 

                                                                 

330 Minhas traduções do francês. 
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ser considerados sinais de má higiene. A barba do inimigo é pontuda, como uma adaga, uma seta, 

indica agressão, e verdadeiramente composta de pelos.  

 

Guerreiro ou soldado egípcio. 

 

Fato é que a barba pontuda tem o papel de informar, não apenas que se trata de um inimigo, 

mas especificamente de um bárbaro. Isso aconteceu também entre as civilizações europeias. Barba 

em latim é barba, algo que foi herdado por vários idiomas, inclusive línguas não-românicas, pela 

origem comum no idioma Proto-Indo-Europeu – bʰardʰ-eh₂. Não eram os povos da Barbaria, no 

entanto, que desta forma sua terra chamavam, mas as civilizações que os viam como estrangeiros, 

inimigos, incivilizados que careciam de cultura, assim como aparentemente os antigos egípcios 

herdeiros de Alexandre também os concebiam.  

No prefácio escrito pelo editor Fermin Didot na edição de 1843 do Dictionnaire égyptien 

en écriture hiéroglyphique de Jean-François Champollion331, há a informação de que houve uma 

necessária comunicação direta de egípcios com gregos e árabes, em razão de haver um grande 

número de palavras gregas e algumas palavras árabes nos seus estudos sobre os hieróglifos, ambos 

povos não situados ao ocidente, mas sim ao norte, leste e sudeste. De fato, após a expansão 

macedônica do século IV a.C., a elite que passa a controlar o Egito é herdeira do império 

alexandrino e dois séculos mais tarde passa a estar sob influência de Roma (30 a.C.). 

O Império Romano se expandiu e suas fronteiras movediças se tornaram alvo de disputas. 

Os povos que não eram assimilados ou ainda não haviam sido vencidos eram tratados como 

bárbaros. Isso passou a valer por muito tempo em relação aos germânicos (da Magna Germânia), 

aos nórdicos e às sociedades tribais ao norte da Britânia Romana (na Caledônia e na Hibérnia). 

                                                                 

331 CHAMPOLLION, 1843, p. VIII. 



132 

 

 

Império Romano (117 d.C.)332. 

Com o tempo, os povos Godos, Vândalos, Anglo-Saxões, Francos, Hunos, Eslavos e 

outros migraram por toda a Europa no período histórico conhecido como Era ou Período das 

Migrações. Os Romanos conheceram-no como Invasões Bárbaras, um período de cerca de 600 

anos (século II ao VIII) no qual centenas de milhares de pessoas se deslocaram pelo continente, 

guerreando ou apenas povoando, algo que deu origem, por exemplo, ao povoamento da Hispania 

– Península Ibérica – pelos Visigodos (418 d.C.), onde habitaram, em um território que ia do 

Algarve e Andaluzia à Occitânia, até as invasões mouras (711 d. C.). Em outras invasões, em 

períodos mais historicamente destacados, os Vikings, Normandos, Magiar, Mouros e Mongóis 

também promoveram invasões em terras europeias civilizadas. 

                                                                 

332 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25039306 
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Caminho percorrido pelos Visigodos das estepes da atual Ucrânia (376 d.C.) até a Península Ibérica (418 d.C.), e Reino dos 
Visigodos (500 d.C.)333.  

Saltando muitos séculos e alcançando a Era das Grandes Navegações (séculos XV ao 

XVII), no que concerne os ameríndios, Bartolomé de las Casas não os entendia como bárbaros, 

defendendo a não associação entre os termos ‘índios’ e ‘bárbaros’, mesmo porque, em termos de 

inumanidade, os espanhóis os ultrapassaram de longe, cometendo inúmeros atos violentos e, em 

muitos pontos da América Espanhola, diversos genocídios, casos que se enquadram em um sentido 

absoluto de barbaridade, no qual bárbaros não reconhecem a completa humanidade dos outros e 

agem cruelmente. Las Casas explicou que os espanhóis eram ainda mais ignorantes ante línguas 

estrangeiras (barbaridade no sentido relativo) do que os nativos americanos, tendo se manifestado 

sobre isso em livro publicado em 1536: 

“We will call a man barbarian, in comparison with another, because he is strange in his 

ways of speaking and pronounces the other’s language badly. [...] But from this point of 

view, there is no man or race which is not barbaric with relation to another man or 

another race. [...] Thus, just as we consider the people of the Indians to be barbarians, 

they judge us the same way, since they do not understand us.” (LAS CASAS, 1967, p. 254 

vol. 2 e TODOROV, 2010, p. 20) 

Em 20 de abril de 1500, 12 naus portuguesas alcançaram o litoral nordestino de 

Pindorama, logo rebatizando a terra para Ilha de Vera Cruz334. Uma carta destinada ao soberano 

Dom Manuel I, o Bem-Aventurado, foi escrita335 por Pero Vaz de Caminha, escrivão da armada de 

Pedro Álvares Cabral, e encaminhada por Gaspar de Lemos, comandante da nau de mantimentos, 

devidamente destacada do grupo que se dirigiria às Índias, para exclusivamente informar os 

                                                                 

333 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=809770  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25354282 
334 Local onde se estabeleceria a cidade de Porto Seguro, no Estado brasileiro da Bahia. 
335 Em 1º de maio de 1500. 
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achados ao rei, entregando-lhe a Carta e exemplares extraídos da distante terra, como arcos e 

flechas, aves, frutas, sementes e árvores. 

A Carta de Caminha se destaca não apenas pelo consistente relato sobre a relação dos 

portugueses com os índios, agora sabidamente, os Tupinambás, mas também por os retratar como 

seres puros, inocentes, jamais os endereçando como bárbaros ou afim, o que futuramente, ao lado 

de outros relatos similares, vai influenciar a obra de Jean-Jacques Rousseau dois séculos depois. 

“Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, 

seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as 

aparências. E portanto se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua 

fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa tenção de Vossa Alteza, se 

farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga, 

porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade. E imprimir-se-á facilmente 

neles qualquer cunho que lhe quiserem dar, uma vez que Nosso Senhor lhes deu bons 

corpos e bons rostos, como a homens bons. E o Ele nos para aqui trazer creio que não foi 

sem causa. E portanto Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar a santa fé católica, 

deve cuidar da salvação deles. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim! 

(...) 

Entre todos estes que hoje vieram não veio mais que uma mulher, moça, a qual esteve 

sempre à missa, à qual deram um pano com que se cobrisse; e puseram-lho em volta dela. 

Todavia, ao sentar-se, não se lembrava de o estender muito para se cobrir. Assim, Senhor, 

a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior -- com respeito ao pudor.” 

(Carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei Dom Manuel I de Portugal, enviada em 1º de maio 

de 1500 desde onde se hoje localiza o município de Porto Seguro, Bahia.) 

Caminha, que morreria em Calicute ainda este ano, relata a docilidade dos nativos de 

Pindorama com certo grau de saudosismo, indicando o potencial que eles traziam para fazer o bem. 

A obediência e boa vontade indígena se adequou aos desideratos dos jesuítas, que décadas mais 

tarde, aportavam ao mesmo litoral com o objetivo de mapear a cultura e língua dos pretensos novos 

súditos de Deus. Deste contato surgiu a Língua Brasílica ou Geral. 

Plantada a cruz, com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiro lhe haviam 

pregado, armaram altar ao pé dela. Ali disse missa o padre frei Henrique, a qual foi 

cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco, a ela, perto de cinqüenta ou 

sessenta deles, assentados todos de joelho assim como nós. E quando se veio ao 

Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram 

conosco, e alçaram as mãos, estando assim até se chegar ao fim; e então tornaram-se a 

assentar, como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se 

puseram assim como nós estávamos, com as mãos levantadas, e em tal maneira 

sossegados que certifico a Vossa Alteza que nos fez muita devoção. (Carta de Pero Vaz de 

Caminha ao Rei Dom Manuel I de Portugal, enviada em 1º de maio de 1500 desde onde 

se hoje localiza o município de Porto Seguro, Bahia) 

Não eram, estes índios, bárbaros, mas outra coisa. O bárbaro seria quem possuísse outro 

grau de instrução diverso, porém estes nenhum possuíam, a não ser o que extraíam da natureza. A 

discussão prosseguiu fervorosamente na Europa. O filósofo francês Michel de Montaigne definiu 
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barbaridade como “meramente uma ilusão de ótica devido à falha na compreensão de outros”336. 

Montaigne ainda se manifestaria em termos relativos à barbaridade dos índios: 

“Eu acho (do que me foi dito) que não há nada de selvagem ou bárbaro sobre esses povos 

nequela nação, julgando pelo que me foi relatado, mas que todo homem chama qualquer 

coisa bárbara para a qual ele não está acostumado.” (MONTAIGNE, 1991 III.9 [pp. 

1.114–15] and I.31 [p. 231] e TODOROV, 2010, p. 20, tradução minha) 

Ainda que alguns não tenham registrado os nativos americanos como bárbaros, alguns 

trabalhos, elaborados a partir de distantes337  interpretações de escritos trazidos pelos grandes 

navegadores intrigaram os europeus. A xilogravura abaixo é a mais antiga que se tem notícia que 

relate os índios sulamericanos338. Vale atentar à grande diversidade de informações magistralmente 

comprimidas em pequeno espaço, tal como o fogo assando carne humana, dois homens armados 

dialogando, um casal em atos sexuais, um homem comendo um braço, uma mãe amamentando, 

navios europeus chegando pelo mar e outras mais.   

 

(SCHULLER, 1924, p. 112) 

Hans Staden, mercenário e aventureiro alemão, esteve em duas ocasiões no Brasil no 

século XVI, estando entre os primeiros a levar notícias sobre os nativos das terras descobertas e 

batizadas de Américas.  

                                                                 

336 MONTAIGNE, Michel de. Essays. Harmondsworth: Penguin, 1991, passim. 
337 Em termos geográficos e, talvez, axiológicos. 
338 Encontra-se hoje no British Museum. Segundo Schuller, a xilografia data de ao menos 1505 e muito provavelmente foi produzida 

na Alemanha, próximo ao Rio Reno. SCHULLER, Rudolph. The oldest known illustration of South American Indians. Journal de 

la Société des Américanistes, v. 16, p. 111–118, 1924. 
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Staden narrou de forma incrivelmente cuidadosa e neutra o trecho abaixo, extraído de sua 

publicação de 1557 e que logo se espalhou pela Europa339, do período que viveu como prisioneiro 

da Tribo dos Tupinambás, reportados na xilogravura imediatamente acima. As xilogravuras, 

inspiradas nos relatos de Staden, publicados em Marburgo, a cerca de 100km de Mainz, cidade 

onde viveu Gutemberg, inventor dos tipos móveis, foram incluídas na obra, que combinava ficção 

com realidade no imaginário europeu. 

“Deixam crescer bastante os cabelos e as unhas. Como outros selvagens, têm ídolos 

chamados maracás, que consideram deuses. Também organizam festas com bebida e 

danças. Cortam com os dentes de animais selvagens e retalham-nos com cunhas de pedra, 

como as tinham também outras tribos antes de fazerem comércio com os navios. 

Freqüentemente, empreendem excursões contra seus inimigos. Quando querem capturar 

inimigos, escondem-se atrás de galhos secos perto das cabanas inimigas. Quando vem 

gente a apanhar a madeira, tentam capturá-los. Tratam seus inimigos de forma muito mais 

cruel que estes o fazem, pois muitas vezes cortam, cheios de ódio, braços e pernas de seres 

vivos. Os outros, no entanto, primeiro matam a golpes seus inimigos antes de os 

despedaçar e comer”. (STADEN, 2011, p. 90) 

Por outro lado, Staden identifica uma série de ordens normativas seguidas à risca, como 

na organização das lideranças, contribuindo para uma imagem não tão incivilizada dos índios: 

“Sobre o governo e as autoridades, e o que existe de ordem e de justiça entre os selvagens, 

não há um governo constituído e não há privilégios. Cada cabana tem um superior. Ele é 

o chefe. Todos os chefes são da mesma origem e têm o mesmo direito de dar ordens e 

governar. Disso cada um concluirá o que quiser. No caso de um deles se sobressair aos 

demais por atos de guerra, será mais seguido do que os outros numa campanha de guerra, 

como o antes mencionado Cunhambebe. Além disso, não evidenciei nenhum privilégio 

                                                                 

339 Foram 10 edições em 5 anos, e a obra foi traduzida para o holandês em 1558, latim em 1559 e flamenco em 1560. Publicado no 

Brasil em português em 1900 e republicado com nova tradução 1925, teve imensa influencia na intelectualidade nacional (BUENO 

in STADEN, 2011, introdução). 
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entre eles, exceto que os mais jovens devem obedecer aos mais velhos, de acordo com o 

que exigem os costumes deles. 

Se alguém bater ou atirar em outra pessoa de forma a matá-la, os parentes e amigos do 

morto podem ficar dispostos a matá-lo por sua vez, mas isso raramente ocorre. Os 

moradores de cada cabana obedecem ao chefe de cada uma delas. O que o chefe ordenar 

será feito, não por obrigação ou por temor, mas unicamente por boa vontade.” (STADEN, 

2011, p. 110) 

A gravura abaixo, extraída de publicação do gravurista e ourives Théodore de Bry de 

1596 340 , retrata Staden observando os índios praticando antropofagia. Os relatos de vários 

navegantes, aliados ao surgimento da prensa na Alemanha e, longo em seguida, da xilogravura, 

moveram o imaginário europeu até alcançar Rousseau, que se inspirou nos índios do Brasil para 

elaborar sua teoria do estado de natureza, lançada em Genebra em Discurso sobre a origem da 

desigualdade entre os homens de 1754.   

 

Os Filhos de Pindorama. Cannibalism in Brazil in 1557 – de 1562 – publicada em 1596. 

Na obra An Essay on the History of Civil Society de 1767, o inglês Adam Fergunson 

pontuou o fim da rudeza341 (rudeness) como o caminho para a civilização. Na Alemanha (Sacro 

Império Romano-Germânico), o advogado e poeta Friedrich Gottlieb Klopstock trouxe a ideia de 

                                                                 

340  America. Part VI. Historiae ab A. Bezono ... scriptae, sectio tertio....in hac reperies qua natione Hispani... Peruani regni 

provincias occuparint, capto rege Atabaliba, etc. (3d part of G. Benzoni's Historia del Mondo Nuovo.) Map and plates, 2 parts. 

Frankfurt. 1596. Fol. 
341 Aqui, no sentido de brutalidade, como pontua Todorov em The Fear of Barbarians: Beyond the Clash of Civilizations. 
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cultura (kultur) no lugar de civilização (Zivilisation) como ideia antagônica de barbaridade 

(Barbarei). Cultura enquanto sinônimo de desbarbarização (Entbarbarung)342. 

A mera crença de que o próprio grupo é o único agrupamento humano apropriado – algo 

que os pensadores franceses fizeram durante séculos343 –, e a recusa deliberada de enxergar e tomar 

conhecimento de existências externas, podem ser sinais de barbarismo. Por outro lado, faz parte da 

civilidade o conhecimento dos regramentos comuns, o reconhecimento da pluralidade e a 

diversidade na humanidade, a capacidade de se enxergar como igual a outros, e o exercício de juízo 

crítico a todos – a si incluído. Sociedades onde as leis preveem tratamento igualitário se afastam 

mais do barbarismo do que as que segregam. Assim como as que se aproximam da ciência em 

relação às que promovem a magia ou oráculos. A gentileza direcionada aos outros, uma 

consequência do aprendizado oriundo de uma vida em comum, também é característica da 

civilidade344. 

Barbaridade e civilização não existem enquanto instintos – com exceção das capacidades 

neurológicas de formação de grupos de dentro e de fora, como será analisado mais à frente –, mas 

sim enquanto códigos de conduta que permitem aos humanos adequarem e julgarem suas ações e 

as de outros. São duas categorias morais possibilitadoras da avaliação da conduta humana em 

termos de bom e mau. Ainda assim, as definições trazidas por Todorov são extraídas de diversas 

culturas em diferentes períodos. Não há critérios estabelecidos universalmente para se definir 

barbaridade e civilização – e evitarei neste trabalho, por prudência, adentrar numa importante 

análise de uma teoria do bem. Resta apenas um sentimento comum de fraternidade e a consideração 

da existência de outros seres que guardam semelhança mínima entre si, e uns nos outros a si se 

reconhecem e se respeitam. Esse ideal moral pode cair por terra quando o distanciamento entre nós 

e eles se torna um desfiladeiro intransponível. 

Montesquieu buscou identificar o espírito geral das nações resultante das interações da 

coletividade pertencente ao país – a população – com uma série de fatores, tais como “o clima, a 

religião, as leis, as máximas do governo, os exemplos das coisas passadas, os costumes, as 

maneiras”345 . A comunicação, reconhece Montesquieu, é peça chave a qualquer mudança de 

“modos, porque cada um é mais um espetáculo para o outro; percebem-se melhor as singularidades 

                                                                 

342 ibid., 2010. 
343 id., 1989. 
344 Id., 2010. 
345 MONTESQUIEU, CHARLES DE SECONDAT, Baron De. O espírito das leis. Rio de Janeiro: Ideia Jurídica, 2015. p. 243. 



139 

 

dos indivíduos”346. A importância que o filósofo atribuía aos costumes (cultura) é tamanha, que ele 

alertava que não se deveria suprimi-los repentina e violentamente de um povo, pois o tornaria 

infeliz. Logo não se deve mudar por comissão os costumes, mas sim induzir os povos a mudarem 

seus costumes.  

A música exerce papel importante, para Montesquieu347, na amenização da rudeza causada 

por outras atividades de trato físico que, se por um lado podem fortalecer virtudes, por outro podem 

instigar paixões, ira, crueldade. A música, como já era importante aos gregos antigos, ainda o era 

para o filósofo francês. Quanto mais suave, melhor ela permitiria à alma sentir a doçura, a piedade, 

o carinho, o doce prazer 348 . Montesquieu traça um paralelo entre o estado de natureza e a 

democracia fundada em leis. Malgrado os homens nascerem de fato em um estatuto de igualdade 

em relação aos outros, nela eventualmente não permanecem, algo que as leis remediariam. Perdido 

o espírito da igualdade (que não se confunde com a igualdade extrema 349) a democracia se 

corrompe.  

Cabe então, diante de certo etnocentrismo iluminista francês disfarçado de universalismo 

moderado, conclamar a noção de crime contra a natureza, tão comum à época de Montesquieu. 

Eram crimes que atentavam contra o pudor cristão, os quais, porém, o filósofo justifica sua 

ocorrência em outras civilizações ao atribuí-los aos costumes locais. O pudor cristão é justaposto 

à natureza humana. Logo, a prática de exercícios nus pelos jovens gregos, a possessão de grande 

número de mulheres pela elite asiática, a homossexualidade, a orgia e outras condutas, em casos 

específicos, são colocados no patamar do costume, da tradição, da cultura atrasada que viola a 

natureza humana, e a natureza virá “defender seus direitos ou retomá-los”350. Segundo o filósofo, 

a natureza teria em nós colocado o pudor – a vergonha de nossas imperfeiçoes – para nos351 

controlar a incontinência352, e, quando o poder físico de certos climas corrompe a lei natural dos 

sexos e dos seres inteligentes, à lei do homem caberia reestabelecer a natureza e as leis primitivas.  

                                                                 

346 ibid., p. 243. 

347 ibid.. 
348 ibid.. 
349 Adquirido este, segundo Montesquieu, a democracia também se corrompe.  
350 ibid., 2015. 
351 Mais especificamente, controlar as mulheres: “Todas as nações concordaram igualmente em desprezar a incontinência das 

mulheres: é que a natureza falou a todas as nações” (MONTESQUIEU, 2015, p. 218) 
352 1- falta de comedimento nos gestos, palavras, atos, sentimentos etc.; imoderação, descomedimento, intemperança.     2- falta de 

continência, de comedimento nos prazeres sexuais; luxúria, sensualidade, impudicícia. Google.com.br. Acesso em 21/03/2017. 
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Ao longo da obra O espirito das leis (de 1748), são elaboradas duas categorias para 

explicar a diversidade e unidade das sociedades. Uma se funda em critérios absolutos e atemporais, 

correspondendo às leis naturais e à diferenciação entre estados legítimos e tiranias353. A outra se 

funda em critérios históricos e locais, que fazem correspondência ao espírito das nações, o que 

inclui as condições físicas, tais como clima e o local e as normas e costumes.  

Retomando a contraposição entre civilização e barbárie, Montesquieu adiciona ainda mais 

um elemento para antagonizar à civilização: os povos selvagens. Os povos selvagens, ante a 

maioria das outras perspectivas trazidas até então, estariam enquadrados como bárbaros, porém o 

francês traz uma diferenciação:  

“Existe a seguinte diferença entre os povos selvagens e os povos bárbaros: os primeiros 

são pequenas nações dispersas que, por algumas razões particulares, não se podem reunir; 

ao passo que os bárbaros são normalmente pequenas nações que se podem reunir. 

Normalmente, os primeiros são povos caçadores; os segundos, povos pastores.” 

(MONTESQUIEU, 2015, p. 231) 

Claude Levi-Strauss associa “hábitos bárbaros” à rejeição fora de controle das instituições 

culturais354 que mais se distanciam daquelas pelas quais o sujeito se identifica. Esta rejeição, 

indicativa de antipatia instintiva, também causaria reações cruas a certos hábitos, como “nós não 

os temos” e “que não deveriam ser permitidos”. Causaria ainda repugnância por jeitos de viver, de 

pensar e de crer que fossem ao receptor estranhos. Retomarei a este tema quando analisar 

xenofobia.  

Hugh Seton-Watson355 prenunciou que há uma grande dificuldade em se conhecer o limiar 

que separa uma tribo de uma nação, limiar este que decide se a consciência tribal se torna 

consciência nacional, ainda que a tribo seja uma comunidade de indivíduos que compartilham 

grande lealdade ao chefe e aos outros membros da comunidade. O historiador adiciona que 

geralmente designar outros grupos como tribos sugere que o indivíduo se julgue membro de uma 

cultura mais avançada, como foi feito, segundo relata, com os movimentos internos autonomistas 

africanos no período pós-colonial, pejorativamente tratados como tribalistas para diferenciá-los de 

movimentos nacionais estadocêntricos. 

                                                                 

353 TODOROV, 2010. 
354 Levi-Strauss se refere a instituições culturais no plano social, da ética, da religião, e da estética. LÉVI-STRAUSS, Claude. Race 

and History. Paris: United Nations, 1952. 
355 SETON-WATSON, 1977, p. 5. 
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A importância da cultura ao comportamento considerado civilizado é o destaque deste 

trabalho, contudo geralmente a apresento em choques civilizacionais. Há uma situação ainda mais 

alarmante quando simplesmente a pessoa não é inserida em qualquer cultura e vive pela mera 

sobrevivência, assim informa Todorov356. Isso ocorre na desculturação, ou seja, quando alguém 

não é inserido propriamente na cultura do entorno ou dela é destituído, como as crianças que vivem 

em situação de abandono nas ruas de grandes cidades, como no Rio de Janeiro357. A desculturação 

é “a condição de um ser humano que perdeu sua cultura original sem adquirir uma outra, e que 

arrisca ser levado [...] a um estado onde ele não pode se comunicar – ao barbarismo”358. 

O antropólogo Lévi-Strauss, na obra Raça e História, define o barbarismo, assim como 

Todorov, como a atitude consistente na rejeição de outros que estejam fora da ideia de 

humanidade359. Ele destaca, porém, um paradoxo a ser observado no próprio ato que decide quem 

é ou não é um bárbaro, pois a ferramenta utilizada para tanto (negar, em algum grau, a humanidade 

a alguém diferente) seria necessariamente em si um atributo de um bárbaro. É dizer que um bárbaro 

veria no outro um bárbaro. Lévi-Strauss, por reconhecer a legitimidade de todas as culturas, afirma 

que fazer juízo de valor sobre elas e seus elementos apenas se dá no campo da relatividade, pois 

somente em relação a uma ou outra coisa algo pode ser bom ou mau. 

 “[...] quanto mais pretendemos discriminar entre culturas e costumes como bons e ruins, 

mais completamente nos identificamos com aqueles que condenaríamos. Ao recusarmos 

considerar como humanos aqueles que nos parecem ser os mais ‘selvagens’ ou ‘bárbaros’ 

de seus representantes, nós simplesmente adotamos uma das suas próprias atitudes 

características. O bárbaro é, antes de mais, o homem que acredita na barbárie”. (LÉVI-

STRAUSS, 1952, p. 12, tradução minha) 

Todorov verifica outro paradoxo – este, criado por Lévi-Strauss. A definição de 

barbarismo como a forma em que alguns membros da humanidade expugnam outros dela faz com 

que, ao final, nenhuma denúncia de atos de barbarismo de fato exclua o próprio denunciante da 

humanidade (por utilizar ferramentas típicas de bárbaros para fazê-lo). O barbarismo, como 

definido por Lévi-Strauss, acaba sendo possível atributo e parte da humanidade, como uma 

                                                                 

356 TODOROV, 2010. 
357 É comum as pessoas se referirem a crianças de rua no Rio de Janeiro como moleques, geralmente sem saber a origem da palavra. 

Moleques eram, no período escravocrata brasileiro, as crianças negras escravizadas. A associação entre escravidão e crianças 

abandonadas pela sociedade é clara, porém, mesmo assim, quase imperceptível aos olhos comuns que se acostumam a essa barbárie 

cotidiana e não mais se chocam. O dia que em minha cidade natal não tiver mais crianças abandonadas nas ruas, será o dia que a 

julgarei civilizada. Até lá, continuarei me chocando com nossa cultura da indiferença coletiva. 
358 TODOROV, 2010, p. 27–28. 
359 LÉVI-STRAUSS, 1952; TODOROV, 2010. 
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característica dela. O paradoxo previsto por Lévi-Strauss só haveria de existir se houvesse uma 

predefinição de uma bondade elementar à humanidade, o que não há – humanidade e 

comportamento humano não são sinônimos de bondade. Se assim fosse, alguém que pratica tortura, 

por exemplo, não seria humano. Um genocida não seria humano: 

“A tortura não deve ser condenada apenas porque não produz os efeitos esperados; deve 

ser condenado, em primeiro lugar e principalmente, porque é um ataque inaceitável à 

própria idéia da humanidade. É o índice mais seguro da barbárie - esse pólo extremo no 

comportamento humano que nos leva a conduzir sobre a humanidade do outro”. 

(TODOROV, 2010, p. 125–6, tradução minha) 

Não fosse o caso, haveria uma contradição de argumentos, como ressalta Todorov, pois, 

neste caso:  

“(o) O bárbaro não é a pessoa que pensa que a barbárie existe; é a pessoa que pensa que 

uma população ou um ser humano não pertencem inteiramente à humanidade e que 

merecem tratamento que ele se recusaria resolutamente a endereçar a si próprio.” 

(TODOROV, 2010, p. 50, tradução e grifo meus) 

Um sentido absoluto de humanidade praticamente não existe, pois todos veriam, sob 

critérios predefinidos, apenas os outros como de fora, quaisquer que sejam. E nunca a si mesmos. 

Todorov não enxerga a antinomia entre civilização e pluralidade de culturas, pois aquela não teria 

necessariamente um sentido absoluto. O búlgaro vai rebater a percepção de Alain Finkielkraut, 

filósofo francês de origem polonesa, de que se se reconhecer uma multiplicidade de culturas, a 

própria noção de civilização cessaria de existir. Para Finkielkraut, a separação de culturas, ou 

melhor, falar em cultura no plural, poderia promover uma inevitável conexão temporal e espacial 

entre elas que impediria a comunicação de valores próprios extraídos do contexto em que surgiram. 

Para ele, ou há civilização (cultura humana) ou pluralidade de culturas. Todorov, porém, critica 

esse fatalismo. Civilização não se opõe a cultura e moralidade não se opõe a costume. O pluralismo 

de culturas não impede o contato entre elas e a mútua influência. Na base de todas as culturas, é 

possível traçar uma rota em direção à civilização – ter uma cultura não significa ser prisioneiro 

dela. A unidade da humanidade não está adstrita ao fim da pluralidade de culturas, tampouco 

impede o ajuizamento que distingue atos de barbarismo de comportamento civilizado, pois estes 

são constitutivos da humanidade. 
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Anne-Marie Thiesse recorda um outro tipo de bárbaro. Um que se encontra no seio da 

sociedade360. Aquele que se comporta contra os preceitos nacionais comunitários, e cujo termo que 

o define fora cuidadosamente cunhado pelo político revolucionário e bispo de Blois, o abade Henri 

Grégoire (1750 - 1831). Grégoire, um dos primeiros a se manifestar a favor da abolição da 

escravatura, preocupado com que a revolução pudesse alcançar revanchismo contra propriedades 

da Igreja e de aristocratas, noticiou que seriam atos de vandalismo atentar contra a herança comum, 

e quem o fizesse somente poderia ser um selvagem estranho à Nação361. Para evitar atos de 

vandalismo, uma série de edifícios se tornaram oficialmente monumentos nacionais. Resumiu 

Thiesse que “apenas um bárbaro, um estranho à Nação, poderia colocar em perigo a herança 

coletiva”362. 

O medo dos bárbaros não mais se funda no pavor da guerra e da aniquilação. Em outros 

tempos, pessoas que se comunicavam em idiomas diferentes do falado no país e pessoas 

provenientes de etnias e culturas diferentes, geralmente eram invasores ou mercadores. 

Naturalmente as pessoas temiam o estrangeiro. Esse temor não mais faz sentido, porém a xenofobia 

ainda existe. Nas páginas seguintes será analisado o fenômeno da xenofobia de modo que, ao final 

deste capítulo, tenham sido explorados temas, tais como a nacionalidade, a hospitalidade, a 

compaixão e a xenofobia, tão importantes à compreensão dos fenômenos migratórios que 

movimentam milhões de pessoas pelo globo. 

 

 

2.4 SITUANDO XENOFOBIA NO CONTEXTO DAS MIGRAÇÕES 

 

Nos dias atuais, muitas palavras que aludem a conceitos vêm sendo utilizadas como 

porretes orais, sempre dispostos a nocautear argumentos discordantes, e geralmente atacando o 

interlocutor e não o conteúdo do argumento. Vivendo em tempos de imensos fluxos migratórios, a 

palavra xenofobia está entre as que mais repercutem. Porém xenofobia, assim como grande parte 

das demais palavras, não são propriamente insultos, mas conceitos para designar um fenômeno 

específico. 

                                                                 

360 THIESSE, 2003. 
361 ibid. 
362 ibid, p. 30. 
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No plano do direito, a legislação brasileira prevê na Lei 7.716 de 1989, ainda que 

implicitamente, punição a certas condutas que abusem da discriminação de “raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional”, e a Lei de Migração363 prevê que “(n)inguém será impedido de 

ingressar no País por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião 

política”. Esta lei, ainda recente no ordenamento jurídico brasileiro, dispõe ainda que o “repúdio e 

prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação” é um dos princípios da 

política migratória brasileira, apesar de não conceituar ou definir propriamente xenofobia.  

A abstração em torno do tema dificulta o investimento em soluções, pois presume que ter 

ou não ter atitude xenófoba é fruto de uma opção moral por conduzir-se pelo caminho do mal ou 

do bem. Essa linha de pensamento não é descartável e tem mérito somente a partir de um processo 

de autoconhecimento coletivo da sociedade e de um adentramento a teorias do bem. Não seguirei 

aqui esse percurso, por maior que seja meu fascínio pelo tema. Além disso, como bem resumiu 

Peter Singer, “(d)escobrir que alguma forma de comportamento tem uma base biológica não 

justifica aquele tipo de comportamento”364, apenas nos permite compreendê-lo melhor. 

A xenofobia presume um estabelecimento implícito ou implícito não necessariamente 

acurado de uma noção de eu e de não eu. Slavoj Žižek repercutiu em seu livro Refugees, terror and 

other troubles with the neighbors – against the double blackmail, publicado em 2016, que “nós 

mesmos não somos ‘pessoas como a gente’”. Isso se deve a uma falha na autocompreensão de 

quem somos, e repercute em como vamos mensurar o outro, haja vista que o convívio social é 

estruturado por nós a partir de uma interpretação de nós mesmos. Como diz o ditado, “antes de 

acusar outros, examine tua própria existência”365, pois possivelmente se encontrará mais inclinado 

a julgar seus próprios pecados. 

Não há muita novidade nisso. A expressão em latim nescio vos – eu não vos conheço –, 

muito usada por diversas figuras importantes, como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e 

Molière, derivada do evangelho de Mateus366, hoje tem o condão de designar a total recusa de se 

                                                                 

363 Lei 13.445 de 2017. 
364 SINGER, Peter. The Expanding Circle: Ethics, Evolution, and Moral Progress. Princeton: Princeton University Press, 2011, p. 

150. 
365 Cum accusas alium, propriam prius inspice vitam. TOSI, Renzo. Dictionnaire des sentences latines et grecques. Grenoble: 

Jérome Millon, 2010, p. 332. 
366 Essa é uma fala de Jesus Cristo quando esteve em Jerusalém, segundo o Evangelho de Mateus: “Quando o mestre da casa tiver 

entrado e se fechado, você estará fora, e vai começar a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos; e ele lhe responderá: Não 

sei quem você é” (VOLTAIRE, 1843). O original em latim: “Cum autem intraverit pateramilias et clauserit ostium et incipietis 

foris stare et pulsare ostium dicentes ‘Domine, aperi nobis’ et respondens dicet vobis ‘Nescio vos’” (TOSI, 2010, p. 315). 
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enxergar e ouvir o outro, excluindo a possibilidade de qualquer comunicação367. A isso atenta o 

modelo de integração interculturalista368 que será analisado em outro momento do trabalho.   

Não se trata de uma mera rejeição do outro, do diferente, do estrangeiro. Se trata da 

rejeição do estranho sem uma justificativa plausível que supere o medo irrazoável. Segue a linha 

do preconceito, em oposição ao pré-conceito. Todo indivíduo é um intérprete do mundo, e dele 

captura apenas as demandas que lhe alcançaram cognitivamente a partir das lentes pré-

compreensivas subjetivas moldadas por suas experiências de vida.  

Adotar uma posição difere de ter preconceito. A posição exige um “encargo 

argumentativo de fundamentação e justificação”369 , respeitadas as capacidades para liberdade 

argumentativa – aceitação ou rejeição do argumento com base na razão370 – , ainda que haja 

discordâncias de bases axiológicas. Os preconceitos são o contrário da tomada de posição371: 

“Trata-se daquilo que, justamente por não se revelar ou não se assumir enquanto posição, 

só pode ser presumido e conjecturado segundo os rumores ou efeitos que produz ou deixa 

como resultado. Um preconceito estabelece distinções interpretativas, porém sem arcar 

com o custo de suas justificações.” (ARRUDA JUNIOR e GONÇALVES, 2002, p. 257) 

Isso quer dizer que o preconceito oculta subjetividades e transparece a infundada opinião, 

enquanto uma posição, ou o pré-conceito, é uma manifestação sobre um assunto fundamentada 

numa justificativa gerada de uma interpretação da situação, a partir de uma pré-compreensão 

consubstanciada de certos conhecimentos adquiridos ad-hoc e outros pré-estabelecidos na vivência 

histórica subjetiva ordinária, podendo ser, a posição, devidamente confrontada com argumentos 

racionais de mesma natureza. O preconceito discriminatório, por outro lado, oculta superstições, 

suspeitas, intolerâncias, interesses escusos ou crenças ortodoxas372. 

O preconceito é sedutor. Ele “pode aplacar a perplexidade de indivíduos atônitos diante 

de um mundo hipercomplexo” e, ao abrir mão do fardo de “fundamentar universalmente, traz 

consigo o risco do desprezo às peculiaridades e às diferenças que fazem de uma coisa ela mesma e 

não outra”373. Gonçalves, ao interpretar Ernst Tugendhat, sacramenta a definição de preconceito, 

                                                                 

367 TOSI, 2010. 
368 CANTLE, Ted. Interculturalism: The New Era of Cohesion and Diversity. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012a; CANTLE, 

Ted. Interculturalism: For the Era of Globalisation, Cohesion and Diversity. Political Insight, n. December, p. 38–41, 2012b; 

ZAPATA-BARRERO, Ricard. The three strands of intercultural policies: a comprehensive view - A critical review of Bouchard 

and Cantle recent books on interculturalism. Working Paper Series. Barcelona: [s.n.], 2013.. 
369 ARRUDA JUNIOR e GONÇALVES, 2002, p. 257. 
370 BENHABIB, Seyla. The rights of others - aliens, residents and citizens. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
371 op. cit., 2002. 
372 ibid. 
373 ibid, p. 259. 
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como exatamente encaixo neste estudo sobre xenofobia, como “adoção sumária de uma 

discriminação, diferenciação ou até de uma desigualdade sem a devida justificação dessa exceção 

perante os membros de uma comunidade”374. 

Betts e Collier afirmaram, como registrei mais a cima no trecho dedicado à compaixão, 

que não a sentir por quem precisa ser salvo de algo seria uma conduta sociopata 375 . Essa 

generalização me parece improdutiva e não dá conta do problema da rejeição a imigrantes, o que 

vulgarmente generalizamos como xenofobia, o medo do estranho 376  ou de estrangeiros. Que 

mecanismos despertam essa rejeição, que muitas vezes sobrepõe fortes valores, como compaixão 

e hospitalidade, e anula a empatia? 

Retomando a anterior análise da compaixão enquanto sentimento análogo ao contágio 

emocional característico ao estados empáticos377, estes, quando em funcionamento dentro dos 

padrões de normalidade, são influenciados por componentes afetivos e componentes cognitivos378. 

Entre os afetivos, a ativação do córtex anterior cingulado (CAC) está relacionada à atividade do 

cérebro de processamento de informação interoceptiva – que são informações do próprio corpo, 

como sensação de boca seca ou um ronco no estômago – e ao monitoramento de conflitos de 

estímulos – como no caso de um indivíduo estar acostumado, por exemplo, a receber um mesmo 

prêmio sempre que executa uma mesma atividade, e, subitamente, recebe um prêmio maior (o CAC 

percebe a mudança) ou menor (o CAC é ativado como um alarme)379. 

O CAC é auto-orientado ao bem-estar do indivíduo. Não obstante, revela Sapolsky380, há 

vários estudos que demonstram que “um dedo alfinetado, um rosto triste, um conto de infortúnio” 

evocam um estado empático, e é detectada a ativação do CAC proporcional à dor sentida pelo 

indivíduo observado à distância. O CAC está relacionado à tomada de atitude em relação à angustia 

ou dor sofrida, haja vista a reação ante a liberação do neuropeptídio (hormônio) ocitocina pelo 

hipotálamo quando se entra em contato (interage) com alguém identificado dentro da percepção 

subjetiva de nós. A ocitocina tem influência na promoção de comportamentos afiliativos e 

                                                                 

374 op. cit., 2002, p. 247. 
375 BETTS e COLLIER, 2017, p. 103. 
376 Ainda que, como exaustivamente analisado, xenos, do grego antigo, não se traduza como estrangeiro, mas como alguém que faz 

parte do pacto xenía. No grego contemporâneo, xenos é traduzido como desconhecido. A palavra estranho melhor seria traduzida 

por paráxenos (παράξενος). 
377 Segundo Sapolsky, ao alcançar a idade adulta, a empatia se dá através de um processo envolvendo um circuito, que inclui o 

CAC, a amígdala cerebral e a ínsula. 
378 SAPOLSKY, 2017. 
379 ibid.. 
380 ibid., p. 360. 
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vinculantes, de confiança e de generosidade381. Sapolsky alerta que, essa interação, quando feita 

com alguém do grupo eles, com a liberação de ocitocina, torna as pessoas mais hostis e 

xenofóbicas382. 

Em algumas ocasiões, quando o despertar do estado empático se funda na interpretação 

dos fenômenos do mundo social, se ativam componentes cognitivos383. Da mesma forma que 

alguns animais confortam as vítimas de ataques e não o agressor, seres humanos tendem a optar 

pela vítima de um comportamento desproporcional ou injusto, como quando, não havendo prévia 

preferência, escolhemos torcer pelo time mais fraco, desde que ele se esforce; ou quando nos 

compadecemos mais por alguém que contraiu aids por uma transfusão de sangue do que pelo uso 

de drogas injetáveis; ou quando nos comiseramos mais pelo sofrimento de uma vítima de 

abalroamento do que pelo sofrimento do causador da colisão. Repare que não se trata de optar entre 

algoz e vítima, mas de sentir mais a dor de um e menos a de outro. A dor de uma perna amputada 

é a mesma para alguém que é vítima de ação alheia e para alguém que causa o próprio dano. Ainda 

assim nos aproximamos mais da vítima ao acionarmos automaticamente o processo cognitivo do 

estado empático. Isso ocorre porque o CAC é mais ativado nestas ocasiões384. Ou seja, nas palavras 

de Sapolsky, interpretando a pesquisa do neurocientista francês Jean Decety, “processos cognitivos 

servem como um porteiro, decidindo se um particular infortúnio é digno de empatia”385. 

Superar a estranheza do desconhecido pode ser tarefa árdua para um ser humano, ao 

contrário de ratos companheiros de gaiola. Para o ser humano, é uma tarefa cognitiva não-

automática superar o desconhecido, sendo possível o alcance do contagio emocional e o 

atingimento do estado empático em relação a alguém diferente ou não-atraente386 mediante esforço. 

Isso quer dizer que despertar empatia por pessoas como nós é automático, enquanto a empatia em 

relação a estranhos depende da ativação de elementos de cognição que vão decidir se a pessoa e a 

sua dor se enquadram como despertadores do estado de empatia (ou de mera simpatia, como na 

expressão, tipicamente anglofônica, I am sympathetic with you, but I prefer not to intervene). 

Simpatia, enquanto sentir por outra pessoa, e não com outra pessoa.  

                                                                 

381 ibid.. 
382 ibid.. 
383 Ibid.. 
384 ibid.. 
385 ibid., p. 361. 
386 ibid.. 



148 

 

Esse esforço cognitivo para tornar uma reação a um membro do grupo eles como se fosse 

a um membro do grupo nós demanda maior ativação fronto-cortical (onde ficam os neurônios 

executivos387), esforço esse, que tem como objetivo suprimir a automática reação de indiferença 

ou de repulsa ao outro, se caracteriza pela busca de elementos em comum entre o intérprete da 

situação e o comiserado. Segundo analisou Sapolsky: 

“[...] nós temos uma resposta sensorimotor mais forte em nossas mãos quando a mão que 

vemos sendo espetada com uma agulha é de nossa raça; quanto mais forte for o viés 

implícito de grupo-de-dentro do indivíduo, mais forte é seu efeito. Enquanto isso, outros 

estudos demonstram que quanto mais forte for a discrepância em padrões de ativação 

neural enquanto se observa uma pessoa do grupo-de-dentro que sofre versus uma do 

grupo-de-fora, menores são as chances de ajudar a última”.  (SAPOLSKY, 2017, p. 362, 

tradução minha) 

O estado empático, seja ele ativado em relação a semelhantes ou diferentes, desperta 

emoção e cognição, que agem em modulada e contínua alternância conforme a proximidade ou 

distância entre o intérprete e o analisado. O elemento cognitivo tem maior destaque quando a 

percepção inicial é de desproporcional domínio das diferenças sobre as similaridades entre o 

intérprete e o que sofre388. A cognição social é o processo pelo qual entendemos e lidamos com 

outros, e ela envolve uma série de áreas do córtex para reconhecer expressões faciais, processar 

emoções e promover alinhamento emocional com outros – ou seja, empatia. 

Em trabalho publicado em 2005, o neurobiologista italiano Marco Iacoboni e equipe 

divulgaram resultados de sua pesquisa sobre a neuroatividade ocorrida enquanto se realiza processo 

de entendimento da intenção de outros. Como o cientista informa, anteriormente se acreditava que 

as áreas de neurônios-espelho389 do córtex pré-motor390 – que recebe a informação do córtex pré-

frontal e repassa para o córtex motor para acionamento de músculos – , ativadas em momentos de 

execução e observação de ações, se envolvessem apenas em reconhecimento de ações, porém, 

como conclui seu artigo, os neurônios-espelho de fato participariam da interpretação e 

entendimento da intenção dos outros391.  

                                                                 

387 ibid.. 
388 ibid.. 
389 CAGGIANO, Vittorio e colab. Premotor cortex and the recognition of motor actions. Current Biology, v. 23, n. 2, p. 131–141, 
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390 op.cit., 2017. 
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É preciso esclarecer um pouco mais sobre o que seria a intenção. Imputar intenção a uma 

ação de outrem é presumir um objetivo futuro. Essa operação realizada pelo cérebro é feita 

automaticamente pelo sistema motor, que recebe informação do pré-motor. Era já sabido que os 

neurônios-espelho (localizados no córtex pré-motor 392 ) proviam um mecanismo neural para 

entender intenções simples, como “fulana esticou o braço em direção à TV fazendo com a mão o 

formato de um punho, porém com o dedo indicador para frente, logo fulana quer apertar o botão 

da TV”. Isto é, o seu objetivo imediato é apertar o botão da TV. A questão crucial era saber se os 

neurônios-espelho também participavam na codificação da intenção global da pessoa observada. 

Por que ela quer apertar o botão? Ela quer ligar ou desligar a TV? Ela quer ver um filme específico 

ou apenas ouvir notícias? Algumas pesquisas concluíram que há grande participação dos 

neurônios-espelho, porém há críticos que afirmam que, embora haja participação, há também de 

diversas outras partes do cérebro. 

Os neurônios-espelho, responsáveis pela imitação de comportamentos observados ou 

sentidos (cheiro de comida e som do forno micro-ondas despertam fome), não reagem meramente 

a estímulos captados (movimentos), assim defendem alguns estudos, mas também incorporam e 

respondem à intenção global, complexa. Por exemplo, a visão de alguém pegando uma xicara à 

mesa para limpá-la não ativa o sistema de neurônios-espelhos393 da forma como ele é ativado para 

pegar a xícara para beber café. Isso ocorre porque a sua atividade sofre influência das 

“circunstâncias da imitação, conscientemente ou não, incluindo a imitação da ideia de uma ação, 

bem como a intenção por trás dela”394. Ou seja, a “mesma ação realizada em dois contextos 

diferentes adquire diferentes significados e pode refletir duas intenções diferentes” (IACOBONI e 

colab., 2005, p. 530).  

Ainda assim, os estudos sobre a participação de neurônios-espelho entre os mecanismos 

neurais e funcionais que subscrevem a habilidade de fazer interpretações ou de entender as 

intenções dos outros enquanto se observa as suas ações têm um longo caminho pela frente395. Além 

disso, após mais de duas décadas da descoberta dos neurônios-espelhos pelos neurofisiologistas 

                                                                 

392 Os neurônios ‘executivos’ no córtex pré-frontal decidem algo, passando a notícia para o resto do córtex frontal logo atrás dele. 

Que envia projeções para o córtex pré-motor logo atrás dele. Que envia projeções um passo para trás, para o córtex motor, que então 

envia comandos aos músculos. Assim, o córtex pré-motor abrange a divisão entre pensar e realizar um movimento. (op.cit., 2017, 

p. 364) 
393 ibid.. 
394 ibid., p. 364. 
395 op.cit., 2005. 
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italianos Giacomo Rizzolatti e Vittorio Gallese e a sua associação ao desenvolvimento de estados 

empáticos (o que faz sentido, pois a replicação de um sentimento pela observação é a sua 

característica), nos últimos anos surgiram dúvidas quanto ao grau de importância deles no sistema 

empático, que envolve uma série de outras áreas do córtex, o que inclui críticas à centralidade sobre 

cognição dada ao sistema motor396. 

Feitas todas as últimas considerações sobre neurociência, ainda que não haja participação 

dos neurônios-espelho no sistema empático, ou haja pouca, este sistema funciona a partir de 

acionamentos automáticos e cognições ditando o grau de envolvimento emocional de um indivíduo 

com uma forte emoção de outrem, ou um forte sentimento. Há uma questão mais profunda sobre o 

processamento de valores que tomaria muito tempo neste trabalho, que, malgrado pisar neste e em 

outros campos epistemológicos de alta complexidade, não se propõe a neles aprofundar-se. O que 

desejo aqui, com o máximo de cuidado dentro dos limites da proposta, é repercutir pontos 

essenciais – cuja contumaz ausência nos estudos migratórios impossibilita uma visão holística do 

fenômeno – para compreender as razões pelas quais uma mesma situação vivida por pessoas é 

observada e interpretada de formas diferentes por outras, despertando, em diversos graus e em 

diferentes pessoas, sentimentos de compaixão, indiferença e repulsa pelo outro. Seria possível 

afirmar que a prévia adesão a um ou outro sistema moral influencia na automática ativação do 

sistema empático e na produção da reação por ele ornamentada? Ou estamos fadados ao 

determinismo biológico? 

A intenção é responder por que motivos um italiano residente ao sul da península tem uma 

reação empática a imigrantes diversa de um alemão ao norte do continente. O mesmo ocorre entre 

nacionais do Reino Unido residentes em Londres e York, ou americanos da cidade de Nova Iorque 

e do interior do Wyoming. A interpretação das imagens de pessoas alcançando as bordas da Europa 

em péssimas condições, ou de imigrantes caminhando pelo deserto que divide México e EUA, 

variam conforme as noções subjetivas de imagem de si, as idiossincracias, e as consequências 

destas chegadas de pessoas ao plano da segurança individual de quem as interpreta. O fato de serem 

pessoas geralmente diferentes em termos fenotípicos, culturais e econômicos, torna mais 

significativa a ativação de elementos cognitivos para a interpretação da situação e elaboração da 

decisão de como agir.  

                                                                 

396 HICKOK, Gregory. The Myth of Mirror Neurons: The Real Neuroscience of Communication and Cognition. 2014; op.cit., 2017. 
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A capacidade de se colocar no lugar destas pessoas e despertar o alinhamento emocional 

responsável pela empatia e compaixão – e não de indiferença e repulsa –, além destes fatores, está 

ainda atrelada a um juízo sobre a intencionalidade e justificativa das condutas dos indivíduos que 

terminaram por se encontrar em situação migratória. O aumento da carga cognitiva reduz a chance 

de o indivíduo ser pró-social com estranhos397. Baixa sociabilidade398 e stress399 podem reduzir a 

generosidade e a capacidade empática. Por essa razão enfatizei acima a adesão a um ou outro 

sistema de valores, além das experiências passadas acumuladas. Ainda que o indivíduo se 

solidarize com a comiseração de imigrantes desesperados em um bote que esvazia, será ele capaz 

de se colocar em seu lugar e sentir o que ele sente? Ainda que inicialmente assim se sinta, após os 

elementos de cognição entrarem em funcionamento e analisarem uma conjuntura maior e a 

intencionalidade, seria ainda possível o estado empático se manter? Ainda assim, seria potente o 

suficiente para despertar uma reação compassiva? 

A empatia não necessariamente desperta uma ação solidária à outra pessoa. Se o 

indivíduo, por via da ressonância emotiva, sentir-se extremamente angustiado poderá ser 

compelido a investir todos os seus esforços em aliviar-se, tornando a si mesmo sua maior 

prioridade400. Há maior chance, portanto, de estados empáticos darem ensejo a comportamentos 

solidários e compassivos quando se é possível administrar uma certa distância401. Por essa razão, 

Sapolsky apresenta estudos sobre as diferenças entre comportamento empático (com foco total em 

sentir o sofrimento de alguém em angústia) e comportamento compassivo (com foco total no 

sentimento de acolhimento e cuidado ao comiserado)402. O empático demonstra maior ativação da 

amídala cerebral e um estado negativo de ansiedade403. O compassivo demonstra não despertar a 

amídala, ativando fortemente elementos de cognição (córtex dorsolateral pré-frontal) atuando em 

conjunto com regiões dopaminérgicas, gerando emoções mais positivas e maior tendência a 

comportamentos pró-sociais404. 

                                                                 

397 op.cit., 2017. 
398 TWENGE, Jean M e colab. Social Exclusion Decreases Prosocial Behavior. v. 92, n. 1, p. 56–66, 2007. 
399 MARTIN, Loren J. e colab. Reducing social stress elicits emotional contagion of pain in mouse and human strangers. Current 

Biology, v. 25, n. 3, p. 326–332, 2015. 
400 op.cit., 2017. 
401 ibid.. 
402 RICARD, Matthieu e LUTZ, Antoine e DAVIDSON, Richard J. Mind of the meditator, 2014.; op.cit., 2017.). 
403 op.cit., 2017. 
404 op.cit., 2017. 
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Antecipando assuntos por vir, a adequação juspositivista da situação de cada indivíduo ou 

grupo de indivíduos em deslocamento sob o manto protetivo jurídico-conceitual do refúgio 

geralmente influencia a decisão, talvez pela mesma razão que tendemos a consolar as vítimas e não 

a agressores. Presumimos serem estas pessoas vítimas das circunstâncias e merecedoras de 

compaixão e caridade. Porém, quando se não mais enxerga essa aura de miserabilidade da vítima, 

seja porque a situação individual não é (pelo sujeito intérprete) julgada enquadrar-se como refúgio, 

ou porque se há uma noção genérica de que ser refugiado não mais o torna presumidamente uma 

vítima, ou ainda, quando surge uma ideia de que o refugiado ou o migrante econômico, ainda que 

reconhecidamente vítima das condições difíceis em sua terra natal, na Europa passaria a ser um 

possível agressor, a interpretação subjetiva da situação realizada no âmbito da produção de um 

estado empático pode tomar uma série de caminhos que genericamente, nos tempos atuais, são  

prematuramente enquadrados como xenofóbicos. Além do sentimento de compaixão, podem surgir 

a indiferença e a repulsa. 

Em 2007 foi publicada uma pesquisa que pode ser importante para aqueles que nutrem 

esperança após estes parágrafos, que podem parecer um tanto duros e alinhados com um 

determinismo aparentemente inultrapassável. Compreender os fenômenos o mais 

desenviesadamente possível é o único caminho para se pensar em soluções, e o resultado alcançado 

pode parecer desanimador, mas é dele que as alternativas realistas surgem. Tendo isso em mente, 

me deparei com a pesquisa realizada pela neurocientista-cognitiva britânica Caroline Catmur e sua 

equipe do Departamento de Psicologia da University College London, que estudou o sistema 

espelho com o objetivo, entre outros, de descobrir se o espelhamento de ações acontece de forma 

fixa ou pode reprogramado.  

Catmur e equipe descobriram, não apenas que o sistema espelho, após regularmente 

adquirido em certa idade, pode ser reprogramado ao nível neurofisiológio por aprendizado 

sensorimotor (observação-execução de ações), bem como que suas propriedades não são 

inteiramente inatas, e que ele é ao mesmo tempo produto e processo de interações sociais405. Essa 

pesquisa pouco tem a dizer sobre a reprodução de um sentimento alheio em si, mas ela indica ao 

menos não ser impossível a reprogramação após a fixação. Tendo o estudo apenas se concentrado 

                                                                 

405 CATMUR, Caroline e WALSH, Vincent e HEYES, Cecilia. Sensorimotor Learning Configures the Human Mirror System. 

Current Biology, n. 17, p. 1527–1531, 2007. 
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no espelhamento de uso dos dedos das mãos, se é possível remodular o espelhamento de reações 

emotivas, isso não ficou claro. 

Retomando o raciocínio do início, a xenofobia ocorre quando há uma repulsa injustificável 

ou sem fundamento racional aceitável enquanto ainda que reprovável, caracterizada pelo 

preconceito. Há, ainda que possa não parecer, ativação significante do sistema cognitivo. Mas a 

xenofobia pode se manifestar automaticamente ao se interpretar fenômenos, ou seja, sem envolver 

muita cognição. Isso aconteceu em um curiosíssimo caso hollywoodiano.  

Durante as filmagens do cânone do cinema Planeta dos Macacos de 1968, os atores 

utilizando maquiagem e fantasia foram divididos em três grupos: chimpanzés, gorilas e 

orangotangos. De modo que eles preservassem o trabalho de transformação em primatas durante 

as refeições, um bufê especial foi organizado onde os humanos não entravam. Peculiarmente, as 

três espécies jamais se misturavam ou se sentavam juntas. E todos eles praticamente não se 

relacionavam com os humanos fora do set. Eles se auto segregavam. Havia, sim, certas regras, 

como a proibição dos fantasiados de deixar o set durante o dia de gravações, e havia segredo total 

na produção, mas não havia regras contra o relacionamento social.  

Kim Hunter, que interpretou a Doutora Zira, um chimpanzé, afirmou que “foi uma questão 

de se aproximar de quem entendia o que você estava passando”406. De fato, os atores acordavam 

as cinco horas da manhã e começavam o dia com fatigantes três horas e meia de sessão de colocação 

da fantasia e maquiagem, não podiam se coçar ou espirrar, e comer era complicado407. Hunter era 

muito amiga do ator Maurice Evans408, que estava no elenco, porém raramente se comunicavam, 

pois estavam em grupos símios diferentes – Evans era um orangotango. O longo e diário processo 

de transformação física auxiliava na transformação mental necessária para que os atores entrassem 

no papel de símios. Eles se esforçavam para acreditar que eram verdadeiros chimpanzés, gorilas e 

orangotangos. Hunter investia com tanto esmero que chegou ao ponto de ter seu pior pesadelo da 

vida durante um cochilo em um intervalo de filmagens. Ela dormiu com a maquiagem e sonhou ter 

de fato o rosto de um chimpanzé e não conseguia ver se o resto de seu corpo havia também se 

                                                                 

406 HOFSTEDE, David. Planet of the apes: an unofficial companion. Toronto: ECW Press, 2001. 
407 Comida líquida, tipo papinha para bebês (ibid). 
408 Dr. Zaius. 
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transformado em símio409. Maurice Evans revelou que “assim que toda essa maquiagem é aplicada, 

a pessoa, como ocorreu, entra na pele do papel410”411.  

Conforme se depreende do exposto até o momento, diversas forças externas às adesões a 

agrupamentos axiológicos interferem na repulsa aos diferentes, e que podem ter influência no 

despertar de preconceitos, que são as atitudes negativas infundadas, ou insuficientemente 

fundamentadas, a pessoas que se subjetivamente julgue compor o grupo dos eles. Um último 

elemento que apresento que sustenta esse argumento, entre vários outros possíveis, pode ser 

demonstrado por uma pesquisa realizada nos EUA publicada em 2009 412  que concluiu que 

mulheres brancas em período de ovulação têm mais negativa atitude em relação a homens afro-

americanos. Isso ocorre porque, quando mulheres estão ovulando, certas áreas do córtex cerebral 

reagem com mais intensidade a rostos, principalmente masculinos, tendo os hormônios influência 

na formação dos grupos nós e eles.  

Por fim, como afirma Sapolsky, “(n)ossos sentimentos sobre eles podem ser moldados por 

forças subterrâneas que sequer temos ideia”413. E “ter ideia” deles, ou ao menos termos consciência 

de que há fatores desconhecidos atuando, é crucial para compreendermos melhor os fenômenos da 

hospitalidade, da compaixão e da xenofobia. 

Xenofobia crescente em uma sociedade que recebe muitos imigrantes é sintoma de que 

algo está errado. Provavelmente de que esta sociedade não está preparada para receber a quantidade 

de estrangeiros que ora recebe. Seja por sua hermeticidade, pela incapacidade (econômica, cultural, 

social) de assimilar grandes contingentes, ou pelo grau de dissemelhança entre os locais e os 

estrangeiros imigrados. São subsequentes ciclos de imigração descontrolada, que não considera a 

capacidade de absorção da sociedade e as necessárias medidas de inclusão de estrangeiros – que 

incluem uma participação e preparação comportamental dos membros da sociedade de recebimento 

–, reduzindo assim o abismo que pode dar causa a manifestações xenofóbicas e comprometedoras 

da coesão. Além disso, como será apontado em outro momento, a abordagem Interculturalista, em 

oposição às Assimilacionista e Multiculturalista, leva em consideração a importância de a 

                                                                 

409 CLARKE, Frederick S. Special Planet of the Apes issue. Cinefantastique, 1972. 
410 A expressão utilizada pelo ator, get into the skin, em inglês remete a sentir o que o outro sente.  
411 op.cit., 1972, p. 30. 
412 NAVARRETE, Carlos David e colab. Race bias tracks conception risk across the menstrual cycle. Psychological Science, v. 

20, n. 6, p. 661–665, 2009. 
413 op.cit., 2017, p. 279. 
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sociedade de acolhida também investir em medidas que ela própria dê um passo adiante para 

encontrar o estrangeiro, considerando a cultura majoritária local como paradigma, mas abrindo 

espaço para manifestações culturais de imigrantes no seio da sociedade.  
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C AP ÍT U LO  3 .  TR ÊS IM P O RT A NT ES  T EM AS  PRE LI M IN A R E S A 

R ESP E IT O  DE M IG R AÇ ÕE S E  R E FÚ G IO  –  UM A C ON C IS A ,  P OR ÉM 

N E CESS ÁR IA  A N Á LIS E  S O BRE  DE SE NR A IZA M E N TO ,  D IR E IT O  D E 

M IG R A R ,  E  R E V IS Ã O  DO  C O NCE IT O  D E RE FÚ G IO  

 

 

Ao longo do tempo investido na pesquisa para este trabalho me deparei com alguns pontos 

importantes que a mim pareceram receber menos atenção e os entendi carecerem de melhor análise, 

ainda que uma série de intelectuais e acadêmicos tenham tecido comentários e realizado estudos. 

São eles o desenraizamento, que ocorre em situações de grande mudança de ambiente; a urgência 

de melhor conceituar (ou dar contornos conceituais a) o mote migrar é direito, que pressupõe que 

existe um direito universal de emigrar de um estado e de imigrar a outro estado – que inclui também 

uma discussão sobre a responsabilidade de os estados acolherem refugiados e imigrantes 

econômicos; e a necessidade empírica de revisão do conceito jurídico de refugiado no plano do 

direito internacional.  

Para o primeiro esforço, é feita uma sucinta digressão do conceito de desenraizamento 

inerente ao rompimento que geralmente decorre da transposição de realidades sociais. Trata-se de 

tema que retorno em vários trechos do trabalho. No segundo tópico, é feita uma análise crítica da 

pressuposição, defendida por parte da academia, políticos e grupos de ativistas, de que existe algum 

tipo de direito subjetivo de emigrar e de imigrar. Isso será revisto sob o espectro do estado 

democrático de direito como parte de um sistema global de estados, no qual estes constituem 

fragmentos do sistema, não estando isolados em suas ações e decisões, na medida em que o estado 

é dotado de responsabilidades em relação a estrangeiros ao tempo que representa os anseios de seu 

povo elaborados através de uma autorreflexão moral prospectiva deontológica.  

No terceiro tópico, utilizarei criticamente, entre outros trabalhos, o artigo Refugees and 

justice between states do australiano Matthew J. Gibney, professor de política e migração forçada 

da Universidade de Oxford, no qual ele procura trazer uma abordagem mais ampla ao conceito. 

Criticamente, pois, diferentemente de Gibney, a proposta aqui é que – diante do problema, muito 

bem reconhecido pelo autor, de os estados colocarem no mesmo saco refugiados e imigrantes 

econômicos, e sob a ótica juspositivista ainda em pleno funcionamento – sejam melhor 

especificadas as categorias de migrantes, de modo que se facilite aos estados o reconhecimento de 

sua adesão ao acolhimento e plenitude de sua concretização na prática. Essa proposta aduz uma 
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compreensão contratualista democrática do estado de modo que este represente os interesses e 

vontades de seu povo.  

 

 

3.1 DESENRAIZAMENTO 

 

A desorganização do sistema agrário clânico da Argélia entre as décadas de 1950 e 60, 

teve, entre outras consequências, o efeito de desenraizar e não reenraizar uma imensa quantidade 

de indivíduos, que deixaram de integrar uma comunidade para assumirem uma postura 

individualista. Isso se deu como saída por eles encontrada para deixar o estado de pobreza que os 

clãs se encontravam após as realocações promovidas pela autoridade colonial francesa. A 

expressão deste ocorrido não se encontra em melhor estado do que na obra de Abdelmalek Sayad, 

que, muitas vezes acompanhado por Pierre Bourdieu, retratou os deslocamentos populacionais 

tradicionais da Argélia no período revolucionário. 

“Romper com a indivisão é entregar-se a ilusão de romper com a miséria comum, ao passo 

que dividir a miséria é apenas para redobrá-la. A ruptura com a comunidade camponesa 

atrela a ruptura com a condição camponesa: vende sua participação e vai à cidade, ou 

então se torna khammès, com a esperança de se tornar um trabalhador permanente”. 

(BOURDIEU e SAYAD, 1964, tradução minha)414 

Chegando ao destino final desta ruptura, a situação é outra: 

“Seja bobão, mais bobão do que é, como todos os outros: feche seus olhos, veja nada; 

tampe os ouvidos, ouça nada. Há um remédio para aquele tipo de racismo: fique em casa, 

dentro de seus limites, fique no seu espaço, isso é tudo; estamos acostumados. O tempo 

passa, nada perdura, você está apenas o percorrendo. Lembre-se que não está em casa, não 

se esqueça que você é um estrangeiro em um país estrangeiro. Esta é a verdade, e a verdade 

é a sua salvação. Não seja provocativo; outrossim, isso é o que significa bom 

comportamento: esteja atento, tome precauções e, seja lá o que fizer, jamais se coloque 

numa situação onde você possa sentir-se menosprezado. Se não for cuidadoso, o problema 

é seu. Se algo lhe acontecer, a culpa é sua, você está pedindo por isso! Mantenha distância, 

não seja hostil a eles – como se nós fôssemos hostis quando nós é que sempre somos 

hostilizados. Para que então se misturar com eles (os franceses)? Que razão você pode ter 

para se misturar com eles? O mínimo possível é melhor. Esteja entre nós e verá: racismo 

e racistas não existem! É isso que escuta, isso que os velhos nos contavam quando 

reclamávamos sobre racismo.” (SAYAD, 2004, p. 48, tradução minha) 

                                                                 

414 Kammès é como é conhecido o trabalhador rural do Magreb a quem um proprietário de terras oferece uma porção delas com a 

condição de reter quatro quintos da produção. Esse sistema é chamado khammessat. 
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Por outro lado, esse indivíduo, quando visita seu país de origem, já tem todos os seus 

hábitos trocados para se diferenciar do local – no caso do estudo de Sayad, dos camponeses 

argelinos.  

O mesmo acontece com os diaspora haitianos, como são chamados os haitianos que vivem 

no exterior (aletrange) pelos que vivem no Haiti415. O diaspora, que precisa temporariamente 

retornar ao Haiti, “deve mostrar o sucesso pessoal e coletivo da diaspora416”. Joseph Handerson, 

professor do curso de ciências sociais e do mestrado em estudos de fronteira da Universidade 

Federal do Amapá, informa, em sua tese, que não há desenraizamento em sentido próprio e forte 

do termo no caso do diaspora, pois ele mantém um vínculo com seu país de origem. Sem tirar o 

mérito do excelente trabalho de doutoramento, não me parece acurada a afirmação e essa ressalva 

no sentido empregado indica eventual dúvida do autor a respeito do tema. Inclusive, mais a frente, 

para fundamentar a não existência de práticas transnacionais recorrentes, Handerson afirma que a 

“socialização e a participação da pessoa diaspora aletranje não têm o mesmo sentido e forma do 

que as daquela no Haiti, porque ela está na dinâmica de reinterpretações culturais e sociais, devido 

ao fato de circular em várias referências e espaços de mobilidade em escalas supranacionais e não 

apenas numa comunidade em escala local”417. Ou seja, o comportamento diaspórico é peculiar pela 

identidade comum coletiva conectada ao país de origem por uma série de fluxos de diversas 

naturezas418, o que indica o desenraizamento no caso dos haitianos imigrantes, havendo ainda uma 

série de dificuldades à realização de um reenraizamento.  

Sayad observa que, em muitos casos, o indivíduo emigrado, sob a égide de um instinto de 

sobrevivência em país estrangeiro, pode se ressentir de precisar enviar dinheiro e presentes419 a 

parentes. Isso ocorre quando ele se acostuma a um espirito calculista, que desloca o foco da sua 

atenção do grupo na origem, que fazia parte de sua individualidade, bem como em razão de um 

esforço para valorizar o produto de seu trabalho420. O sistema de remessas deixa de ser uma garantia 

de segurança e se torna mera despesa adicional421. Ainda que presente de forma permanente no 

estado estrangeiro – no caso do trabalho de Sayad, a França –, a conexão com a comunidade faz 

                                                                 

415 HANDERSON, Joseph. Diaspora. Sentidos sociais e mobilidades haitianas. Horizontes Antropológicos, v. 21, n. 43, p. 51–78, 

2015. 

416 O termo pode designar indivíduos, coletividades e coisas.  
417 ibid.. 
418 ibid.. 
419 SAYAD, 2004. 
420 ibid.. 
421 ibid.. 
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perdurar uma sensação no sujeito de que a sua presença é temporária422, algo que, por outro lado, 

pode auxiliar a superação de contradições inerentes à condição de emigrado, e “ajuda a confirmar 

a condição de emigrado que foi imposta a eles e que é resultado de dois fatos complementares”423. 

São eles a exclusão da sociedade de destino e uma ruptura com a terra onde nasceram. 

Os temas principais desta dissertação apontam na direção do problema do 

desenraizamento constatado por Sayad no período da descolonização da Argélia pela França. Este 

tópico é um reforço da importância da ruptura sem readaptação possivelmente causada pelo 

deslocamento, sendo o tema retomado durante boa parte do trabalho, ainda que nem sempre 

abertamente. O capítulo 7 apresenta o modelo interculturalista, em perspectiva alternativa aos 

modelos assimilacionista e multiculturalista, que se propõe a abordar a inclusão de imigrantes, e se 

atentar às rupturas inerentes, considerando a(s) cultura(s) majoritária(s) local(is) em um diálogo 

compreensivo com as trazidas pelos emigrados. 

A preocupação com a assimilação de imigrantes às sociedades de destino é medida 

humanitária moralmente legítima tanto quanto é racionalmente o melhor para sociedades que 

aspiram igualdade. No entanto, isso pode não fundamentar uma obrigação de acolhida irrestrita. 

Embora propostas globalistas, que rejeitam fronteiras estatais e cidadanias nacionais, possam 

reconhecidamente ter seus méritos, elas geralmente falham em ao menos dois aspectos surgidos da 

própria natureza humana: o reconhecimento do potencial inclusivo de uma cidadania que considera 

elementos culturais aglutinadores; e o reconhecimento do potencial desagregador de grandes 

diversidades axiológicas convivendo em um mesmo espaço. Abordo ambas questões ao longo de 

todo o trabalho. 

Mesmo Immanuel Kant, muito citado em teorias que consideram o caráter humano como 

bastante elemento nuclear agregador no lugar das nacionalidades, previa uma solidariedade global 

com restrições. O estrangeiro não deixaria de sê-lo, porém seria sempre recebido com hospitalidade 

ou ao menos sem ser previamente lidado como inimigo. Em retorno, este estrangeiro reconhece 

seu caráter como tal, se comporta conforme os regramentos locais e demonstra gratidão:  

“[...] A hospitalidade significa o direito do estrangeiro, após sua chegada ao território de 

outro, de não ser tratado por ele como um inimigo. Pode ser retornado, se não implicar a 

sua morte, mas, enquanto permanece pacificamente em seu lugar, não pode ser abordado 

como um inimigo. O estrangeiro não pode reivindicar um direito de residência (pois isso 

exigiria um tratado particular de caridade que o faria, por um certo tempo, residente do 

                                                                 

422 ibid.. 
423 ibid., p. 58. 



160 

 

lar), mas um direito de visita: este direito, devido a todos os homens, é aquele de se propor 

à sociedade, em virtude do direito à posse comum da superfície da terra, sobre a qual, uma 

vez que é esférica, não é possível se dispersar ao infinito, mas se deve finalmente ocupar 

um ao lado do outro, e do qual ninguém tem originariamente o direito de ocupar um tal 

lugar. [...] mas esse direito de hospitalidade, ou seja, a autorização concedida aos 

estrangeiros chegados, se encerra na busca de condições de possibilidade de um comércio 

com os habitantes antigos. Desta forma, partes distantes do mundo podem entrar 

pacificamente em relações mútuas, relações que podem finalmente tornar-se públicas e 

legais e, assim, aproximar a raça humana cada vez mais de uma constituição cosmopolita.” 

(KANT, 1991, p. 94, tradução e destaques meus) 

O tratado Sobre a paz perpétua, publicado em 1795424, inspirou, entre outros, o idealista 

alemão Johann Gottliebe Fichte (mencionado no capítulo 1), um dos mais importantes responsáveis 

pela elaboração da nacionalidade alemã, à época em construção e destinatária de esforço 

homéricos, e pela consolidação do Estado alemão, não mais no formato de império constituído por 

reinos, ducados e repúblicas, que caiu em 1806 após derrota para Bonaparte, mas de estado-

nacional moderno, algo que se consolidou apenas em 1871425. As medidas inclusivas pela via da 

cidadania tinham, na Alemanha do século 18, assim como na França e Reino Unido, o condão de 

romper com a hierarquia de sangue e título nobilístico e trazer igualdade formal a todos sob a 

mesma ordem jurídica. Algo comumente esquecido pelas perspectivas globalistas, geralmente de 

cunho socialista, que costumam se reportar a identidades nacionais como elemento segregador.  

Esta perspectiva carece de um sistema global de mútuo reconhecimento de soberanias 

estatais, que prevê que indivíduos possuem um vínculo com a terra selado pelo direito (não mais 

pelo idioma e cultura), sistema esse que começou a engatinhar em 1648 com a Paz de Vestefália – 

e que pôs fim a 30 anos de guerra no território do Sacro Império e atentou à desordem por ela 

causada à Europa. O vínculo entre indivíduo e estado pressupõe a existência de um não-vínculo a 

outros estados. É coerente e lógico estatuir que o não-vínculo também pressuponha o vínculo a ao 

menos um estado. Esse silogismo sustenta o próprio sistema estatal. A apatridia e os crimes 

cometidos pelo estado contra o seu povo são atos atentatórios à integralidade do sistema. Este seria 

o fundamento mais razoável para a existência de um direito moral de imigrar426 –  consequente de 

um dever de acolher irradiado do sistema global de estados-nacionais, mas que inicialmente não 

incide sobre um estado específico –, ainda que não o funde sem restrições e sem a incidência de 

uma série de outros fatores. Retomo este assunto nos próximos tópicos deste capítulo. 

                                                                 

424 Die Altersschrift Zum ewigen Frieden.  
425 Ainda que a disposição do território da Alemanha jamais tenha conhecido plena estabilidade. A última mudança foi reunificação 

de República Federal da Alemanha e República Democrática Alemã. 
426 Bem como de um direito de emigrar. 
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3.2 “MIGRAR É DIREITO”? 

A resposta a esta indagação, assim sugiro, deve começar por uma outra pergunta. Ao que 

nos referimos com direito? A existência de um direito subjetivo depende da existência de uma 

relação entre no mínimo duas pessoas. Um náufrago em uma ilha deserta não possui direitos, pois 

não há ninguém para os observar. Ter um direito pressupõe que alguém tem um dever de observá-

lo, ainda que este alguém seja o Estado, ao qual também recairá a responsabilidade por garantir 

este direito. O náufrago pode se sentir no dever de preservar a ilha, mas a ilha não lhe deve 

retribuição, estando ela regida pelas leis da natureza. Seus animais, uma tempestade ou um tsunami 

não lhe observarão enquanto sujeito detentor de direitos. 

A coletividade cria o direito. Por exemplo, dois náufragos concordam que uma metade da 

ilha pertence a um, e a outra metade a outro. Concordam que a cada semana dedicarão 10% dos 

frutos de suas respectivas metades a um fundo para eventualidades, estocado em um armazém para 

mantimentos comuns. Concordam que um deve respeitar os direitos do outro, previamente 

convencionados, como a fruição de suas metades da ilha, sob pena de o outro poder retirar uma 

parte do fundo comum para si. Há aqui um contrato de convivência entre dois indivíduos. 

Imagine que não duas pessoas naufraguem, mas uma embarcação com 200 pessoas, tendo 

todas alcançado a ilha deserta. Essas pessoas concordam em criar regras para organizar o grupo 

visando permitir a sobrevivência de todos, a justa repartição dos bens e frutos e a plena convivência 

social. Concordam em nomear um líder para garantir a observância destas regras e impor 

previamente convencionadas sanções ao descumprimento. Cada pessoa terá direito a uma 

residência com uma área para usufruto, conforme decisão da assembleia em que a maioria 

concordou. Tendo todos o direito a residência e terreno para usufruto, todas as mesmas pessoas 

têm o dever de não utilizar o terreno de outro sem autorização. Se uma pessoa invadir o terreno do 

vizinho, este poderá recorrer à autoridade do líder para que a observância à regra seja promovida, 

ainda que seja necessário o uso de coerção. Basicamente o que surge é um contrato fundador da 

coletividade, contando com todos os membros da comunidade, com o objetivo de promover a 

mútua preservação dos direitos a partir do cumprimento espontâneo dos deveres individuais ou 

pela via alternativa da coerção. 
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Da mesma lógica surge o Estado democrático de direito moderno. Um direito subjetivo, 

mesmo em coletividades não-democráticas427, também pode surgir, porém seguirei a lógica da 

legitimidade democrática da produção do direito ao longo deste raciocínio. O Estado é quem cria 

e estabelece o Direito, a partir da premissa de que representantes escolhidos pelo povo participam 

do braço estatal que escreve as leis que o preveem. Sob a ótica contratualista do estabelecimento 

do Estado, será este o garantidor do cumprimento e respeito aos direitos criados, seja pela 

promoção da educação voltada para a adesão autônoma à ordem de regras ou pela aplicação de 

sanções mediante seu poder de coercibilidade.  

Por esta mesma razão nos causa ojeriza quando um Estado falha, por comissão ou 

omissão, na providência da proteção ao seu cidadão – e justamente o caso do refúgio é uma 

consequência dessa falha, que geralmente tem como resultado a ruptura, possivelmente temporária 

(suspensão) do contrato social. A discussão se há responsabilidade (obrigação) de um Estado 

terceiro pelo provimento de segurança a cidadão deste Estado que falhou no cumprimento de seu 

dever fica para mais adiante. Neste momento inicial cabe pensar se trata, o debate, deste direito, 

neste sentido juspositivista, criado pelo Estado representando a vontade popular, ou se é em outro 

sentido, de um direito eventualmente regulado pela moral, que invariavelmente é relativa e se 

encontra vagando num politeísmo de valores que contém uma imensa variedade de concepções da 

ideia de justiça. 

Se se estabelece que por direito estamos falando da segunda hipótese, de que se trata aqui 

de uma norma moral endereçada às sociedades (logo, aos estados), e que a elas competiria aceitar 

estrangeiros irrestritamente, tal pensamento pode se aproximar de um jusnaturalismo que 

pressupõe o alcance do valor justiça como ápice de sua consagração, além de não se alinhar ao 

modelo jurídico-político de formação dos Estados modernos. E, ainda que, sob uma ótica 

hegemônica ocidental, se possa falar em moral pós-cristã (fundada em valores iluministas 

                                                                 

427 Nestes casos, haveria uma pressuposição de legitimidade do Direito pela representação do governo autocrático nas decisões que 

ele considera importantes à sobrevivência deste. A meu ver, este formato de governo só poderia não atentar contra o sistema de 

estados enquanto existente em um estado de exceção verdadeiramente temporário e legítimo pela ocasião. Estados despóticos, como 

Cuba e Coreia do Norte, por falharem na representação popular pela ausência de liberdades de manifestação de opiniões, não 

permitem o diálogo entre povos e colocam em cheque a legitimidade contratualista. Não há, portanto, em Estados sob administração 

despótica, uma manifestação do povo na figura do Estado. O Estado é, na verdade, um free rider, pois se aproveita da contribuição 

de outros para fazer parte de um sistema do qual apenas extrai benefícios. O Estado despótico é uma aberração, um ser 

fantasmagórico daquele que deveria ser dentro da ordem internacional, e a única representação que dele se infere é a da conquista 

e dominação de uma elite vencedora sobre um povo. Por essa razão, não há contrato entre Estados despóticos e indivíduos, mas sim 

uma relação de usurpação e dominação, e dela não surge qualquer dever de lealdade. A cidadania-nacional, eventualmente surgida 

desta relação, neste caso, é uma farsa e não preenche a urgência do acobertamento global do sistema de Estados-nacionais. 
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humanistas que renovaria valores como hospitalidade e compaixão), a mesma também pressupõe 

uma série de outros valores, e suas variadas interpretações, que entrariam em competição e até 

contradição. Não obstante, novamente se esbarra em constelações de valores. 

A balança da justiça é a metáfora perfeita escolhida para introduzir e perpetuar um valor 

que foi muito especial aos gregos antigos e nas sociedades que se seguiram, valor este, o equilíbrio. 

O equilíbrio era o principal condutor das relações gregas. Nada podia estar em desequilíbrio. 

Justiça, na tradição ocidental clássica, não é o que é melhor para Deus, mas sim o que gera 

equilíbrio entre as partes. Naquele tempo não havia o problema de as partes serem desiguais – cada 

um tinha seu papel e se conduzia dentro da hierarquia da sociedade, o que incluía a relação do 

homem com os deuses. Levava-se, inclusive, em conta variedades de noções subjetivas de 

felicidade e satisfação, algo que apontarei no capítulo 6. O equilíbrio estava na distribuição 

condizente com esta hierarquia. A vontade do indivíduo de imigrar a uma comunidade sobrepõe às 

vontades dos membros desta comunidade? A voz destes membros também não ressoa? Como 

equilibrar desideratos? 

Nos dias atuais, a ideia de equilíbrio está na isonomia. As pessoas não são iguais, mas 

devem ser tratadas na medida de suas desigualdades. E daí surge outro princípio, a razoabilidade, 

que muito é utilizada na formação da convicção de magistrados na resolução de conflitos perante 

o poder jurisdicional – decidir o direito. Logo, a razoabilidade, que é uma das manifestações da 

transmutação do equilíbrio ao direito positivo, assim como a isonomia, são elementos 

principiológicos que podem fazer parte de uma ordem jurídica emanadora de direitos. 

Sob uma ótica juspositivista contratualista democrática que considera, não um politeísmo 

de valores, mas constelações de ordens jurídicas representativas de coletividades agrupadas em 

Estados soberanos, não é possível escapar da conclusão de que o mote migrar é direito, muito 

utilizado por ativistas, apesar de seu aparente caráter humanitário, é um equívoco lógico, 

justamente por ignorar o direito de outros. Migrar pode ser um direito ou pode não ser. E se for, 

gera um dever a alguém (ou à coletividade) de receber migrantes. Pode existir a essa coletividade 

um direito, traduzido em um dever para si, do qual ela não participou de sua elaboração? De onde 

surgiu esse direito? Estas perguntas precisam ser respondidas, senão migrar é direito é facilmente 

obnubilável. 

Podem, então, noções individualíssimas de justiça, que podem ou não reconhecer o 

interesse da coletividade legitimada para a si estabelecer deveres, assim como a sua participação 
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na formação deste convencimento, estabelecer a ela um dever, por mais louvável que ele seja? 

Diversos autores de obras referenciais sobre refúgio frequentemente discursam sobre deveres dos 

Estados, como Matthew J. Gibney ao afirmar que “os Estados também têm um dever de procurar 

maneiras de assentar refugiados em países onde eles mais provavelmente prosperarão”428, ou Betts 

e Collier  ao defenderem que há casos em que “o resto de nós, sem dúvida, têm um dever coletivo 

de resgatar”429 , ou Matthew Price430 , que não esconde sua predileção ao estatuir que “(s)ua 

necessidade de assistência é a mesma, e [...] o dever de auxiliar seria igualmente forte em ambos 

os casos”, “(g)enerosidade aos necessitados é uma virtude, de fato, um dever moral”, e “Estados 

têm um dever humanitário de auxiliar pessoas expostas à insegurança de todos os tipos”431.  

Como no exemplificativo caso da ilha deserta e sua comunidade, é legítimo e lógico que 

os indivíduos a si possam estabelecer deveres, e as coletividades podem legitimamente 

convencionar deveres, inclusive não-recíprocos – e não me reporto aos intercomunitários, pois 

estes pressupõem a reciprocidade entre comunidades –, geralmente fundados em uma 

autoconsideração valorativa, como os deveres baseados em caridade aos estrangeiros, que não 

demandam contrapartida. É um dever que pode motivar um exército a cuidar de feridos do exército 

inimigo, por comiseração, mesmo que este não o faça reciprocamente. 

Em 1970, a Corte Internacional de Justiça chegou a enfatizar que o Estado, ao receber 

investimentos de estrangeiros, deve estender a eles suas obrigações e deveres432, porém, mesmo 

este compromisso, ainda que faça sentido, está atrelado à condição de adesão do estado à CIJ por 

via de tratado e a uma interpretação da adequação do conteúdo desta decisão ao tratado de adesão 

                                                                 

428 GIBNEY, Matthew J. Refugees and justice between states. European Journal of Political Theory, v. 14, n. 4, p. 1–17, 2015, p. 

13, tradução minha. 
429 BETTS e COLLIER, 2017, p. 114, tradução minha. 
430 Price chega a citar o Jus Gentium de Hugo Grotius e o jusnaturalismo em Christian Wolff para fundamentar a existência de 

deveres dos Estados, seja para com outros Estados ou para com outros povos ou indivíduos. 
431 PRICE, Matthew E. Rethinking Asylum - history, purpose, and limits. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 185, 

247, 249, tradução minha. 
432 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE – ICJ. Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, 

Limited, Judgement of 5 February 1970, I.C.J., The Hague, Reports 1970, p. 32. Disponível em: http://www.icj-cij.org/files/case-

related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf . Consulta: 13/09/2017 - “When a State admits into its territory foreign investments 

or foreign nationals, whether natural or juristic persons, it is bound to extend to them the protection of the law and assumes 

obligations concerning the treatment to be afforded them. These obligations, however, are neither absolute nor unqualified. In 

particular, an essential distinction should be drawn between the obligations of a State towards the international community as a 

whole, and those arising vis-à-vis another State in the field of diplomatic protection. By their very nature the former are the concern 

of al1 States. In view of the importance of the rights involved, al1 States can be held to have a legal interest in their protection; they 

are obligations erga omnes. Such obligations derive, for example, in contemporary international law, from the outlawing of acts of 

aggression, and of genocide, as also from the principles and rules concerning the basic rights of the human person, including 

protection from slavery and racial discrimination. Some of the corresponding rights of protection have entered into the body of 

general international law (Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 23); others are conferred by international instruments of a universal or quasi-universal character.”  
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e ao ordenamento jurídico interno. Ou seja, o dever surge de um compromisso jurídico assumido 

pelo Estado, ainda que este possa decidir não o cumprir (o que pode gerar reações contrárias 

legítimas). O dever de acolher de um Estado pode ser jurídico ou moral. Não obstante, seja qual 

for, ele não é incondicional, em especial se a coletividade representada pelo Estado acredita que o 

seu cumprimento possa vir a gerar consequências que não está disposta a tolerar. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas de 1948 conta com 

uma série de direitos que constituem deveres positivos e negativos, sendo os primeiros 

caracterizados pela atuação do Estado e os segundos pela omissão do Estado. No artigo 14, a 

Declaração prevê que “(t)odo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de 

gozar asilo em outros países”. Entretanto, não tendo natureza de norma jurídica internacional, mas 

sim de compêndio de princípios ideais, o direito ao refúgio/asilo por perseguição não é incorporado 

aos ordenamentos jurídicos estaduais, não havendo quem pudesse executar tal direito. O direito ao 

asilo, que não era direito justamente por não surgir de um dever executável, era ainda mais próximo 

de ser um direito, ao menos em termos axiológicos, do que migrar é no mote migrar é direito, pois 

os Estados assim o declararam enquanto valor moral. 

Em janeiro de 1951, em Genebra, diversos Estados concordaram em estabelecer normas 

internacionais a serem incorporadas aos respectivos ordenamentos jurídicos internos que optassem 

por participar do estabelecimento de uma uniformidade interestatal sobre a abordagem da questão 

do refúgio, tendo sido também inaugurado o atual sistema protetivo de refúgio. A razão humanitária 

à frente do discurso que promoveu a adesão em massa disfarçava a razão política de uma já em 

evidência Guerra Fria, logo deflagrada, porém não escancarada, durante os esforços de guerra. 

Tanto é que a URSS e seus satélites não aderiam às normas capitaneadas pelos EUA, que, por sua 

vez, compelia os Estados sob sua influência a aderirem – como o Brasil. Várias outras normas 

internacionais surgiram ao longo das décadas, incluindo as que ficaram conhecidas como Sistema 

Dublin433, que regula, sob o espectro da Convenção de Genebra de 1951, o direito ao refúgio na 

União Europeia e os deveres dos Estados-membros. 

Assim como ocorre com o direito interno, enquanto ficção democraticamente elaborada e 

convencionada como dispositivo de controle social fundado na coação (heteronomia, em menor 

                                                                 

433 O Sistema Dublin é composto basicamente pelo Regulamento de Dublin – também conhecido por Regulamento de Dublin III, 

pois substituiu o anteriormente conhecido como Regulamento de Dublin II e a Convenção de Dublin – e pelo Regulamento EuroDac 

– que universaliza a captação de impressões digitais de solicitantes de asilo e imigrantes irregulares. 
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escala) e na mútua expectativa de cumprimento das regras legitimamente estabelecidas (autonomia, 

essencial para uma ordem jurídica estável), acontece, ainda em maior escala, no direito 

internacional, uma falha sistemática quando as normas estabelecidas entre os Estados passam a ser 

impunemente não-observadas. O enfraquecimento do sistema o induz ao colapso. As normas 

estatais contam com a figura repressiva do Estado constitucional, que monopoliza legitimamente a 

violência, porém isto não ocorre no direito internacional. Tal fato foi bem observado por Betts e 

Collier na crise migratória a qual culpam os países desenvolvidos pela abordagem falha. 

“Alcançar o cumprimento através de penalidades por si só requer o aparelho completo de 

um estado repressivo, e a comunidade internacional está muito longe de tal entidade. Hoje, 

a crença em direito de refúgio como sacrossanto está se desfazendo por causa da 

disfuncionalidade manifesta do atual regime de refugiados. A disfunção não decorre do 

descumprimento das regras, mas de objetivos incoerentes e de uma falta de meios claros 

para alcançá-los. 

Mas quando normas e interesses entram em tensão, a maioria dos estados irá acompanhar 

seus próprios interesses. E, ainda assim, a defesa dos direitos dos refugiados e a 

formulação de políticas são dominadas por uma insistência dogmática de que recitar 

direito internacional é a forma mais eficaz de influenciar o comportamento do Estado. Não 

é que o direito internacional não tem um papel a desempenhar; certamente tem. É, antes 

de tudo, que sua relevância deve ser uma questão empírica e não uma preseunção.” 

(BETTS e COLLIER, 2017, p. 200, tradução minha) 

Malgrado o esforço da chanceler alemã Angela Merkel, o colapso do sistema europeu de 

refúgio não foi revertido. Isso aconteceu no caso europeu por uma série de razões, das quais posso 

destacar duas: a inadequação empírico-cronológica das atuais normas internacionais referentes a 

refúgio às ocorrências e demandas atuais; e a inexistência de responsabilidade política direta de um 

Estado para com um indivíduo que não seja seu cidadão (que não se confunda com 

responsabilidade jurídica), ou seja, que não seja parte do povo.  

O povo, como atualmente se o vislumbra, é formado por indivíduos dos quais se extrai 

uma pressuposição jurídica de lealdade à terra e à pátria. O Estado sacramenta essa relação de 

lealdade tácita convertida em um pacto de haveres e deveres. O direito moral de não-lealdade ao 

Estado pode ser discutido em duas camadas: em sua forma irrestrita, quando se é legítimo rejeitar 

o contrato social tacitamente firmado com o Estado sem carecer justificativa; e condicionalmente, 

quando o Estado falha na prestação de suas obrigações, na sua raison d’etre. Evitarei traçar maiores 

comentários sobre a primeira alternativa, salvo quanto ao fato de que uma consequência dela é a 

também legítima faculdade de o Estado também abandonar o pacto e não mais estar em 

compromisso com o indivíduo, como no caso de o sujeito optar pela naturalização em outro Estado. 

Muitas ordens jurídicas preveem a perda da cidadania-nacional com a aquisição voluntária de outra. 
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O segundo caso é o que dá origem a fugas e deslocamentos, e fomenta a modulação das premissas 

apresentadas no parágrafo anterior, mas não por motivação de uma moral universal. 

Tais premissas são acuradas na medida que, a partir do momento em que a política Wir 

schaffen das434 de Angela Merkel passou a ser contestada em 2016, após uma série de ataques e 

crimes cometidos por imigrantes, as portas abertas da Alemanha se fecharam junto às demais do 

norte europeu – tendo a progressista Suécia logo acompanhado. A coercibilidade do direito 

internacional tem raiz na falha de reciprocidade entre Estados, que, por sua vez, tem fundamento 

no princípio pacta sunt servanda, o que não é o caso da não-estrita-observância das normas 

jurídicas estabelecedoras de regras sobre acolhimento de estrangeiros. Isso quer dizer que se um 

Estado descumpre tal norma internacional, dificilmente a reciprocidade será elemento 

sancionatório. Além disso, como bem observou Ernst Tugendhat (1995), o dever positivo coletivo 

de resgatar encontra limites nas esferas da razoabilidade e do equilíbrio. O princípio geral do dever 

moral de ajudar – que podemos geoclassificar como, no mínimo, ocidental – é esse trazido por 

Tugendhat: 

“A visão usual é que temos o dever de ajudar um estranho apenas em casos especiais e 

quando o custo não é especialmente elevado. Quando uma pessoa vai além disso, a ação 

não é um dever; nesta linha, não dizemos que a outra pessoa tenha direito à nossa ação” 

(TUGENDHAT, 1995, p. 129, tradução minha) 

As recentes e muito contestadas intervenções baseadas na Responsabilidade de Proteger 

(Responsibility to Protect – R2P) são fundadas não em um dever ou numa responsabilidade que 

teriam os Estados de proteger outros povos, mas numa revisão dos povos sobre sua auto-

compreensão e de seus valores morais constitutivos, além de uma salvaguarda contra falhas no 

sistema de Estados, como será visto mais adiante. Tugendhat fez observações sobre essa revisão 

de si dos povos: 

“O passo desde a moral privada a uma moralidade política baseada nos direitos humanos 

parecia, na segunda geração de direitos humanos, uma maneira de superar o 

constrangimento de que os deveres positivos (dos quais o dever de resgatar é o mais 

importante) se colocam na moral privada, mas no que eu chamei da terceira geração de 

direitos humanos, o dever de ajuda se estende a toda a humanidade e demanda uma nova 

compreensão da moralidade dos indivíduos, do governo e de sua interação. Novas 

maneiras terão de ser encontradas, que não sejam apenas técnicas, mas que dizem respeito 

à nossa autocompreensão.” (TUGENDHAT, 1995, p. 141, tradução e destaques meus) 

                                                                 

434 Como ficou marcado o discurso da chanceler alemã de agosto de 2015: “Se a Europa falhar sobre a questão dos refugiados, então 

ela não será uma Europa que nós desejamos. (…) A Alemanha é um país forte – nós daremos conta.”  Acesso em 16 de outubro de 

2017: http://www.bbc.com/news/world-europe-34108224  
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Sabendo disso, talvez não nestes exatos termos, Betts e Colier reservaram o capítulo 

quatro de sua última obra Refuge: Transforming a Broken Refugee System para o tema Repensando 

a Ética: O Dever de Resgatar. Mas, é claro. Se se defende um direito de receber refúgio como 

reserva moral, é preciso, para que ele exista sem a autoridade central de um Estado, ou seja, sem 

ser norma jurídica válida e legítima coercitivamente posta em plena eficácia, ela depende da 

existência de um senso de dever naqueles que possuem meios para o tornar exequível no plano 

real, ou seja, adesão voluntária e rescindível. Betts e Collier435 fundamentam a existência deste 

dever e o organizam, ainda que se recusem a admitir influência de uma ética pós-cristã, em três 

princípios: compaixão, a qual quem não a sente seria um sociopata; solidariedade436, que seria a 

base da ação coordenada de compartilhamento do fardo da recepção de refugiados (e pode ser 

tranquilamente, neste caso, um sinônimo de compaixão); necessidade, que embasaria uma 

hierarquia de acolhida justificada nos fundamentos do welfare state.    

Muitos autores insistem em um repensamento, não como uma autorreflexão dos 

indivíduos sobre e com reflexos na coletividade, mas a respeito do conteúdo, formato, elementos e 

utilidade do Estado, mais em especial no que concerne à sua soberania. Autoras como Saskia 

Sassen, Linda Bash, Nina Glick-Schiller e Seyla Benhabib atentam para o elemento território pelo 

qual a soberania é exercida. As mudanças que cada uma argumenta sobre o fator territorialidade, 

fomentadas pelas interlocuções globalizadas oportunizadas pelos avanços tecnológicos, 

principalmente no que concerne à capacidade capilarizante de o capital financeiro tornar porosas 

as fronteiras fictícias e fáticas437, acabariam por gerar uma espécie de transnacionalidade438 e, como 

sustenta Benhabib439, uma urgência de se pensar numa teoria da justiça global que seja responsável 

por gerar deveres morais de todos a todos. 

                                                                 

435 BETTS e COLLIER, 2017. 
436 Termo científico cunhado pelo sociólogo francês Émile Durkhein (1858 – 1917) no século 19 com base em fatos sociológicos, 

tendo sido, devido ao período e local de interesse – o início da Terceira República Francesa (1870 – 1940) –, aproveitado pelo 

professor Léon Duguit (1959 – 1928) para fundar o direito público francês moderno – BOGDANDY, Armin Von. Opening Address. 

WOLFRUM, R.; KOJIMA, C. (Org.). Solidarity: A Structural Principle of International Law. Heidelberg: Springer, 2010. p. 1–2.  
437 “A eficácia e a relevância normativa deste modelo estão sendo desafiadas pelo aumento de uma economia global através da 

formação de mercados livres em capital, finanças e trabalho; a crescente internacionalização das tecnologias de armamento, 

comunicação e informação; o surgimento de redes culturais internacionais e transnacionais e de esferas eletrônicas; e o crescimento 

de atores políticos sub e transnacionais. A globalização desenha as funções material-administrativas do Estado dentro de contextos 

cada vez mais voláteis que em muito excedem qualquer das capacidades dos Estados de influenciar decisões e resultados”. 

(BENHABIB, 2004, p. 4, tradução minha) 
438 Sassen fala em cidadania pós-nacional. 
439 op.cit., 2004. 
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Sassen leva em consideração, em sua obra Territory, authority, rights de 2008, os esforços 

para organizar as compreensões a respeito de cidadania. Esforços que circunscrevem a cidadania 

em espaços de status legal, de aquisição de direitos, de atividade política, de identidade e 

sentimento coletivos, de cultura e de economia. Porém a autora critica as iniciativas por serem 

ainda baseadas na ideia de Estado-nação, o que para ela seria um equívoco. O correto seria, segundo 

ela, pensar em cidadania pós-nacional, fundada no espalhamento do regime internacional de 

direitos humanos e em fenômenos como a cidadania europeia. Sassen se baseia na observação de 

parcial desnacionalização de alguns aspectos da cidadania e nas interações entre diferentes culturas 

nacionais, algo que ela e outras autoras chamam de transnacionalidade. A antropóloga 

estadunidense Linda Basch define transnacionalidade como: 

“[...] um processo pelo qual migrantes, através de suas atividades da vida cotidiana e suas 

relações sociais, econômicas e políticas, criam campos sociais que cruzam fronteiras 

nacionais”. (BASCH e colab., 1994, p. 23, tradução minha) 

Tendo há milhares de anos as diversas sociedades que já existiram na história da 

humanidade deixado para trás o aislamento geográfico, que inclusive deu margem para o 

desenvolvimento de raças, as culturas interagem e se mutuamente influenciam e, se hoje 

testemunhamos algo denominado transnacionalidade, deduz-se que ela sempre existiu. Interação 

entre culturas, sejam elas nacionais, regionais ou tribais, não é novidade e tampouco é motivada 

por eventual colapso dos estados-nacionais, enquanto instituições, causado pelo globalismo do 

capital, em especial do financeiro. Ainda que imensas corporações compostas de capital 

multinacional detenham grande poder para influenciar políticas estatais, no frigir dos ovos, elas se 

submetem à soberania popular ainda que possam a ela opor considerável resistência. A influência 

de poderes obscuros na produção de políticas e decisões de estado tampouco é novidade na história 

humana. Não é ela, por hora, que promoveria o colapso deste formato de agrupamento humano 

contemporâneo que são os Estados-nacionais de direito modernos.  

Nina Glick Schiller, professora de antropologia social da Universidade de Manchester, 

coloca o foco estatal na integração de imigrantes em oposição aos vínculos transnacionais, pois 

Estados – EUA e Europeus – entenderiam estes como ameaças à segurança nacional440. Porém os 

interesses e motivações do estado não se movem em uníssono. Geralmente sequer são organizados 

                                                                 

440 GLICK SCHILLER, Nina. A global perspective on migration and development. In GLICK SCHILLER, N.; FAIST, T. (Org.). 

Migration, Development, and Transnationalization: A Critical Stance. Nova Iorque: Berghahn Books, 2010. p. 22–62. 
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esquematicamente. Talvez na Alemanha, onde o governo atual está no poder há mais de uma 

década e as instituições já estão preparadas para agir em uma circunscrição limitada, ao contrário 

de gigantes com certa rotatividade no comando político como o Brasil, Argentina, México e EUA. 

Nestes estados com imensas fronteiras, os movimentos transnacionais são tão oponíveis aos 

interesses nacionais quanto os movimentos de integração de imigrantes – hora são, hora não são. 

Essa aproximação entre movimentos é ainda maior entre indivíduos inseridos em padrões culturais 

similares, ainda que pertencentes a diferentes culturas nacionais/regionais. 

De fato, os estados modernos se formaram ante a necessidade de se proteger estruturas do 

capital, como a propriedade, porém a unidade de governo central a uma comunidade de pessoas, a 

elas ofertando proteção contra males internos e externos, surgiu nos primórdios da humanidade por 

uma questão de sobrevivência, como no exemplo da ilha e seus náufragos. A segurança individual 

advinha da segurança coletiva e as maiores ameaças a ela geralmente surgiam de forasteiros ou dos 

deuses (desastres naturais). Ainda assim, exceções ao enclausuramento surgiam pela mercancia e, 

dela, valores como hospitalidade e caridade, fundados na reciprocidade (equilíbrio) e na compaixão 

(solidariedade). Os Estados-nações se mantem íntegros enquanto as suas sociedades se mantêm 

coesas. Essa integridade se sustenta no estabelecimento da nação enquanto uma comunidade de 

pessoas que guardam semelhanças e interesses comuns, ainda que não necessariamente haja uma 

homogeneidade completa. Me refiro a elementos mínimos que permitam o mútuo reconhecimento 

do status de membralidade que permita que os indivíduos não apenas se sintam motivadamente 

seguros, mas também que gere insumos para o máximo de abrangência possível de condições de 

ativação de engajamento empático – como ocorre nas comemorações coletivas (natal, vitórias nos 

desportos, premiações internacionais de membros) ou nos sofrimentos (catástrofes naturais, 

atentados, morte de pessoas ilustres). 

Para Seyla Benhabib, professora de ciência política e filosofia da Yale University, a partir 

do colapso dos conceitos tradicionais de soberania, o monopólio de poder sobre território é 

exercido através de imigração e cidadania441. No entanto, esse controle sempre foi exercido. O 

controle do de dentro e de fora da polis é a essência do aparecimento dos Estados442, incluindo as 

antigas cidades-estados, como visto nos capítulos primeiro e segundo. O xenos, o extraneus, o 

hostis/hospes, o barbarus, sempre tiveram destaque nas políticas de estado, assim como no direito 

                                                                 

441 BENHABIB, 2004. 
442 Não me atenho aqui ao estado moderno, mas a todas as suas versões clássicas. 
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e na moral, seja qual for a sua versão histórica. A cidadania-nacional é mera expressão 

contemporânea e juspositivada do membro da ciuitas.  

A estrangeiridade de Vasco da Gama, por exemplo, o proporcionou recepções hostis na 

passagem de sua expedição pela África, assim narra Camões 443 . O que foi a Constitutio 

Antoniniana (Édito de Caracala444) senão uma tentativa de controlar o território, que continha 

diversos povos, através da cidadania e do Direito Romano? Mesmo a ora revisanda dupla de 

tratados da União Europeia – Schengen e Dublin – é o exercício de um coletivo de soberanias sobre 

o território para controlar a população. Em teoria, na medida em que funcionem como projeções 

do que desejamos ser enquanto espécie humana, como um eventual devir, são interessantes as 

argumentações expostas. No entanto, elas esbarram na natureza humana, e a prática deve considerar 

o mundo real das relações sociais.  

No que concerne ao dever de acolher refugiados, se se tratar de dever jurídico, se está 

lidando com a validade do direito positivo que estabelece este dever – adesão a tratados 

internacionais sobre o tema e legislação interna – e com a sua observância (eficácia). Se o dever a 

que se quer referir é de natureza moral, a resposta surge do desequilíbrio entre vontade soberana 

do povo, o qual o Estado corresponde, e a presunção advinda do próprio sistema global de estados-

nacionais445 que divide a população humana da terra em cidadãos de diversos Estados-nacionais, 

que derivam sua legitimidade não apenas do contrato social tacitamente estabelecido com o seu 

respectivo povo, mas também do contrato tacitamente estabelecido entre todos os povos que funda 

o sistema de Estados soberanos existentes para proteger seus cidadãos. Isso quer dizer que da 

                                                                 

443 CAMÕES, Luís de e RUAS, Henrique Barrilaro. Os Lusíadas. Coimbra: Rei dos Livros, 2002. 
444 Trecho do Édito de Caracala de 212 d.C., que concedeu cidadania irrestrita a todos os indivíduos livres do território do Império, 

com exceção dos estrangeiros deditícios: “Poder satisfazer a majestade dos deuses imortais de introduzir, no culto dos deuses, os 

peregrinos, sendo que concedo a todos os peregrinos que vivem no território a cidadania romana, salvaguardando os direitos das 

cidades, com excepção dos Bárbaros vencidos. Assim, este édito aumentará a majestade do povo romano”. 
445 Alguns autores se reportam a esta ficção (jurídica e/ou política) como Família de Nações (KELSEN, 1949) e outros como 

Sociedade das Nações (OPPENHEIM, 1905). Entendo como um sistema, uma máquina com várias engrenagens. Não uma família. 

Famílias pressupõem uma estrutura clânica sob alcunha de um líder. Não é o caso aqui. Os Estados (e não nações) criam o sistema 

e são criados pelo sistema. Extraem sua essência desse sistema, que funciona pela via de vários subsistemas, como a política 

internacional e o direito (positivo) internacional. Lassa Francis Oppenheim (1858 – 1919), jurista alemão que se naturalizou 

britânico em 1900, usou o termo Família das Nações para prever uma mútua responsabilidade entre os Estados, que seriam pessoas 

internacionais, a ver: “O reconhecimento de um Estado como membro da Família das Nações envolve o reconhecimento da 

igualdade, dignidade e independência de tal Estado e, portanto, assegura a responsabilidade pelas violações cometidas por ele. Todas 

essas qualidades constituem como um corpo a Personalidade Internacional de um Estado, e a Personalidade Internacional pode, 

portanto, ser entendida como o fato, dado pela própria participação na Família das Nações, de que a igualdade, dignidade, 

independência, supremacia territorial e pessoal, e a responsabilidade de cada Estado são reconhecidas por todos os outros Estados. 

Os Estados são pessoas internacionais porque reconhecem essas qualidades um no outro e reconhecem sua responsabilidade pelas 

violações dessas qualidades” – OPPENHEIM, Lassa Francis. International Law: a treatise - Vol1 - Peace. Londres: Longmans, 

Green, and Co., 1905, p. 160, §113, minha tradução. 
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mesma forma que um povo espera de seu Estado proteção, ele também espera que seu Estado se 

abstenha de agredir outros povos e que outros Estados forneçam proteção aos seus respectivos 

povos. Ou seja, os Estados não apenas têm seus poderes de soberania legitimados pelo seu povo, 

mas também, de forma residual, pelos demais povos e seus Estados. Por essa razão se entende que 

a soberania estatal precisa ser reconhecida por outros Estados. Existe entre os Estados-nacionais 

um dever de mútuo reconhecimento e respeito à inviolabilidade inerente ao sistema de Estados, 

dever sem o qual o próprio sistema colapsa. 

Nesta linha se estende a teoria jurídica de Hans Kelsen446, que admite que acima de uma 

constituição estatal não está a norma hipotética fundamental, mas o direito internacional, que a 

valida e reconhece a legitimidade do estado. Ou seja, há uma comunidade global de povos 

representados por estados que validam de forma sistemática e mutuamente as constituições estatais. 

A respeito desta concepção de Kelsen, vejamos a observação de Jochen Von Bernstorff, professor 

catedrático de direito constitucional, direito internacional público e direitos humanos da 

Universidade de Tubinga: 

“Uma visão da soberania dirigida apenas à realidade social, ele argumentou, não era 

apenas metodologicamente inaceitável, mas também não muito útil. Pois, em um sentido 

factual, cada Estado era politicamente dependente de outros Estados e, portanto, não 

concebível como a entidade mais alta e completamente irrestrita. Em vez disso, a 

soberania deve ser vista como meramente um atributo lógico; em termos normativo-

lógicos, a noção de ‘ser o mais alto’ deveria ser entendida como a ordem das normas que 

não ‘poderiam ser derivadas mais adiante’.” (BERNSTORFF, 2010, p. 64–65, tradução 

minha). 

Kelsen rejeitava a ideia de soberania absoluta do Estado, como se esta fosse a instância 

última de poder, pois, para ele não fazia sentido, do ponto de vista de sua teoria jurídica: 

“Ao responder a esta pergunta, Kelsen, como era de se esperar, transformou-se 

criticamente contra a noção de Estado como a mais alta ordem jurídica. Para esse fim, ele 

invocou a norma fundamental da igualdade de Estados que foi consagrada no direito 

internacional positivo. Kelsen argumentou que se poderia imaginar uma multidão de 

estados iguais somente se uma ordem superior garantisse de forma normativa essa 

igualdade. A igualdade jurídica exigia, portanto, uma norma de igualdade. Essa norma, no 

entanto, pressupunha uma ordem legal que se situava acima dos Estados e colocava-os em 

obrigação. Estamos lidando aqui com a noção de que dois sujeitos jurídicos podem ser 

descritos como iguais apenas em relação a uma ordem normativa superior que os 

subordinou a ambos. Kelsen deixou claro que assim que se falasse em toda a existência de 

um vinculativo sistema do direito internacional, era necessário realizar o estabelecimento 

de uma hierarquia através do conceito formal de soberania em favor da ordem jurídica 

internacional.” (BERNSTORFF, 2010, p. 66, tradução minha) 
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Nesta acepção de sistema de Estados, é preciso ir além de uma teoria jurídica e enxergá-

lo como uma engenharia política que organiza um motor, um sistema político global, cuja ordem 

jurídica constitui uma das engrenagens. Esse sistema de estados, na contemporaneidade mais do 

que nunca, organiza o que Niklas Luhmann chamou de sociedade mundial, que reúne todas as 

sociedades locais. 

“Mais problemáticos a longo prazo, no entanto, são aqueles desequilíbrios que resultam 

da diferenciação funcional, e que assim são referenciados ao princípio estrutural da 

sociedade moderna e por isso não podem ser vistos e eliminados com um simples acaso.” 

(LUHMANN, 1985, p. 158) 

Luhmann previu que o conceito jurídico-político de sociedade da tradição europeia não 

daria conta dessa sociedade mundial, justamente pela ausência de uma instituição que exerça a 

soberana função de dar a última palavra, mas sim, o que ocorre é um sistema social global de 

sociedades capitaneado por, em princípio, Estados e, de fato, por uma série de outros mais agentes, 

cada vez mais conectado e imbricado pelo galopante avanço das tecnologias de comunicação e de 

transporte.  

“E foi a isso que a tradição européia rendeu tributo com o seu conceito juridico-político 

da sociedade. Ao mesmo tempo, esse desempenho permaneceu vinculado à estabilização 

de estruturas de expectativas altamente contingenciais com referência a sistemas políticos 

consolidados. Parece que é exatamente essa capacidade elevada, se não superdesenvolvida 

de desempenho da normatização jurídico-política que parece colocar-se no caminho da 

transição ao sistema da sociedade mundial. A fixação de expectativas contrafáticas não 

assimilativas através da simples decisão é um procedimento demasiadamente arriscado, 

condicionado, improvável, para que se possa a partir daí iniciar a atuação do sistema em 

um plano recém constituído.” (LUHMANN, 1985, p. 160) 

Tornando ao povo, muito citado como titular da soberania democrática estatal, este teve 

sua acepção moderna surgida nos debates constituintes estadunidenses do período em que se 

libertava do domínio britânico (1776)447. Thomas Jefferson legitimava a soberania dos Estados 

Unidos da América na autoridade do povo, titular da soberania, para eleger representantes que 

viriam a legislar e governar em seu nome448. Ainda que o ideal democrático igualitário norte-

americano desconsiderasse os escravizados como membros do povo, seguindo a linha da 

democracia ateniense, o exercício profissional, geralmente do chefe da família (que falava em 

nome dela), era o critério de inclusão do indivíduo na massa participante da coisa pública. Ainda 

que as mulheres tenham conquistado o direito de falar por si próprias, uma similar exclusão dentro 

                                                                 

447 COMPARATO, Fábio Konder. Friedrich Müller: o autor e sua obra. Quem e o povo? A questao fundamental da democracia. 

São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 9–28. 
448 ibid.. 
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da inclusão – a não participação democrática de indivíduo integrante do povo – se opera em relação 

aos menores, incapazes e, às vezes, os presos. A massa de incluídos dentro da inclusão, ou seja, 

aqueles que participam de eleições de representantes e referendos, compõe algo que Friedrich 

Müller, jurista alemão, chamou de povo ativo449. 

Algo próximo da relação etimológica entre o paisano (paysant) e o país (pays). O país é a 

terra e os paisanos, o povo. O povo forma e integra a Nação, que passa a ser representada e 

protegida pela ficção do Estado moderno. Integra o povo, nesta reformulada dinâmica, os cidadãos 

cujo vínculo com a terra é galvanizado pelo vínculo jurídico com o Estado, surgido a partir da 

observância às normas jurídicas na ou derivada da Constituição do Estado. A mesma Constituição 

que inaugura e/ou define o estado, é também a que define a que comunidade ele está compactuado 

e quem dela faz parte. Assim se estabelece uma relação fiduciária, na qual o “povo confia todos os 

poderes ativos aos governantes, para que estes o exerçam em benefício dele, o povo”450. O povo é 

uma “instância global da atribuição de legitimidade democrática” 451 . Assim é um Estado 

democrático de direito, ainda que questões de exclusão de natureza difusa e tendencial “dos 

sistemas prestacionais econômicos, políticos, médicos e dos sistemas de treinamento e 

educação”452 sejam disfunções claras deste tipo de regime453.  

Friedrich Müller explica que o povo é um conceito plurívoco, e não unívoco454, justamente 

por ser difícil, talvez impossível, considerar que de fato todos os membros do povo possam integrar 

os processos decisórios da coletividade ou fazer ressonar significantemente suas vozes ou fazer-se 

representar inequivocamente. Müller, alemão nascido na Bavária em 1938, alerta para os perigos 

de uma soberania absoluta da vontade popular de uma maioria, que poderia decidir por esmagar 

minorias. A soberania absoluta de um povo não pode existir, mesmo dentro de seu próprio 

território, pois ela deriva de outras soberanias populares. Como antes ponderei, ainda que um 

Estado aja sob o comando de uma maioria popular para causar injustificada insegurança a 

determinados grupos e indivíduos, ele estará atentando contra a ordem global de agrupamentos 

                                                                 

449 MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questao fundamental da democracia. São Paulo: Max Limonad, 1998. 
450 COMPARATO, 1998, p. 25. 
451 MÜLLER, 1998, p. 60. 
452 ibid., p. 91. 
453 Friedrich Müller fala em deslegitimação do suposto poder do povo transferido ao Estado: “A exclusão deslegitima. Na exclusão 

o povo ativo, o povo como instância de atribuição e o povo-destinatário degeneram em ‘povo’-ícone. A legitimidade somente pode 

advir da fundamentação no povo real, que é invocado pelo texto da constituição – em diferentes perspectivas e com abrangência 

correspondentemente variada, mas sempre de forma documentável [...]” (MÜLLER, 1998, p. 105). 
454 COMPARATO, 1998. 
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humanos na forma de Estados-nacionais. E mais, as atividades descuidadas de um povo455 em seu 

território, ante a finitude do globo, podem facilmente repercutir na segurança de outros. 

Por muito tempo, e com mais força nos períodos em que os primeiros Estados-nacionais 

se formavam, se acreditou que uma sociedade pacificada deveria buscar um alto grau de 

homogeneização cultural e racial e coesão de valores. Enquanto o germano-austríaco Adolf Hitler 

despertava para sua radical solução para os problemas de coesão nacional (do decadente, à época, 

e multiétnico Império Habsburgo) em torno de um sentimento pangermânico, na mesma cidade, 

Viena, o germano-tcheco-judeu456 Hans Kelsen pensava em alternativas à relação entre Estado, 

direito e o relativismo axiológico457. A teoria kelseniana extraía todas as noções de justiça do 

Direito e às relegava ao plano das relações sociais e da política. A homogeneização da sociedade, 

ou do povo, não se daria mais pela raça, pela religião ou qualquer ética, mas pelo direito válido 

pelo procedimento, encontrando-se no âmbito do dever-ser (ou dever conduzir-se). Isso inclui o 

conceito de cidadania-nacional que, malgrado já estar estipulado por constituições há mais de cem 

anos nas proximidades458 e ter como precípuo objetivo trazer igualdade entre todos os cidadãos 

(pondo fim a privilégios formais de uma decadente nobreza), estaria pelo direito vinculada não 

apenas ao Estado que a concede, mas a uma ordem jurídica internacional. Kelsen restou vencido 

pela teoria racial da cidadania nacional, tendo a Alemanha a aplicado em 1935, deixando apátridas 

milhões de pessoas. Kelsen viria a escrever sobre cidadania nacional na década seguinte, sob a 

proteção da residência nos EUA. 

“De acordo com a lei alemã de 15 de setembro de 1935, apenas pessoas de “sangue alemão 

ou cognato’ gozariam de direitos políticos. Somente essas pessoas são chamadas de 

‘cidadãs’ (Staatsbürger), as demais são designadas como ‘nacionais’ (Staatsangehoerige). 

Do ponto de vista do direito internacional, tal distinção não tem importância.” (KELSEN, 

1949, p. 236) 

O povo, para Kelsen459, um elemento constitutivo do Estado, consolida uma unidade em 

termos jurídicos, assim como o território, outro elemento constitutivo do Estado, é constituído pela 

                                                                 

455 Kelsen, buscando livrar a ciência do direito de um lastro meta-jurídico, designa povo (Volk) mais como a “soma de indivíduos 

de uma específica ordem jurídica que esteve sujeita às normas pertencentes à esta ordem”, do que um organismo (BERNSTORFF, 

2010, p. 58). 
456 Kelsen nasceu em Praga, atual capital da Tchéquia que, porém, à época, encontrava-se sob o domínio político do Império Austro-

Húngaro. Sua família se mudou para Viena em 1884, quando ele tinha 3 anos. Em 1905, Kelsen, de ancestralidade judaica, se 

converteu ao catolicismo e, em 1912, se converteu ao luteranismo.  
457 Termo cunhado por Kelsen por inspiração do termo weberiano politeísmo de valores. 
458 O Reino da Bavária, em suas duas constituições procedentes à queda do Sacro-Império (1806), previa a igualdade a todos os 

cidadãos bávaros e os conceituava juridicamente. 
459 KELSEN, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1949. 
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unidade da ordem jurídica válida. Logo, indivíduo faz parte do povo de um Estado se ele estiver 

incluído na esfera pessoal da ordem jurídica respectiva, algo que é determinado pelo direito 

internacional, assim como ocorre com a esfera territorial do Estado460. A cidadania nacional “é um 

status pessoal cuja aquisição e perda são reguladas pelo direito nacional e internacional”461, e dela 

derivam os direitos políticos. 

Todo Estado legisla sob seu território e povo, podendo sua jurisdição excepcionalmente 

alcançar o exterior por via das concessões diplomáticas e consulares e, também excepcionalmente, 

ter exceções à jurisdição dentro de seu território, como no caso de imunidades diplomática e 

consular e no limitado direito de legislar sobre cidadãos de outros Estados. Nestes casos, a 

limitação deriva do sistema internacional de Estados, que pressupõe uma equilibrada partilha do 

globo organizada pelo direito internacional.  

Da mesma forma, apesar de os Estados terem legitimidade para expulsar estrangeiros, não 

podem os cidadãos assim serem – como na forma de banimento. Isso deriva também da lógica do 

sistema de Estados. Se a todos os Estados é permitido expulsar não-cidadãos, o banimento de um 

cidadão de um Estado, que é um não-cidadão em outro, tem o potencial de violar a prerrogativa de 

outro Estado – a de expulsão de não-cidadão. É claro, a convenção entre Estados – o direito 

internacional – pode limitar a aplicabilidade da expulsão e até regular o banimento, para que não 

viole a soberania de outro Estado, ainda que possa vir a ser aparentemente moralmente 

reprovável462. O que é o Princípio da Não-Devolução463, aquele que impede que Estados devolvam 

refugiados e solicitantes de refúgio ao país da alegada perseguição, se não uma forma de regulação 

do banimento, ainda que um banimento não-oficial? Não deixa, não obstante, o Estado que, por 

ação, omissão ou incapacidade, falha na oferta de segurança e de exercício de direitos políticos e 

civis, estar violando o direito de outros Estados de exercerem o controle da população estrangeira 

em seu território e, por consequência, atentando contra o sistema internacional de Estados e contra 

o direito internacional. 

A ponderação entre a vontade popular e o necessário reconhecimento de que todos os 

seres humanos fazem jus a um vínculo de cidadania com um Estado gera algum tipo de dever a 

                                                                 

460 ibid.. 
461 ibid., p. 234. 

462 KELSEN, 1949. 
463 Princípio do Non-refoulement. 
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todos os Estados, afinal o mundo é para ser entendido não como um agregado de coisas (de ordens 

sociais, jurídicas, econômicas, morais, etc), mas como um correlato das operações que nele 

ocorrem464. Sob similares argumentos de ponderação e outros – que levam em conta argumentos 

de âmbito mais próximo de discussões sobre moral que evitarei –, o professor de teoria política da 

Universidade de Oxford, David Miller465, afirma que os Estados devem ter razoáveis e justificáveis 

termos de admissão de imigrantes, não lhes sendo mais legítimo tratar imigrantes como lhes convir. 

O Estado que absoluta e infundadamente se recusa a receber refugiados é um free rider, 

ou seja, alguém que está se beneficiando de um sistema sem a ele contribuir. Da mesma forma que 

um membro de uma comunidade que se beneficia de fortes laços de confiança e cooperação para 

não pagar tarifa de transporte público466. Por outro lado, a suficiente fundamentação razoável, como 

o colapso da economia ou de vínculos comunitários, pode ter o condão de justificar a limitação do 

recebimento. Estados como Holanda e Japão têm altíssima densidade demográfica, suficiente para 

se recusarem por certo tempo a aumentar sua população. Estados como Canadá, imenso em 

território, porém com baixa densidade demográfica, economia estável e cidadania formada pelo 

reconhecimento da multietnicidade, dificilmente encontram justificativa para o não recebimento. 

Não apenas o mútuo reconhecimento entre Estados e povos pode gerar um dever moral de 

participar na redistribuição humana, mas também o fato de os Estados participarem direta ou 

indiretamente, com mais ou menos intensidade, pela via do globalismo quase irrestrito do capital 

financeiro, dos elementos produtores das causas de expurgos migratórios, e deles se beneficiarem. 

Não é tão simples se esquivar alegando que são os governantes dos Estado-nacionais em situação 

de calamidade, autorizados por ação ou omissão de seu povo, que causam as condições para 

emigrações em massa, e que seus Estados-nacionais são desenvolvidos por que seu povo 

meramente fez por merecer, ainda que possa fazer sentido e de fato ser verdade em alguns pontos. 

Há séculos o capital financeiro proveniente dos Estados europeus corrompe e municia líderes das 

regiões onde hoje vemos ocorrerem as maiores catástrofes humanitárias. Estes mesmos líderes, já 

dotados do controle das instituições estatais e guarnecidos pela acumulação de fortunas 

                                                                 

464 “O mundo deve ser entendido não como um agregado, mas um correlato das operações que ocorrem nele.” – LUHMANN, 

Niklas. Theory of Society - volume 1. Stanford: Stanford University Press, 2012., p. 89, traduçao minha. 
465 David Miller trouxe argumentos pelos quais afirma que, ainda que o economista e filósofo britânico Henry Sidgwick (1838-

1900) possa ter tido razão em seu tempo, não mais a conjuntura global permite que os Estados ajam independetemente dos demais, 

incluindo ao receber imigrantes da forma como assim desejarem: “By the same token, the receiving state cannot follow Sidgwick 

by treating those it chooses to admit ‘in any way it thinks fit’. The terms of admission have to be justified as fair” (MILLER, 2008, 

p.377). 
466 Na Alemanha, por exemplo, não há roleta na entrada do metrô. 
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provenientes da dilapidação das riquezas nacionais e do uso irrestrito e sem-responsabilidade do 

erário, passam a comprar o reconhecimento internacional de sua legitimidade467. 

Essa solidariedade na perspectiva das relações entre Estados-nacionais, a ela pelo jurista 

francês Georges Scelles (1878 – 1961) aproveitada da adaptação de Léon Duguit (1859 – 1928) ao 

direito público do conceito sociológico criado por Émile Durkhein, se funda em valores 

democráticos insurgentes na França na segunda metade do século 19, como alicerce da jovem 

Terceira República, resposta ao Segundo Império (de Luís Napoleão) e oposição ao autoritário 

direito público alemão468. Há, entretanto, o uso contumaz da solidariedade entre nações fundada na 

solidariedade natural devida entre seres da mesma espécie, a humana. Como um valor moral de 

uma ética humana global. Isso me soa equivocado, no mínimo frágil para sustentar um princípio 

do direito internacional. 

A solidariedade entre Estados se funda na própria estabilidade do sistema internacional de 

estados. Assim revelou Emer de Vattel, ainda que raciocinando sob a ótica do direito natural: “As 

Nações, sendo obrigadas por natureza a cultivar reciprocidamente a sociedade humana, são 

obrigadas a observar em relação entre si a todos os deveres que a segurança e benefícios desta 

sociedade demandam”469. O parágrafo segundo da obra de de Vattel, logo após esta citação, explica 

melhor essa solidariedade entre nações, que nada mais é que a solidariedade entre homens em razão 

da mútua preservação e própria sobrevivência dos indivíduos: 

§ 2º. Os ofícios da humanidade são esses socorros, esses deveres, que os homens devem 

uns aos outros, como homens – isto é, como seres sociais formados para viver em 

sociedade, e necessitando de assistência mútua para sua preservação e felicidade, e para 

permitir que eles vivam de acordo com sua natureza. Agora, as leis da natureza não sendo 

menos obrigatórias às nações do que aos indivíduos (Prelim. § 5), quaisquer deveres que 

cada homem deva a outros homens, o mesmo cada nação, a seu modo, deve a outras 

nações (Prelim. § 10, &c.). Tal é o fundamento desses deveres comuns – daqueles ofícios 

da humanidade – aos quais as nações estão reciprocamente vinculadas umas com as outras. 

Eles consistem, em geral, em fazer tudo em nosso poder pela preservação e felicidade dos 

outros, na medida em que tal conduta seja conciliável com nossos deveres em relação a 

nós mesmos. (DE VATTEL, 1844, p. 134–135 Book II, §2º, destaques em itálico do texto 

original) 

Emer de Vattel explica no livro II do seu tratado sobre o Direito das Nações que os Estados 

possuem deveres de mútuo auxílio e preservação fundados na incapacidade do indivíduo humano 

                                                                 

467 Como no recentíssimo escândalo da Lavanderia Azerbaijana – um escândalo envolvendo movimentações que superam U$ 3 

Bilhões - https://www.theguardian.com/world/2017/sep/04/uk-at-centre-of-secret-3bn-azerbaijani-money-laundering-and-

lobbying-scheme.  
468 BOGDANDY, 2010. 
469 DE VATTEL, 1844, p. 133 Book II, §1º, traduçao minha. 
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sobreviver e progredir sozinho470. Esse dever encontra limites na auto-preservação e na esfera do 

possível, bem como no grau de necessidade do Estado comiserado471. No parágrafo sexto, esse 

dever de contribuição fica mais evidente: “Uma nação não deve simplesmente limitar-se à 

preservação de outros Estados; deve, de igual modo, de acordo com o seu poder e do desejo deles 

de assistência, contribuir para seu aperfeiçoamento”472. Isso quer dizer que as nações se beneficiam 

ao ajudar a outras. 

O Princípio da Solidariedade, componente da ordem jurídica internacional, reflete o 

desiderato das nações e seus Estados de extrair do plano moral um ideal e insculpi-lo no jurídico, 

trazendo maior segurança e aplicabilidade ao valor solidariedade. Entretanto, um dever jurídico 

pode deixar de sê-lo se determinada sociedade, representada pelo seu Estado, o julgar danoso em 

demasiado para si. A saída não pode estar no Jus Cogens, este que não se apresenta como ideal 

democrático, mas sim em um retrógrado ideal absoluto de justiça natural dos homens. A 

solidariedade, que me reporto enquanto dever, não deriva do direito ou da moral, mas da lógica do 

sistema global de Estados, o qual sem ela – ou sem uma plena observância da solidariedade 

modulada – tende a ruir. 

Não há, portanto, fácil resposta a questão da responsabilidade. O povo decide a conduta 

de seu Estado e aos demais povos incumbirá o julgamento moral, cabendo-lhes o elogio ou a 

censura. A Alemanha foi altamente censurada por seu comportamento desumano e autocentrado 

nas décadas de 1930 e 40, que causou indignação generalizada473. Sendo, na década de 2010, um 

povo que aprendeu com a vergonha do passado e não o deseja repetir, a Alemanha esteve na 

vanguarda do acolhimento humanitário durante esta crise que já dura anos, ainda que não tivesse 

envolvimento militar em quaisquer conflitos que deram origem aos deslocamentos. O Estado 

alemão está sendo muito elogiado por outros Estados, porém também criticado, geralmente pelos 

mais próximos, que fazem parte da União Europeia e discordam da abertura unilateral das 

fronteiras. 

 

                                                                 

470 ibid., 1844. 
471 ibid.. 
472 ibid., p. 136 Book II, § 6. 
473 Talvez tenha sido o único povo que realmente fez uma autocrítica sobre seu comportamento durante a guerra. Sem querer me 

estender, os bombardeios em área promovidos por Winston Churchill e Arthur Harris, assim como o lançamento de bombas 

atômicas sobre cidades japonesas pelos EUA, são crimes de guerra e assassinatos em massa que, sob frágeis justificativas, recebem 

elogios até hoje. 
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3.3 REVISÃO DO CONCEITO JURÍDICO DE REFUGIADO NO PLANO DO DIREITO 

INTERNACIONAL 

 

Nos parágrafos anteriores, analisei a existência de um dever dos estados de receber 

refugiados sob duas perspectivas fundantes: uma auto-reflexão moral dos povos sobre seus 

principais valores defendidos e sustentados em suas comunidades; e a solidariedade e cooperação 

dos povos e seus estados para a viabilidade do próprio sistema de estados. Essas perspectivas se 

escoram sob um ideal contratualista democrático de estado de direito, no qual governos tirânicos 

apenas se beneficiam do sistema sem a ele contribuir. 

Isso quer dizer que os povos podem se reunir e decidir criar um regime de padronização 

de mecanismos de amortecimento das fraturas e rupturas do sistema causados por estados free-

riders e conflitos bélicos. Assim, nos auspícios da recém-criada Organização das Nações Unidas, 

em uma convenção de plenipotenciários ocorrida em janeiro de 1951, surgiu em Genebra o atual 

regime. Esse sistema de acolhida dos deslocados474 surge dentro de um meta sistema de direitos 

humanos inaugurado em 1948, capitaneado pelo casal presidencial estadunidense Franklin Delano 

e Anna Eleanor Roosevelt, que buscou universalizar valores insculpidos na Carta da ONU de 1945 

em uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por se tratar de uma declaração de direitos, 

não haveria margem para adesão ou rejeição dos seus termos, portanto, a mesma crítica a Jus 

Cogens feita nas linhas anteriores também faço à natureza declaratória da DUDH. Desde então, 

toda a sustentação da existência de um dever universal de acolhida dos expurgados475 do sistema 

de estados-nacionais (ou do capitalismo, ou comunismo, ou do islamismo, ou do budismo, etc) se 

dá no âmbito de uma frágil tentativa de camuflar, com um manto de relativismo, um equivocado 

                                                                 

474 Termo utilizado até hoje pela ONU para designar genericamente refugiados e deslocados internos. 
475 Zygmunt Bauman utilizou a expressão refugo humano – BAUMAN, Zygmunt. Vidas Desperdiçadas. Rio de Janeiro: Zahar, 

2005. 
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universalismo axiológico que nos remete aos dias de Montaigne476, Grotius477 e Rousseau478, ou 

até mesmo de Vitória, enquanto vivemos a era de Kelsen479 e Luhman480. 

Consideremos, portanto, uma perspectiva democrática juspositivista na qual a 

representação popular, se não se pode ainda evitar todos os seus ruídos, ao menos se faz fora dos 

atos de estado promovidos por governos despóticos. A adesão dos estados e seus ordenamentos 

jurídicos a um sistema jurídico internacional, como o de refúgio, pode se dar de várias formas. Em 

1951, quando da assinatura do tratado que deu origem ao que conhecemos como Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados, ou apenas Convenção de 1951, era inaugurado um sistema 

que tinha como intento principal asilar vítimas de deslocamentos forçados direta ou indiretamente 

pelo grande conflito. Grande parte dos estados aderiu à Convenção. Duas cláusulas, uma temporal 

e uma geográfica, restringiam a aplicação da Convenção a fatos ocorridos na Europa até janeiro de 

1951481.  

Mesmo antes do início da Segunda Guerra Mundial, já era evidente que algum tipo de 

conflito entre o ocidente e a URSS inevitavelmente se iniciaria e ele já claramente dividia o mundo 

quando da partilha da Alemanha em quatro setores. Ao invés de reunir o estado em um só território, 

o setor sob comando russo não aderiu aos demais, separando o país por mais de 40 anos, sem contar 

                                                                 

476 TODOROV, 1994. 
477 “Pois, neste lugar, direito não significa nada mais do que o que é justo, e isso, mais em um sentido negativo do que positivo; 

então aquele direito é aquilo que não é injusto. Agora, tudo é injusto, o que é repugnante à natureza da sociedade, estabelecido entre 

criaturas racionais” – GROTIUS, Hugo. On the Law of War and Peace. Kitchener: Batoche Books, 2001, p. 7, traduçao minha. 
478 “Eles se atrevem a rejeitar esse acordo evidente e universal de todas as nações. E diante dessa impressionante uniformidade no 

julgamento dos homens, eles vão e olham nas sombras por algum exemplo obscuro conhecido apenas por eles - como se todas as 

inclinações da natureza fossem aniquiladas pela depravação de um único povo, e as espécies não mais eram mais nada assim que 

monstros passassem a existir. Mas é o uso dos tormentos aos quais o céptico Montaigne se submete para desenterrar em algum 

canto do mundo um costume oposto às noções de justiça?” – ROUSSEAU apud TODOROV, 1994, p. 43–44, traduçao minha. 
479 “No entanto, libertar a jurisprudência de ímpurezas’ meta-jurídicas não foi um fim em si mesmo para Kelsen e Kunz, mas surgiu 

de sua quase incondicional confiança na habilidade da sociedade de mudar através do direito. Como disse Kelsen, o direito era uma 

‘técnica social’ para moldar e, assim, mudar a realidade social. Mas o que aquela realidade social deveria parecer, de acordo com a 

Teoria Pura do Direito, além do assunto de interesse da academia jurídica. Em vez disso, o propósito da purificação da doutrina 

jurídica era expulsar escondidas concepções de sociedade políticas ou sociológicas da análise acadêmica. Uma imagem a priori da 

sociedade como um todo por parte da ciência jurídica limitava a possibilidade de as sociedades modernas ou a comunidade de 

estados empregarem livremente a lei como um meio de mudança social.” – BERNSTORFF, 2010, p. 56, traduçao minha). 
480 “Como um debate de longo alcance sobre ‘relativismo’ e ‘pluralismo’ mostrou, é difícil tirar conclusões desse estado de coisas 

para a teoria do conhecimento. É até admitido que todas as sociedades, culturas e assim por diante, produzam um ‘mundo próprio’, 

e que as ciências sociais devam aceitar isso. Mas a localização do observador que aceita o pluralismo ainda precisa ser esclarecida. 

Não podemos descrevê-lo, em sucessão a Deus, como um observador sem mundo ou inteligência ‘livremente flutuante’. Uma teoria 

da cognição deve, por conseguinte, ser encontrada, que o permite ser localizado como observador de outros observadores no mundo, 

embora todos os observadores, incluindo ele, produzam diferentes projeções do mundo. Por conseguinte, não pode haver uma ética 

pluralista ou, em caso afirmativo, apenas como o paradoxo de uma demanda que não permite alternativas a si mesma. Portanto, não 

podemos assumir que o mundo é um ‘todo’ que é dividido em ‘partes’. Ele é, na verdade, uma unidade incompreensível que pode 

ser observada de várias maneiras, e apenas de várias maneiras. Sua ‘decomposição’ não é para ser encontrada, ela só pode ser 

construída, e isso exige distinções a serem escolhidas.” (LUHMANN, 2012, p. 90, traduçao minha) 
481 Havia, na verdade, e após muita insistência de algumas partes, uma opção de desconsiderar a cláusula geográfica.  
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os históricos territórios da Prússia, que foram repartidos entre soviéticos e poloneses e jamais 

devolvidos. Em junho de 1950, começa oficialmente a Guerra da Coréia e, nas décadas seguintes, 

EUA e URSS travavam batalhas por suas hegemonias imperialistas por todo o globo, 

constantemente violando a independência dos demais estados e soberania dos povos. 

Foi nesta conjuntura belicista que a política internacional de refúgio ganhou força no 

âmbito da influência estadunidense, sendo que em 1967, o Protocolo Relativo ao Estatuto dos 

Refugiados – que foi ratificado pelo Brasil em plena ditadura militar (1972)482 – subtrai as cláusulas 

temporal e cronológica e amplia o sistema de refúgio para alcançar as vítimas dos estados sob a 

égide do autoritarismo, o que, à época, alcançava precipuamente os governos comunistas. Diversos 

conflitos bélicos se instauraram, porém a Convenção e o Protocolo apenas alcançavam vítimas de 

perseguição e não vítimas de bombardeios. Era claro que o objetivo era amortecer os efeitos de 

estados totalitários que atentavam às liberdades estabelecidas na DUDH, ainda que estes não 

aderissem. Uma inteligente cartada jurídico-política contra estados que não representavam 

democraticamente seu povo, mas sim de uma casta política – ainda que isso ocorra também nas 

ditas democracias em outra escala. 

A fuga, com a transposição da fronteira do estado de origem, por fundado temor de 

perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas483, como 

fundamento da concessão de refúgio, aparenta hoje causar confusão entre autoridades estatais. Ela 

pode excluir uma série de situações fáticas merecedoras de atenção, e pode incluir diferentes 

histórias no mesmo pacote humanitário. Não há previsão, como há na Convenção de Dublin, que 

organiza o sistema de refúgio na União Europeia, de prerrogativa dos estados em definir os locais 

de acolhida e prioridade por entrada do solicitante. Isso quer dizer que, na prática, o refúgio não 

funciona apenas como instrumento jurídico-político de acautelamento de pessoas que precisaram 

deixar seus lares em virtude de violência, mas também como instituição oportunizante de 

deslocamentos por outras razões, ainda que também consideravelmente justificáveis no plano da 

subjetividade. Ninguém em sã consciência acusaria de má-fé a uma pessoa que emigra da situação 

de miséria para trabalhar em sociedade estrangeira hostil para prover alimento à sua família na terra 

natal. Tampouco não há como moralmente reprimir alguém que foge de catástrofes ambientais, 

que não previstas como caso de refúgio.  

                                                                 

482 Decreto nº 70.946, de 7 de agosto de 1972 - Promulga o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. 
483 Artigo 1º da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. 
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Ainda assim, a miséria atinge tantas pessoas no mundo de maneira que a emigração de 

todas as pessoas vitimadas por condições subumanas de sobrevivência a países desenvolvidos 

obviamente não funcionaria por diversas razões. Do ponto de vista das sociedades de acolhida, os 

efeitos na coesão social seriam devastadores, além das repercussões no plano estrutural das cidades. 

Sob a perspectiva das sociedades de envio, elas deixariam de existir, se tornando algo diferente, 

parte de um novo estrato social ainda mais guetificado, sem vínculo com qualquer terra (país), ao 

menos por várias gerações.  

Além disso, o sistema mundial de estados colapsaria. Isso não seria, inicialmente, um 

grande problema. Se hoje pudéssemos pôr fim a todas fronteiras e barreiras entre sociedades, 

provavelmente seria um grande avanço da humanidade, porém a ainda grande e remanescente 

desigualdade não assim permite por hora. Não obstante, que esteja o prospecto de um mundo sem 

fronteiras em nossos sonhos, não como utopia, mas como destino inequívoco a ser perseguido. Por 

enquanto, a divisão das sociedades é uma medida muitas vezes cruel, porém necessária para a 

salvaguarda de cada uma delas, ainda que o capital e as disputas por poder não tenham o devido 

respeito por essas barreiras, agindo pelas sombras e também fraturando o sistema por dentro. 

O caminho para incrementar os processos migratórios pode passar por uma reclassificação 

dos institutos humanitários, a saber, o refúgio. São muito diferentes as situações de pessoas que se 

exilam por sofrerem perseguição pela emissão de uma opinião política contrária ao estabelecido 

pela elite no poder, e a de pessoas que são agrupadamente tornadas opositoras e passíveis de 

perseguição por meramente residir em determinado território484. Pessoas que fogem de epidemias 

não estão na mesma situação de pessoas que estão sendo perseguidas por milícias religiosas. 

Membros de grupos sedentários expulsos de suas terras férteis por grupos nomádicos atingidos pela 

expansão da desertificação do Saara, não estão na mesma situação de membros de sociedades cujo 

território está sendo engolido pelo mar. Fugir da fome, da miséria, da violência urbana não seria 

um deslocamento forçado, uma busca por asilo? 

Categorizar melhor as motivações dos deslocamentos forçados pode auxiliar os estados a 

aceitarem melhor refugiados, ao invés de recusarem em massa. Pode evitar injustiças, como 

designar um deslocado por catástrofes ambientais como migrante econômico. Não se trata de 

                                                                 

484 Me deparei, durante o período em que fiz pesquisa de campo entre refugiados, com uma situação onde todos os moradores de 

uma vila na República Democrática do Congo foram perseguidos por presunção de oposição por na vila residir um pastor que emitia 

opiniões contrárias ao regime. 
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hierarquizar sofrimentos e motivações pessoais – mesmo porque o atual conceito jurídico 

internacional de refúgio já faz isso485 –, porém as sociedades de acolhida, cada qual que certamente 

não possui condições para salvar todas as pessoas que precisam ser salvas, podem ter maiores 

condições de aderir a certas causas, assim como de distribuir com eficiência no território nacional 

(em termos de integração) as pessoas recebidas. Isso pode ser ainda mais proveitoso em se tratando 

de comunidades de estados, como Mercosul e União Europeia, que têm maiores condições de 

organizar coletivamente o compartilhamento da responsabilidade.  

Matthew J. Gibney, professor de políticas e migrações forçadas na Universidade de 

Oxford, publicou em 2015486 o artigo Refugees and justice between states sugerindo mudanças no 

regime global de refúgio para que haja melhor distribuição da responsabilidade no acolhimento de 

refugiados, aludindo inicialmente a uma resolução mais pragmática – porém retomando 

posteriormente a carga moral da fundamentação –, ao salientar a importância de se promover “um 

relato487 convincente de como as responsabilidades devem ser compartilhadas entre os estados”488. 

Gibney oferece três argumentos interessantes para a mudança. O primeiro é o alargamento 

do conceito de refúgio para incluir vítimas de ação ou omissão de estados que venham a colocar 

em risco a segurança de seus cidadãos ou de suas necessidades de subsistência. O segundo é 

defendendo, dentro de uma ideia de justiça distributiva, que uma justa parcela da divisão da 

responsabilidade de acolher refugiados deve ser a baseada na capacidade integrativa de cada estado. 

E o terceiro sugere que o segundo argumento deve ser equilibrado com o legítimo interesse dos 

refugiados em relação ao país de destino e com o dever dos estados de assegurar que eles sejam 

instalados em locais onde provavelmente florescerão.   

Com relação ao primeiro argumento, ele está totalmente de acordo com uma das premissas 

defendidas por mim no tópico anterior: de que o dever de acolher deriva do próprio sistema global 

de estados. Esta não é, no entanto, a justificativa de Gibney, que se atém a considerações de ordem 

axiológicas, ou seja, que esta seria a conduta mais moralmente aceitável. Gibney afirma que 

restringir a designação de refugiado àqueles que fogem de perseguição do estado é pouco 

                                                                 

485 “Por outro lado, uma concepção excessivamente inclusiva também é moralmente suspeita e vai, além disso, financialmente 

exaurir programas de alívio e impugnar a credibilidade da posição privilegiada do refugiado entre as populações hospedeiras, cujo 

apoio é crucial para a viabilidade de programas de assistência internacional.” – SHACKNOVE, Andrew. Who is a refugee? Ethics, 

v. 95, n. 2, p. 274–284, 1985, p. 276, traduçao minha. 
486 GIBNEY, 2015. 
487 “account”. 
488 op.cit., 2015, passim. 



185 

 

convincente – ainda que, na realidade, a norma jurídica não preveja apenas perseguição promovida 

pelo estado. 

Estou de acordo com a sugestão de incluir vítimas da falha do estado em proteger seus 

cidadãos, porém a outra premissa do tópico anterior deve ser considerada: as sociedades (ou povos) 

dos estados de acolhida, após uma autorreflexão, estimam sua capacidade de recepção e decidem 

o formato de sua participação na colaboração – vale repetir, inerente ao sistema global de estados 

–, algo que pode ser feito, e assim se sugere, no âmbito de coletivos de estados. O ideal seria que 

todos os estados colaborassem com o regime de refúgio, ainda que atuando nas causas dos afluxos 

populacionais, na medida de suas possibilidades. Os estados não podem ser compelidos pela força, 

pela via da agressão, a aderir a esta salvaguarda do grande sistema, porém nada impede que os 

demais estados os censurem, deixando de com eles colaborar em outros aspectos.  

Conforme defendi, ao longo do trabalho, que a própria pacificação social das sociedades 

depende de um mínimo alinhamento de valores, que pode ser capitaneado por um núcleo cultural, 

entendo estar mais perto de um equilíbrio entre interesses e necessidades de imigrante e sociedade 

de acolhida a organização da recepção, não apenas pela viabilidade econômica e estrutural do local 

de recepção, mas também em termos de cultura e valores. Por essa razão, a criação de subcategorias 

de refugiados pode trazer mais transparência ao regime, aumentando a adesão de estados (e suas 

sociedades), reduzindo as recusas de acolhida por razões de generalidade do conceito, abrindo as 

portas de sociedades mais fechadas.  

Essa perspectiva, onde aos estados é oportunizado escolher o refugiado, soa moralmente 

reprovável. Mas é a opção que dá maior transparência aos substratos de uma gerência holística 

promovida pela comunidade internacional. Reprovável é nos depararmos com um sistema que não 

dá conta do problema, que se recusa a avançar nos temas pertinentes, e teme uma repactuação dos 

compromissos internacionais enquanto milhões de pessoas sofrem. Compreendo que tal sugestão 

pode trazer precedentes perigosos, por isso só poderia ser aplicada após um amplo e sério estudo 

de impacto, que trace com o máximo possível de exatidão e clareza as fronteiras da aceitabilidade 

moral internacional – que deve ser gravada em texto jurídico válido aos adeptos, se tornando um 

compromisso com a ordem internacional de estados. Além disso, estados parasitas, que falham em 

seu compromisso, implícito na própria natureza de estado, devem sofrer as consequências de seus 

atos com maior frequência e velocidade, e o mesmo vale aos seus governantes que tomam tais 

decisões. 
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No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei 9.474/97 (o Estatuto do Refugiado) inovou para 

incluir as vítimas de grave e generalizada violação de direitos humanos. Essa inovação, que parece 

ampliar bastante o conceito de refugiado, caminha ao lado da sugestão de Gibney, porém, na 

prática, por seus termos serem demasiadamente genéricos, sua utilização é restringida pelo 

aplicador do direito e só é aceita em alguns casos onde há deflagrado conflito bélico em todo o 

território do país de origem, esgotando, portanto, qualquer possibilidade de alternativa de 

deslocamento interno. 

Em 1985, Andrew Shacknove, também professor da Universidade de Oxford, destacou no 

artigo Who Is a Refugee?489 que a definição da ONU para refugiados se atenta à experiência dos 

estados totalitários e predatórios europeus, enquanto a definição de refugiado490 da Organização da 

Unidade Africana, produzida em contexto diferente do dominante nas Nações Unidas, reconhece 

que há outras formas de se fraturar o vínculo contratual entre estado e cidadão. Para Shacknove, a 

base da necessidade de refúgio se caracterizaria pela constatação da ausência da devida proteção 

estatal, que constituiria a completa negação da sociedade, algo que também está na base do 

argumento da perseguição. Por essa razão, ele nega, em sua teoria, que a definição de refúgio deva 

necessariamente incluir a transposição de uma fronteira internacional, e eu estou de acordo. Afinal, 

o refúgio não constitui, em tese, uma relação de migração, ou seja, não é territorial, não é entre 

paisano e país, mas sim uma característica derivada de uma considerável fratura na relação política 

entre cidadão e estado491. Por essa razão que acertadamente os apátridas, onde não há fratura, mas 

total ruptura na relação política com o estado, são incluídos em programas de refúgio492.  

A ONU considera esses casos, em que o deslocado não ultrapassa fronteira estatal, como 

dignos de atenção humanitária, porém categoriza pessoas nesta situação como deslocados 

internos493 e apenas migrantes forçados494. A definição genérica de refúgio ofertada em 1985 por 

Shacknove é: “refugiados são, em essência, pessoas cujas necessidades básicas estão desprotegidas 

pelo seu país de origem, que não têm outro recurso além de buscar a restituição internacional de 

suas necessidades e que estão situados de forma que a assistência internacional seja possível”495.  

                                                                 

489 Publicado em janeiro de 1985 na revista Ethics da The University of Chicago Press. 
490 A Convenção da Organização da Unidade Africana que rege os aspectos específicos dos problemas dos refugiados em África 

foi adotada em 1969 e entrou em vigor em 1974. 
491 SHACKNOVE, 1985. 
492 Ainda que também se requeira que o apátrida deixe o estado de residência por motivo de perseguição. 
493 Internally Displaced People (IDP). 
494 Forced migrants. 
495 op.cit., 1985, p. 277, tradução minha. 
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A partir dela, é possível, e entendo como devido, criar subcategorias do refúgio, de modo 

que cada uma receba o tratamento adequado – às possibilidades e necessidades –, caso contrário, 

uma definição de refúgio, ampla como esta, pode, da noite para o dia, tornar imensa parte da 

população mundial elegível, fazendo com que programas de refúgio se tornem “indistinguíveis de 

programas de desenvolvimentos, e a máquina internacional que ora protege milhares de pessoas se 

tornará tão sobrecarregada que tudo pode ser perdido”496. Amplia-se, portanto, o conceito de 

refúgio, porém são criadas subcategorias. 

A subcategorização do refúgio, que sugiro ser realizada no âmbito do direito positivo após 

sérios debates políticos, já existe na esfera da teoria normativa. Muito já se escreveu sobre 

refugiados políticos, refugiados ambientais e refugiados de guerra, e muito poderia ainda surgir 

de refugiados econômicos ou refugiados em razão de epidemias.  

Com relação a perseguições a indivíduos, em especial em razão de opiniões políticas e 

práticas religiosas, seriam etimologicamente melhor caracterizadas como asilo político e asilo 

religioso. O termo asilo, diferenciado de refúgio apenas na América Latina, viria a ser utilizado 

nestes termos (não mais como mero sinônimo de refúgio) em âmbito global para acobertar 

indivíduos vitimados por perseguição por manifestação intelectual ou espiritual. A perseguição, 

aqui, não se dá em razão do sujeito ser quem ele é, mas em razão de o sujeito pensar como ele 

pensa. O asilo não será necessariamente ao corpo, ainda que indiretamente o corpo seja, 

impropriamente dito, beneficiado. A proteção é ao espírito, ao pensamento, às ideias.  

Desta forma, os segundo e terceiro argumentos de Matthew Gibney, de que os estados 

devem participar do partilhamento da responsabilidade de salvar pessoas refugadas497 pelas falhas 

do sistema de estados-nacionais na medida de suas capacidades integrativas – consideradas as 

minhas observações sobre a aceitação democrática e as proximidades culturais – e que devem ser 

considerados o legítimo interesse do refugiado concernente à sociedade de destino, estariam melhor 

equilibrados e aproximados da realidade empírica de uma melhor, mais humana e mais democrática 

abordagem aos deslocamentos forçados. 

 

 

 

                                                                 

496 ibid., p. 281, tradução minha. 
497 BAUMAN, 2005. 
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C AP ÍT U LO  4 .  D ESV E N DA N D O FR O NT E IR A S  D A A L T E R ID A D E  

 

Anteriormente expliquei de onde surgiu a relação, sob a perspectiva da conexão com os 

antepassados diretos do que podemos chamar de cultura ocidental, entre estrangeiro, hospitalidade 

e hostilidade a estranhos.  Em dado momento da humanidade, os antigos romanos passaram a 

utilizar a palavra hostis do latim com sentido parecido a hostil, do atual português – ou de inimigo 

público –, a substituindo por outros termos, como hospes e extraneus. A composição que criou 

hospes (hostipotis) teria resultado em um sentido que não prosperou – algo como o mestre da 

acolhida –, pois hostis não foi recebido em hospes como inimigo, alguém hostil, mas como 

estranho àquele que concede hospitalidade. Assim como potis não foi recebido como mestre, 

senhor, mas sim, carregando a ideia de si mesmo, si próprio – uma conotação de identidade, de 

aquele que (faz, é, recebe, manda, etc).  

Em um muito conhecido texto, Jacques Derrida498 se equivoca, ao menos se tomarmos 

Benveniste como certo (o que Derrida também fez, de certa forma), ao transportar o sentido 

etimologico de mestre de potis para hospes. Benveniste é claro ao afirmar que isso não ocorreu, 

malgrado faça certo sentido – que hospes seja o mestre do lar de acolhida. Por outro lado, o filósofo 

franco-magrebino utiliza essa interpretação para fazer uma análise muito interessante do 

movimento xenofóbico (etnocêntrico e nacionalista) causado por um instinto protetivo do lar, lar 

este que torna possível a própria hospitalidade. Como ao surgir o confronto entre uma invasão de 

privacidade feita pelo Estado, justificável pela caça a supostas ameaças, e a inviolabilidade do lar, 

onde apenas entra (de fato ou virtualmente – ele fala em tecnologias que permitem ao outro entrar 

no lar alheio, como telefone e e-mail) quem o mestre do lar admite. De fato, o hospedeiro assume 

uma posição, com vias de administrar, prover e proteger, de mestre do lar, da terra, do país. 

A palavra francesa hôte, além de ser traduzida para o português como anfitrião ou 

estalajadeiro (aquele que dá hospitalidade), também pode significar o recebido (reçu), aquele que 

recebe com hospitalidade – em inglês, host. Benveniste recorda esse sentido, de receber 

hospitalidade, no grego antigo. A palavra xênos (ξένος) indica relações do mesmo tipo entre 

sujeitos vinculados a um pacto de obrigações. A palavra xenía (ξενία) se refere ao conteúdo de uma 

                                                                 

498 DERRIDA, Jacques e DUFOURMANTELLE, Anne. Of hospitality. Stanford: Stanford University Press, 2000, p. 53. 
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troca de dons entre contratantes, que declaram sua extensão aos seus descendentes, conteúdo este 

colocado sob a proteção de Zeus Xénios ou Hospites. A xenía é a noção grega de hospitalidade e 

cortesia destinada a estrangeiros e seus parentes e relativos que estejam sob a égide do pacto de 

reciprocidade posto em vigor pela inicial contrapartida do dom, que pode ser uma dádiva simbólica 

ou portentosa. Os xênos são os pactantes, geralmente aludindo à pessoa recebida com hospitalidade. 

Com o tempo, o termo passa a referir o estranho (estrangeiro) civilizado a ser bem recebido. 

Quem recebe o xênos é o xenodókhos (ξενοδόχος, o anfitrião, o hoteleiro), uma 

composição dos termos xênos (ξένος) + dékhomai (δέχομαι – receber). Outras palavras derivadas 

de xênos e de xenodókhos são xenodocheío (ξενοδοχείο – hotel) e xenodochoÿpállilos 

(ξενοδοχοϋπάλληλος – empregado do hotel). Diferentemente de hostis, o termo xênos, que em 

Homero, aludia aos pactantes da hospitalidade helênica e, com o tempo, passou a designar apenas 

o estranho/estrangeiro, jamais teve seu sentido subvertido para inimigo, como em Roma. 

Em qualquer civilização há pelo menos dois tipos de estrangeiros: o que não tem origem 

na sociedade em questão, mas guarda algum tipo de familiaridade, geralmente, cultural, sendo por 

isso reconhecido enquanto semelhante, como o caso do xênos, e o extraneariu (ou allotrioi), que 

se encontra totalmente distante da realidade ou do mundo daquele que o percebe ou analisa – um 

bárbaro. 

Com o passar dos séculos, xênos passou a designar não mais o sentido anteriormente 

explicado – pessoa recebida com hospitalidade, dentro do pacto divino xenía –, mas especialmente 

o estrangeiro e o estranho – algo que fica mais fácil de compreender nas referentes palavras 

francesas étranger e étrange – estas, palavras da língua francesa com a mesma raiz etimológica 

das que originaram aquelas, do idioma português499. Também será xênos o hóspede (hôte), palavra 

derivada, como visto, do latim antigo hostis. As palavras portuguesas estrangeiro e estranho 

derivam do francês (étranger) e do espanhol (extraño), e ambas derivam de extraneariu500, ou 

extrāneōrum, palavra latina de declinação no plural do genitivo de extrāneus (nominativo singular), 

ou seja, o lugar de onde vem o estranho, estrangeiro. O termo extra traz o significado de fora em 

                                                                 

499 NASCENTES, Antenor. Dicionario etimolgico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1955. 
500 Encontramos neariu na palavra balneário, que tem origem no latim de raiz grega - balaneîon – βαλανεῖον (NASCENTES, 1955). 

Na Roma antiga, balnearium eram as salas ou casas de banho privadas. Mais propriamente, balneārum é o plural do genitivo de 

balneum (banho). A palavra grega, que deu origem à versão romana (balneum), é balaneîon – βαλανεῖον, que tem origem 

etimológica em balaneús – βᾰλᾰνεύς, que quer dizer homem que se banha. Logo, balneário é o lugar onde as pessoas se banham. 

Eu trouxe esse outro exemplo desconexo com o assunto para demonstrar a importância do percurso etimológico e influência grega 

antiga na língua portuguesa. Neste caso, para associar neariu a lugar. 
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latim. O sufixo adjetivador neus tem raiz no grego antigo, estreitamento de -āneus, que tem origem 

no protoindo-europeu (*-éy-o-). É possível que, no caso de extrāneu(s), o sufixo possa também se 

referir à palavra anḗr (ἀνήρ)501 significando homem. 

A diferença entre xenos e extrāneus fica mais clara se restar claramente apresentada a 

xenía, pacto que pode ou não estar na relação subjetiva. O mesmo vale para o para o peregrinus 

que pode ou não ser recebido com hospitalidade (hospes), sentido mais próximo de metoikos 

(Μέτοικος) – o estrangeiro autorizado a coabitar a pólis.  

A hospitalidade, assim como a compaixão, vão determinar o grau de aceitabilidade do 

estranho pelo mestre da casa, como bem observou Jacques Derrida502, que se atentou para a 

repercussão da influência (direta, indireta ou aparente) do comportamento do estrangeiro acolhido 

na hospitalidade oferecida. Derrida observou que xenofobia e nacionalismos exclusionários podem 

ser consequência de uma natural conexão feita – pela influência de discursos securitários – entre 

um mal sofrido, ou a ameaça de um mal, e a presença do estranho.  

É matriz fundacional de uma relação de hospitalidade a percepção subjetiva das partes que 

a compõem no sentido de a reconhecer como existente e válida, bem como no de anuir com as 

posições nela assumidas – de hóspede e hospedeiro. A hospitalidade é sustentada pela 

demonstração de gratidão do recebido e pela manutenção de uma tácita promessa de conduta não-

hostil. E, da parte do receptor, a hospitalidade é sustentada pela sopesação do aporte do fardo, bem 

como da sua adesão à hospitalidade enquanto valor e pela ideia de contrapartida, que está fundada 

em algum tipo de gratidão ou retribuição. Ainda que o vínculo entre, por exemplo, desemprego e 

criminalidade e imigrantes careça de sérias análises de um imenso número de fatores e de filtragem 

de complexidades, realizadas com auxílio de farta investigação científica proveniente de diversos 

ramos do conhecimento, a associação discursiva entre eles pode ser facilmente convincente. Daí é 

possível remeter ao anterior tópico sobre xenofobia. 

 

 

 

                                                                 

501 Cujo genitivo singular deu origem a andrós (ἀνδρός), como em andrógeno.  
502 DERRIDA e DUFOURMANTELLE, 2000. 
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4.1 O ESTRANGEIRO MIGRANTE 

Em termos sociológicos, um estrangeiro é um estranho em um novo grupo e, quase 

sempre, um normal em outro. Na postura do novo grupo em relação ao estrangeiro o que existe é 

um não-relacionamento, sendo que, nos contatos possíveis com ele, este sempre será considerado 

alguém de fora, um não-membro do grupo, fazendo com que as relações se deem a partir de certo 

parâmetro de distanciamento objetivo503. Os contatos com o estrangeiro costumam ser estreitos e 

remotos. 

O estrangeiro, estranho ao novo grupo, carrega o fardo do esforço em alguma medida para 

ser permanentemente aceito ou ao menos tolerado pelo grupo ao qual se aproxima504. O estrangeiro 

será forçado a – e, muitas vezes, desejará – se esforçar para interpretar um novo e implícito padrão 

cultural de vida do grupo, em busca de se minimamente orientar dentro dele. Schütz utiliza esse 

padrão cultural para: 

“(D)esignar todos os valores peculiares, instituições, e sistemas de orientação e direção 

(tais como os estilos folclóricos, padrões morais, leis, hábitos, costumes, etiqueta, 

modismos) os quais em comum acordo com os sociólogos de nosso tempo, caracterizam 

– se não constituem – qualquer grupo social em um dado momento na sua história”. 

(SCHÜTZ e colab., 2010, p. 118) 

O que tende a dificultar esse esforço de adaptação é a preexistência no interior do 

indivíduo de um sistema de relevâncias em constante movimento505, que quanto mais divergente 

do padrão cultural do novo grupo, maiores dificuldades o estrangeiro enfrentará. O ator inserido 

em um mundo social o experimenta “como um campo de suas reais e possíveis ações e somente 

secundariamente como um objeto de seu pensamento”506. O conhecimento do mundo social a que 

se está inserido é agrupado pelo agente em torno de si, e organizado em termos de grau de 

importância a que se dá às ações que estejam localizadas dentro de seu real ou potencial alcance.  

Em uma espécie de involuntário pragmatismo, o agente seleciona elementos relevantes 

que o conduzam ou facilitem sua condução à promoção de seus próprios propósitos, sendo o grau 

de conhecimento que se deseja estabelecido de acordo com a sua relevância para o alcance destes 

                                                                 

503 SIMMEL, Georg. O estrangeiro. Rbse, v. 4, p. 265–271, 2005. 
504 SCHÜTZ, Alfred e DUARTE, Márcio e HANKE, Michael. O Estrangeiro – Um ensaio em Psicologia Social. Revista Espaço 

Acadêmico, n. 11, p. 117–129, 2010. 
505 ibid.. 
506 ibid., p. 119. 
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propósitos pelo agente. Essa organização está em constante movimento e a hierarquia dos planos 

muda com alterações na situação e na personalidade do indivíduo. Logo, estão em oscilação a 

própria seleção dos objetos de curiosidade e a proporção de conhecimento que deles se almeja. 

Estruturas de um grupo estão consolidadas desde o momento do nascimento de seu 

membro, que o moldam ao longo do tempo e, por ele, também são estruturadas507. Estas estruturas 

são aceitas como um guia inquestionável para as situações que se passam normalmente no cotidiano 

do mundo da vida social. O padrão cultural do grupo de origem está inscrito no estrangeiro através 

de seu ininterrupto desenvolvimento histórico, nele fixado como um elemento de sua biografia 

pessoal, o que o torna um inquestionável esquema de referência para sua concepção, de certa forma 

natural, do mundo – de todos os mundos sociais.  

Naturalmente o estrangeiro, ao se deparar com um novo ambiente, começa a interpreta-lo 

ainda nos termos de seu padrão cultural, do seu esquema de referência trazido de seu grupo de 

origem, involuntariamente enxergando e pressupondo de forma inadequada o desconhecido mundo 

social a qual se aproxima. Inadequada nos termos de um estabelecido modelo de padrão cultural 

válido no novo grupo. A descoberta do caráter diferente do novo ambiente dá ensejo a rupturas, 

pois se quebra com noções mínimas de regras e posturas ideais de convívio social anteriormente 

programadas no âmago do estrangeiro, e essas rupturas minam a confiança do estrangeiro na 

validade de seu pensar habitual508.  

De modo a superar essa novidade, o estrangeiro precisa traduzir o novo padrão cultural 

por via de sua ferramenta de tradução, esta, por sua vez, fixada nos termos do padrão cultural do 

seu grupo de origem. Essa tradução apenas surtirá qualquer efeito positivo se houver proximidade 

interpretativa mínima entre os termos a se traduzir. Os resultados variam conforme sua 

aproximação ao termo correto. Variam de acordo com a capacidade de o estrangeiro fazer tais 

interpretações e a com a proximidade entre os termos em ambos padrões. Reunindo determinado 

conhecimento dos mecanismos interpretativos do padrão cultural do mundo social aproximado, 

será possível ao estrangeiro começar a adotá-lo em seus atos de expressão.  

É possível, no entanto, que o estrangeiro não esteja apto ou não esteja disposto a substituir 

integralmente seu padrão cultural por outro ou a fazer uma substituição parcial significativa. Isso 

vai empurrá-lo à marginalidade da sociedade, pois viverá em um híbrido cultural beirando dois 
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padrões de vida em grupos diversos sem se estabilizar em nenhum deles. Mesmo havendo aptidão 

e vontade, esta adaptação, que pode se traduzir num esforço para recuperar o espaço social de 

outrora, se revela desafiadora. 

A possibilidade da adaptação do estrangeiro a um novo padrão cultural, que parece 

inicialmente estranho e desconhecido, se dá em seu processo contínuo de indagação do mundo 

social. Havendo sucesso, o novo padrão cultural será naturalizado como estilo inquestionável de 

vida, como uma proteção às novas rupturas e desafios que eventualmente surgirem das experiências 

no mundo social. Isso faria do outrora estrangeiro, agora, um não-estrangeiro (ou um não-estranho). 

É comum situações em que o estrangeiro adaptado ao novo grupo, ao retornar à convivência de seu 

antigo espaço de origem, não mais o interprete de forma natural, passando a sentir-se estrangeiro 

também em seu antigo lar. Essa pode ser uma consequência de um bem feito reenraizamento, mas 

também de um duplo desenraizamento, como no caso dos imigrantes argelinos estudados por 

Bourdieu509 e Sayad510. 

O migrante é um estrangeiro e carrega todas as marcas da estrangeiridade acima expostas, 

incluindo um sistema de relevâncias diverso, em algum grau, daqueles que estruturam o novo local 

de convívio. O migrante voluntário, denominado vulgarmente de migrante econômico, se 

diferencia, em tese, de pessoas em situação de deslocamento forçado, não apenas pelas 

características da emigração, mas também, de modo geral, pela forma como reagem ao novo 

ambiente. O migrante com motivações exclusivamente econômicas pode não se considerar um 

membro do grupo aproximado por uma série de razões. Suas motivações podem alcançar um 

circuito de exclusão, fazendo com que jamais surja o desejo de adaptar-se ao novo padrão cultural 

e, consequentemente, de naturalizar o novo estilo de vida como inquestionável, se perpetuando, 

portanto, o desenraizamento. Assim vai se consolidando o afastamento a partir de suas reações 

inadequadas às diferenças e as respostas (ou não-respostas) geradas na sociedade.  

As forças que promovem o afastamento do padrão cultural dominante podem 

invisivelmente se propagar com amplitude suficiente para alcançar dimensões coletivas. É dizer 

que a quantidade de excluídos pode vir a ser tão grande – tendo as formas como se produzem essas 

exclusões potencial para, em grande escala, atingir de forma parecida a pessoas diferentes – que 

vastos grupos de pessoas marginalizadas se formam. São formados grupos de pessoas que se 
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identificam pela maneira como são atingidas por forças excludentes e esses grupos vão se auto-

reproduzindo enquanto excluídos do padrão cultural dominante. Formam-se os ditos guetos sociais, 

tão comuns em sociedades altamente comunitaristas e multiculturalistas. 

A solidificação de uma autoconsideração de um status de permanência, intrínseco a um 

desiderato de residência e estabilidade, é impulsionada pelo resultado positivo de um 

tensionamento de forças externas ao indivíduo, forças que auxiliam o estrangeiro a se incluir ou o 

empurram para fora do grupo. A cultura local, enquanto conjunto em algum estado organizado de 

determinados padrões culturais – formados pela tradição e pelo consenso sobre conduta e opinião 

– que na sociedade se formam e se assemelham, naturalmente identifica os desencaixados, na 

proporção da quantidade de atos de conduta (e gravidade do ato) externos a esses ordenamentos 

normativos geralmente implícitos, enquanto esquisitos, no mínimo. 

Não raro são os resultados negativos ou intermediários. Uma relação pragmática e 

temporária com o novo grupo, fundada numa racionalidade individualista onde o estrangeiro deseja 

apenas trabalhar – geralmente em localidade melhor desenvolvida economicamente – para remeter 

os frutos financeiros de seu esforço à sua família que permanece no local de origem, onde, 

geralmente, estes recursos possuem maior valor econômico. Neste caso, em regra não há o desejo 

de deixar a precariedade em troca da fixação no novo espaço social e geográfico. A intenção é, por 

um determinado tempo, trocar certa quantidade de esforço físico por uma dada remuneração 

compensatória. Está, então, o corpo do estrangeiro em solo mais fértil, mas sua alma facilita que a 

remuneração, as condições de trabalho, de moradia e de acesso a direitos básicos desta sociedade, 

sejam inferiores ao mínimo garantido a cidadãos fixados e superior ao que este imigrante almeja 

ou se contenta para uma existência mínima.  

Há, no entanto, algumas diferenças entre quem se encontra em situação de estrangeiridade 

por ter sido forçado a migrar e a quem se atribui razoável grau de volição pelo deslocamento. Esses 

rótulos são, por um lado teórico, uma forma de diferenciar dois tipos de migrantes a serem 

observados e estudados, e, por outro lado, da prática, uma forma de gerar diferenças em ambos 

migrantes, os rotulando, haja vista que, em regra, não são desejados pelos estados receptores e suas 

populações. Separar em rótulos jurídicos facilita encontrar exceções dentro da exceção. Se tolera e 

reconhece oficialmente a presença de alguns grupos a partir de questões humanitárias e históricas.  

Em termos teóricos, esse formato é ultrapassado e carece de revisão. É mais simples, hoje, 

em sociedades mais organizadas, tornar certas pessoas ilegais e explorar economicamente essa 
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ilegalidade, do que organizar os deslocamentos ou investir propriamente em soluções às suas 

causas, pois, de modo geral, o desejo de emigrar se funda mais em uma recusa do local de 

nascimento do que em atração por uma ou outra sociedade de destino. Se se impõe direitos mínimos 

trabalhistas àqueles que a lei se predispõe a defender, aos que se encontram na ilegalidade não há 

praticamente defesa alguma contra as forças econômicas, que, neste caso, também são forças 

excludentes, ainda que disfarçadas de inclusivas. 

 

 

4.2 OS DESLOCAMENTOS PRESSUPÕEM RUPTURAS QUE PODEM NÃO TER FIM 

É possível haver imigrantes que sequer se esforçam para aprender a língua do local de 

acolhida, mesmo após anos, décadas. No caso de refugiados, muitos sonham com sua volta à terra 

natal e retomar a vida antiga. A predisposição para entender a nova cultura e aprender o novo 

idioma pode não surgir naturalmente. Pode sequer se manifestar por necessidade. Deve fazer parte 

de políticas de integração de refugiados motivar o despertar desse interesse e até mesmo facilitar o 

acesso ao aprendizado, que pode ser ainda frustrado não pela falta de interesse, mas pela 

indisponibilidade financeira e de tempo. A necessidade de trabalhar em qualquer oportunidade que 

surgir, que retira a possibilidade de o sujeito se dedicar a conhecer a nova sociedade, é também 

uma força que empurra o estrangeiro à margem da sociedade. 

Testemunhei, certa vez, uma situação análoga, ainda nos meus primeiros dias em atividade 

como voluntário em organização humanitária. Um homem afegão, de nome Ashkan 511 , que 

trabalhava como técnico de fibra ótica em Kabul durante anos em empresas da coalizão norte-

americana até ser perseguido pelo Talibã, finalmente consegue fugir de seu país, que fora devastado 

por sucessivas guerras, tendo alcançado o Brasil como destino-refúgio, onde não lhe foi autorizado 

o exercício de sua profissão. Ashkan se comunicava com fluência em inglês e persa, mas não 

conseguia aprender a língua portuguesa, mesmo já estando, à época deste primeiro contato, há mais 

de 10 meses no Brasil. Para sobreviver, ele precisava trabalhar no interior da cozinha de uma 

padaria de 6:30h as 16:30h, o que impossibilitou o aprendizado. Seu salário girava em torno de R$ 

800 por mês e ele não podia abrir mão deste orçamento.  
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Cerca de um ano depois, voltei a encontrar o Ashkan. Ele ainda não falava português 

(apenas algumas palavras), e ainda trabalhava na mesma padaria. Me pediu ajuda para solicitar 

passaporte especial para refugiados, pois, àquele momento, já havia tido sua condição de refugiado 

reconhecida há alguns meses. Ele me confidenciou que tinha uma namorada no Canadá. Como eu 

perdi contato com ele pouco tempo depois, suponho que tenha ido tentar melhor sorte em outro 

lugar, talvez no país norte-americano. Se for o caso, ele provavelmente não conseguirá o 

reconhecimento da condição de refugiado em seu novo lar, pois já o teve no Brasil. 

Outro caso interessante, uma situação similar a de Ashkan, encontrei em dois irmãos 

sírios, um engenheiro e o outro dentista, que não podiam exercer suas profissões no Brasil. Se 

contentavam em dar aulas de culinária árabe e vender iguarias sírias enquanto seus diplomas 

aguardavam o longo e incerto caminho da revalidação. Sem a devida preocupação, mesmo os 

deslocados forçados com aptidão técnica que, por acaso do destino chegam ao Rio de Janeiro, não 

conseguem se sustentar. Outros dois irmãos sírios conseguiram ingressar numa rede de carrocinhas 

ambulantes de comércio de comida árabe – são muito simpáticos, mas não conseguem esconder no 

olhar a amargura de quem teve seu lar destruído.  

O não exercício do papel social e a não experimentação do status social, ambos de suas 

vidas pré-refúgio, podem resultar em frustrações não apenas de ordem financeira. O indivíduo se 

confirma em sua existência quando exerce um desejável ou aceitável papel social, quando pode se 

dizer-se um estudante, um camponês, um engenheiro, quando reconhece a si próprio em qualquer 

grupo cuja existência seja inegável512. 

A autorização do trabalho em todo o território nacional faz parte de uma política inclusiva, 

mas a desatenção aos problemas do mundo real enfraquece essa força inclusiva. No país se permite 

o trabalho ao refugiado mesmo enquanto ainda solicitante e aguardando decisão, porém os 

mecanismos de implementação deste direito são falhos, desde a emissão de carteira de trabalho até 

a revalidação de diplomas. A rede protetiva brasileira, assumida como compromisso pela 

participação na Declaração de Cartagena de 1984, esbarra nas históricas deficiências dos serviços 

públicos locais em todas as esferas estatais. A pouca autonomia dos governos locais, somadas ao 

pouco interesse e baixa disponibilidade financeira para o tema, colaboram para as deficiências. 

Com relação à revalidação de diplomas, algumas iniciativas estão surgindo, como projetos de lei 
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estadual concedendo gratuidade no processamento de diplomas de refugiados reconhecidos, e uma 

portaria do Ministério da Educação que facilita a revalidação513.  

Uma sociedade atenta à inclusão de estrangeiros se preocupa em fornecer ferramentas que 

tornem possível o despertar de capacidades germinadoras do desenvolvimento de autonomia para 

superar obstáculos da vida cotidiana no novo lar. Aí sim, se oportunizadas atividades 

desenvolvedoras de certas capacidades, ao estrangeiro se possibilita a aproximação de uma 

igualdade primária correspondente à distância relativa (aos demais membros) em que sua posição 

social se encontra ao alcance de bens sociais disponíveis na sociedade, o que inclui a concorrência 

no mercado de trabalho.  

A vaga no mercado de trabalho não é suficiente em si. A sociedade não se deve ser pensada 

meramente em termos de rentabilidade, mas também enquanto uma rede de indivíduos que, mais 

ainda do que a fortalecer seu poder de compra, aspiram ao reconhecimento de sua existência – 

muitas vezes involuntariamente. Nesta linha, o filósofo Tzvetan Todorov faz a seguinte 

observação: 

“Nem o operário, nem o funcionário, nem o comerciante se entregam ao trabalho 

unicamente para ter renda, mas também porque seu trabalho os confirma como seres 

sociais, logo humanos; ali adquirem o respeito dos outros e de si mesmos, sem o qual 

divertimento e lazer são de pouco valor. A eficácia econômica é meio, não objetivo; a 

comunicação entre os seres é um fim e não apenas um meio.” (TODOROV, 1999, p. 187) 

Com relação a refugiados, há ainda uma outra questão a receber cuidados de aplicadores 

de políticas de inserção social. Muitos refugiados carregam o trauma do deslocamento forçado e 

suas razões, e podem demorar para abandonar a desconfiança, se é que algum dia a abandonam. O 

refugiado alcança o destino ainda reticente e temeroso, e isso constitui a dinâmica de sua relação 

com a nova sociedade, e o profissional humanitário, queira ou não, na percepção do estrangeiro, 

incorpora a figura de um escrutinador, uma espécie de porteiro do grupo aproximado. 

As rupturas vividas por refugiados, desde os motivos do movimento e da forma como ele 

ocorreu, até a plena estabilização na nova sociedade, que provavelmente não ocorrerá em sua 

completude, ocorrem em diversos níveis em cada caso, conforme observou Ángela Facundo Navia, 
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antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em sua tese de 

doutorado514. Segundo a professora, diferentes membros de famílias, que migraram pelas mesmas 

razões e passaram pelos mesmos processos de deslocamento, encaram as rupturas de formas 

diferentes:  

“Como ya ha sido mencionado, la lectura de la ‘integración’ que realizan los agentes del 

refugio, y algunos refugiados, como un proceso lineal que culmina en un estado final e 

irreversible, no es la misma para todas las personas con las que hablé. Incluso para varios 

sujetos que llevan largo tiempo viviendo en Brasil y que durante años han logrado 

mantener la vida económica, social y emocional más o menos estable, el estado actual no 

es del todo percibido como definitivo. Los eventos violentos que los hicieron salir del país, 

tanto como el proceso del refugio en Brasil y en otros países, son una potencialidad 

amenazadora de esa supuesta estabilidad final de un transcurso que pareciera concluido 

a los ojos de los agentes brasileros del refugio.” (NAVIA, 2014, p. 288) 

A ruptura pode ter as características de um exílio, sendo possível que nunca se a descubra 

integralmente, pois a perda está inscrita no (ou é do) futuro que ainda não se realizou515. O exílio 

tem a marca da precariedade, que é evidenciada nos documentos que acompanham a trajetória do 

refugiado, se somando a outras marcas da diáspora. Por isso é difícil encontrar no êxodo um 

momento final. Vejamos trecho que finaliza o raciocinio de Navia: 

“De esta manera, [...] podemos pensar el exilio como un encuentro de los traumas del 

pasado con los traumas del futuro, en el que la dinámica administrativa del refugio puede 

sumar sufrimientos tanto a los unos como a los otros.” (NAVIA, 2014, p. 289) 

 

“[...] uno de los esfuerzos para tratar de entender esos exilios, debería basarse 

precisamente en seguir la propuesta de Said (2001:48-51) de ‘mapear esos territorios de 

experiencia’, entendiendo que el exilio es en sí mismo ‘un estado de ser discontinuo’.  

Considero así, que el exilio está por supuesto hecho de pérdidas, de lugares sociales que 

no se pueden recuperar, de nostalgias y abandonos, del hecho de salir sin querer hacerlo, 

de dejar atrás proyectos, personas, objetos y formas de vida y de no poder volver, o no 

vislumbrar claramente el momento del regreso. No obstante, el espacio en donde se 

inscriben esas rupturas marca una diferencia importante en la forma en que estas se 

significan y se hacen susceptibles de convertirse en la figura administrativa, jurídica y 

poblacional del refugio.” (NAVIA, 2014, p. 294). 

A conversão destes espaços onde se inscrevem as rupturas em refúgio no Brasil passa por 

um procedimento administrativo de declaração desta condição por agentes estatais sob a 

interpretação e ajustamento dos instrumentos jurídicos nacionais e internacionais existentes. Os 

documentos que produzem os processos, como o formulário de solicitação de refúgio e o protocolo 
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de solicitação, marcam não apenas a precariedade da condição de solicitante de asilo, mas também 

a precariedade do acesso a direitos, assim como de qualquer tentativa de estabilização psicossocial 

no local. 

O que, de fato, se mostra eficaz são os esforços de conexão entre culturas. Daí a 

importância do trabalho de entidades beneficentes que promovem integração. O profissional 

interessado em prover ajuda humanitária se vincula mais à realidade a qual direciona esforços. Em 

especial, mais do que meramente estudar a cultura alheia, o contato com ela proporciona 

experiências que mais consolidam as divergências culturais, as quais devem receber atenção.  

Cultura é o nome dado ao conjunto de características da vida social de um grupo, que 

inclui as suas formas de pensar coletivamente, as regras de postura e conduta implícitas e impostas 

ao indivíduo, os mecanismos que organizam o tempo, os estilos de vida, o idioma (e sotaques e 

gírias), a religião, as formas e estilos de construção, as formas de comer e de se vestir516. Esse 

conjunto de características, enraizado e difundido perante uma coletividade, é interiorizado na 

forma de representações mentais. No final do século XVIII, na atual Alemanha, o termo cultura 

(Kultur) começou a ser empregado no lugar de civilização (Zivilisation) na relação antagônica entre 

esta e a barbaridade (Barbarei) 517 . Cultura se tornou o caminho para a desbarbarização 

(Entbarbarung). Uma cultura nova surge do encontro de várias pequenas culturas, ou da 

decomposição de uma cultura maior, ou da interação com uma cultura vizinha518.  

À palavra cultura podem ser atribuídas duas acepções: a cultura enquanto tradição e a 

cultura como formação erudita (Bildung)519 . Uma acepção antropológica e outra pedagógica. 

Todorov vai afirmar que os dois formatos de cultura são antagônicos, que a formação é uma 

separação brutal com relação à tradição. Sendo a cultura uma forma coletiva de organizar o 

mundo, de compreender as relações sociais, ela também é a porta de entrada do mundo social. O 

aprisionamento a uma ou outra forma de cultura impede o florescimento de uma cultura essencial, 

de uma possessão e domínio da linguagem comum520 que vai permitir ao indivíduo compreender o 

mundo circundante e com ele se comunicar, algo que vai destoar da mera compreensão de cultura 

ensinada através da erudição; a cultura particular521. Isso quer dizer que mesmo um imigrante 
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erudito terá suas dificuldades trazidas pelo desenraizamento522 abastecidas pela distância subjetiva 

guardada em relação aos padrões culturais locais.  

Os objetos culturais, que são elementos próprios de sistemas culturais, de acordo com o 

costume e a prática humana, deixam de ser, em dados momento, objetos naturais – coisas, e se 

tornam valores muito específicos e peculiares523. Coisas simples, como um corte ou textura de 

cabelo, quantidade de pele exposta ou um olhar ou expressão facial, adquirem conotações e 

significados diferentes. Automaticamente coisas e valores se distinguem por estes serem 

compostos de conteúdo e significado, enquanto aquelas, apenas conteúdo. Ora, cultura, que inclui 

todas as atitudes ou aptidões aprendidas por seres humanos enquanto membros da sociedade, nada 

menos é que uma mediação das relações entre o homem e o mundo524.  

Como no clássico filme de Werner Herzog, O Enigma de Kaspar Hauser525, após décadas 

sem contato com a sociedade, Kasper é um homem sem cultura, um ser bizarro, e, mesmo após 

começar a aprender os elementos culturais de uma nova sociedade (como música, tricô e 

jardinagem), não consegue compreender e aderir às normas de convivência. A própria compreensão 

do conteúdo deontológico das normas jurídicas está sujeita a aquisição de um conjunto de estruturas 

psicossociais, como reconhece Tugendhat526 e Todorov: 

“Todo ser humano precisa de um conjunto de normas e regras, tradições e costumes, 

transmitidos da geração mais velha para a mais nova; sem essas normas, o indivíduo 

nunca alcançaria a plenitude de sua humanidade, mas seria reduzido à condição de 

"criança selvagem", condenado à anomia, em outras palavras, à ausência de toda lei e 

toda a ordem - uma ausência que pode criar distúrbios graves.” (TODOROV, Tzvetan, 

2010, p. 27–28, tradução minha)  

No seio da instituição – a qual tive contato durante a preparação deste texto – que promove 

acolhida e integração de refugiados no Rio de Janeiro, e que recebe muitos imigrantes que foram 
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que parou de mudar é, por definição, uma cultura morta. A expressão ‘língua morta’ é muito mais criteriosa: o latim morreu no dia 

em que não podia mais mudar. Nada é mais normal, mais comum do que o desaparecimento de um estado anterior de cultura e sua 

substituição por um novo estado” (TODOROV, 2010, p. 57). 
523 ZNANIECKI, Florian. A noção de valor cultural. CARDOSO, F. H. (Org.). . Homem e Sociedade: leituras básicas de sociologia 

geral. 11. ed. São Paulo: Nacional, 1977. p. 88–91. 
524 LÉVI-STRAUSS, Claude. O Triângulo Culinário. Claude Lévi-Strauss, v. 26, p. 19–29, 1965. 
525 O Enigma de Kaspar Hauser - Jeder für sich und Gott gegen alle (Tradução: Cada um por si e Deus contra todos), 1974. 
526 TUGENDHAT, Ernst. Lições sobre Ética. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 
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inseridos em culturas patriarcais, qualquer tentativa por parte de homens atendidos de rejeitar ou 

menosprezar o atendimento feito por mulheres é tratado com seriedade. Não há tolerância nesse 

sentido, apesar de haver o esforço para que se desperte a compreensão da importância e do valor 

das mulheres na sociedade em que o estrangeiro agora vive. É uma constante possibilidade de 

choque cultural controlado.  

“Quando um valor é considerado com relação a um sistema particular, ele pode parecer 

‘desejável’ ou ‘indesejável’, ‘útil’ ou ‘prejudicial’ etc., segundo os outros valores 

envolvidos no mesmo sistema e do ponto de vista da sua realização. A esta característica 

do valor nós chamamos de significação axiológica positiva ou negativa.” (ZNANIECKI, 

1977, p. 91) 

Há, entretanto, na entrega do trabalho de atenção e integração de imigrantes aos auspícios 

de entidades beneficentes – consideradas pelo CONARE no processo de reconhecimento da 

condição de refugiado como representantes da sociedade civil e, muitas vezes, vinculadas a 

instituições religiosas – uma desconexão com o principal fundamento da participação do Estado 

em todos os aspectos e iniciativas que, de alguma forma, sejam direcionadas ou afetem imigrantes, 

ainda que o Estado utilize tais organizações para promover suas atividades. O estado, em sua função 

precípua de organizar e proteger a sociedade e seus membros, pode perder o contato com novos 

jurisdicionados, que passaram a integrar a população.  

O estatuto de legalidade deve ser considerado em suas esferas de alcance. A ilegalidade 

das condições de trabalho, algo que afeta nacionais, também afeta imigrantes em situação 

migratória regular. O estrangeiro, que enfrenta potentes forças invisíveis, muitas vezes 

imperceptíveis, é mais vulnerável às amarras das cadeias de produção, que por sua vez, são geridas 

a partir das necessidades do mercado e da concorrência capitalista. As indústrias têxteis, frigoríficas 

e de construção estão entre as que se destacam. A sociedade e o Estado se beneficiam da produção 

a baixos custos, ainda que prejudicial527 aos que participam desta produção enquanto trabalhadores, 

porém desde que estas pessoas não passem a se tornar parte de fato da sociedade, como membros 

que dela participam. Pois, caso isso ocorra, estas pessoas também passam a receber específica e 

maior atenção acolhedora do Estado, aumentando, por consequência, os custos de produção, pela 

via de legislação protetiva e encargos. E aqui, a diferenciação entre povo e população – em que o 

cidadão integra o primeiro e pode integrar a segunda, porém o estrangeiro só pode fazer parte da 

                                                                 

527 É possível entendermos ser prejudicial de certo ponto de vista, porém, como visto anteriormente, do ponto de vista de pessoas 

em determinada situação, pode ser benéfico em relação a um status anterior. 
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segunda – encontra a sua falha. Uma inovação política integrativa de outrora, a cidadania nacional, 

passa a ser utilizada para excluir, sendo os mecanismos de permissão de residência, que integram 

uma predisposição de um povo a ser acolhedor e hospitaleiro, surgem para minimizar essa falha. 

Tanto cidadãos quanto estrangeiros em situação regular podem se encontrar à margem da 

legislação. Para tanto, algumas sociedades, como a brasileira, ao menos em algumas partes do país, 

se preocupam, não apenas em ter legislação protetiva a trabalhadores, como também em dar acesso 

à jurisdição estatal para buscar remediar questões de exclusão.  

Retornando ao raciocínio, estar integrado socialmente à sociedade significa que a pessoa 

não apenas tenha condições para obedecer às normas jurídicas, mas também às normas sociais, 

sendo a ela possível acessar com naturalidade as instâncias sociais e os bens comunitários. É da 

cultura que o indivíduo membro da sociedade extrai boa parte do conteúdo normativo coletivo, 

como um guia indispensável em todos os campos da vida, o qual, sem ele, tanto a sociedade, assim 

como seus membros em sua condução individual, estariam impossibilitados de funcionar e se 

conduzir coesamente528. A importância está na previsibilidade dos atos e reações, que permite aos 

demais membros, mesmo que não haja certeza absoluta da previsão, se autorregularem, e que 

promove, com o peso da aprovação e reprovação sociais, a segurança coletiva, de um membro em 

relação ao outro. 

Isso não significa transformar massivamente imigrantes em reproduções pré-fabricadas. 

De forma similar, já há cerca de oito décadas atrás, entendeu o antropólogo estadunidense Ralph 

Linton: 

“Qualquer que seja o cuidado com que o indivíduo seja treinado e o grau de perfeição de 

seu condicionamento, ele permanecerá um organismo distinto, com necessidades próprias 

e capacitado para pensar, sentir e agir com independência. Além disso, retém um grau 

considerável de individualidade. Sua integração na sociedade e na cultura não vai além 

das respostas aprendidas e embora no adulto isso inclua a maior parte do que ele chama 

de personalidade, resta ainda uma boa porção de individualidade. Mesmo nas sociedades 

e culturas mais integradas nunca duas pessoas são exatamente iguais.” (LINTON, 1977, 

p. 100) 

Assim se reproduzem as idiossincrasias e culturas trazidas por imigrantes. Não pela 

imposição de suas presenças, mas pela sua inevitável manutenção, mesmo após alto grau de 

adaptação e integração à nova sociedade e nova cultura e padrões culturais, dos traços e laços 

                                                                 

528 LINTON, Ralph. O indivíduo, a cultura e a sociedade. CARDOSO, F. H. (Org.). Homem e Sociedade: leituras básicas de 

sociologia geral. 11. ed. São Paulo: Nacional, 1977. p. 98–102. 
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culturais anteriormente desenvolvidos. Mesmo porque as próprias contribuições que os novos 

membros dão à sociedade residem nas novidades trazidas, apresentadas e representadas nas 

invenções sociais feitas a partir do atingimento de condições do meio intercultural.  

Cultura é a cultura dominante, em diálogo com as subculturas (ou culturas abaixo dela 

em termos de espalhamento e preponderância), deve incluir técnicas para incorporação da 

diversidade sem a destruir no sistema de valores – formados pelos objetos culturais. A promoção 

de ferramentas que capacitem o indivíduo à – durante sua constante adaptação às novas realidades 

que surgem e aos novos ambientes humanos – conduzir autonomamente ajustes de comportamento 

às condições impostas pela vida social.  

A comunicação, típica das relações sociais, de modo que se encontre em relativa 

estabilidade, precisa estar minimamente garantida por uma previsibilidade realística de ações e 

reações. O sujeito age e, ao agir, espera do atingido pela ação uma série de reações fundadas dentro 

de um rol de possibilidades de interpretações da ação e das motivações do agir. Esse mesmo sujeito 

se prepara para (re)reagir a uma destas possíveis reações previstas (ou que sejam previsíveis), ainda 

também dentro das possibilidades realísticas. Tanto sujeito que iniciou a comunicação, quanto o 

receptor também geram expectativas, além das possíveis reações, mas também do sentido dado 

pelo outro às suas próprias ações e às do outro.  

É dizer que um indivíduo, ao se manifestar de forma comunicativa, ele tem uma 

interpretação desta ação e espera que o outro sujeito, em algum grau atingido por ela também, a 

interprete da mesma forma ou de forma que se encaixe em uma das opções previstas no leque de 

possibilidades realísticas criado pelo ator/emissor. A reação, qualquer que ela seja, também passará 

pelo crivo das interpretações de cada um, e assim por diante. Quanto mais equivalentes sejam as 

interpretações dos atos, e quanto mais similares também sejam a expectativa de interpretação do 

outro, maior estabilidade terá esse sistema. Talcott Parsons, importante sociólogo estadunidense da 

primeira metade do século passado, em artigo escrito com outro influente sociólogo, Edward Shils, 

ensinou que:  

“(q)uando esta generalização ocorre, e ações, gestos ou símbolos têm, mais ou menos, o 

mesmo sentido, tanto para ego como para alter, pode-se dizer que existe uma cultura 

comum entre eles, através da qual sua intenção é efetuada. 

Além disso, essa cultura comum, os sistemas de símbolos possuem inevitavelmente, sob 

certos aspectos, um significado normativo para os agentes. Uma vez que ela exista, a 

obediência de suas convenções torna-se um condição necessária para que o ego seja 

‘compreendido’ pelo alter.” (PARSONS e SHILL, 1977, p. 125–126) 
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A formação desta variedade de previsíveis mútuas ações contingentes definirá, na mesma 

medida, o conjunto de reações apropriadas à cada ação. Cultura possui conteúdo normativo. De 

fato, se trata de um conjunto de símbolos culturais e também um conjunto de regras de conduta. A 

importância de um diálogo entre culturas é o foco das políticas interculturalistas de inserção social 

e atenção a imigrantes, pois não impõe a cultura dominante às culturas minoritárias (como no 

assimilacionismo), tampouco ignora a necessidade de uma coesão social através de mínimos 

axiológicos oriundos da cultura majoritária (como no multiculturalismo), porém adaptados em 

diálogo com as culturas diaspóricas. 
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C AP ÍT U LO  5 .  A  PR OD UÇ Ã O  D O  S O FR IM E N T O  E  A  R A ZÃ O 

H U M AN IT Á R IA  

 

Vivemos em tempos de crise. Uma época na qual a humanidade se esforça para conciliar 

os enormes avanços tecnológicos com a sua limitada capacidade social e ambiental de absorção 

dos aumentos populacionais e velocidade dos fluxos de pessoas, cujos resultados atingem extremos 

cada vez mais distantes. Já vivemos situações similares de enormes transições, porém o que 

vivemos assusta pela magnitude das suas eventuais e das já ocorrentes consequências. A crise 

econômica e social conflagrada 2008 nos países do hemisfério norte, como era de se esperar, 

esticou seus braços e se espalhou como um vírus nas regiões mais desguarnecidas do mundo. 

Enquanto as grandes potências buscavam se reestabilizar, diversos Estados, jamais preparados para 

novamente assumir o ônus dos picos exploratórios, sofreram com mudanças repentinas de poder 

central, pela via de golpes patrocinados e conflitos bélicos ao estilo Guerra Fria. E ainda, catástrofes 

climáticas atingem cada vez mais a humanidade, seja por resultado da ação do homem ou pela 

escalada populacional desorganizada, geralmente mais concentrada em países subdesenvolvidos. 

Nestes novos contornos, os fenômenos migratórios se reconfiguram e se complexificam e 

exigem constante vigilância acadêmica e política na produção de conhecimento e de ações que o 

põem em prática. Migrar com transposição de fronteiras é, geralmente, ilegal. Isso quer dizer que, 

em uma concepção positivista do direito, a maioria dos Estados-nacionais impõem barreiras e 

controles fronteiriços para permitir ou facilitar ingresso de pessoas que se enquadrem em 

determinados requisitos pré-estabelecidos, e que dificulte ou impeça o acesso de outras. 

Atualmente, o problema está na entrada, e não mais na saída – remetendo a tempos em que o 

cidadão era tido pelos governos como mão-de-obra indispensável. 

Com a dificuldade, a proibição, o status de ilegalidade, assim como se deu nos anos de 

Lei Seca e com a guerra às drogas inaugurada no início dos anos 80, ambas nos Estados Unidos, 

se abre espaço para a exploração ilícita da demanda por deslocamento. Além disso, àqueles que de 

alguma forma conseguem alcançar seus destinos, é provável que se inicie uma vida de 

clandestinidade. 

Desde a instabilidade política, social e econômica deflagrada na derrocada do Império 

Otomano em 1921, esticada nos períodos de pós-colonialismo, Guerra Fria, Guerra dos Seis Dias 

e Guerra do Golfo, até as invasões estadunidenses ao Afeganistão em 2001 e ao Iraque em 2003, 
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culminando nas quedas de governos totalitários durante a chamada Primavera Árabe e na Guerra 

da Síria, a relação entre Europa e mundo islâmico toma contornos de uma contínua reestruturação 

das sociedades, que tem como maior característica e consequência os deslocamentos em massa 

como atualmente testemunhamos.  

Aliados ao marketing avassalador da incansável venda do (quase sempre inacessível) life 

style das grandes potências – promovido através de diversos canais, como a moda, cinema, música, 

esporte, tecnologias –, considerando ainda o afetamento crescente por catástrofes naturais e 

alterações climáticas em regiões cada vez mais populosas e sem capacidade de reconstrução, o 

estabelecimento de grandes rotas sob controle de mafiosos internacionais, a eternizada pobreza 

agravada por regimes autoritários espalhados pelo mundo e em alta concentração nos países 

africanos – com suas consequências devastadoras, como a miséria, a fome, a violência –, e os 

conflitos armados, os últimos cinco anos se tornaram o período onde mais pessoas se deslocaram 

na história humana. 

Em 2016, calcula-se que havia cerca de 60 milhões de vítimas de deslocamento forçado529. 

O mundo acompanhou as colunas de milhares de pessoas cruzando a Europa e o desespero das 

pessoas se afogando nos mares, ao passo que governantes dos tradicionais destinos se digladiam 

sob as corretas posturas a apresentar e medidas a se aplicar. Em uma miscelânea complicada de 

ideologias e culturas, os governos elaboram novos mecanismos para gerenciar novas éticas de 

economias morais. 

O Brasil, mesmo não sendo há muitas décadas um típico destino de amplos fluxos 

migratórios, ainda assim vislumbrou aumentos exponenciais na chegada de imigrantes econômicos 

e refugiados, algo que, com a atual crise política e econômica, vem tomando novos contornos, 

especialmente por não ser mais o país considerado uma boa opção para se reiniciar a vida, mas 

também por sua fronteira com a Venezuela, que vive uma catástrofe social e econômica. Milhares 

de pessoas estão cruzando a fronteira com o Brasil em Paracaima-RO, em busca de comida e 

trabalho. 

A razão humanitária por trás do asilo acoberta necessidades individuais, inclusive em 

ocorrências onde se presume caso de refúgio em episódios coletivos, como as guerras. No Estatuto 

dos Refugiados brasileiro, previsto na Lei 9.474/97, além de casos de perseguição, o asilo é 

                                                                 

529  UNHCR. Global Trends: Forced Displacement in 2016. Geneva: UN, 2017. Disponível em: 

<http://www.unhcr.org/5943e8a34>. 
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concedido a pessoas oriundas de nações onde o CONARE, órgão responsável por decidir nos 

procedimentos de solicitação de refúgio, entender que há “grave e generalizada violação de direitos 

humanos”. Àqueles que não se enquadrarem nesta raramente usada interpretação caberá comprovar 

suas alegações ao governo que se requer proteção. 

Didier Fassin, antropólogo francês e professor da EHESS, em sua obra La raison 

humanitaire : une histoire morale du temps présent de 2010, dedicou tempo estudando e analisando 

regimes de produção da verdade nos procedimentos de solicitação de asilo na França, que se baseia 

nos instrumentos jurídicos internacionais530. Notou o autor que, em grande parte das solicitações, 

a comprovação das alegações, como, por exemplo, de submissão à tortura, deve se dar pela 

investigação do corpo do solicitante531, pois teria este se tornado o lugar onde se verifica a verdade 

dos indivíduos532. Fassin, neste estudo, não se ateve à temática do refúgio, haja vista que a França, 

país por ele estudado sob matriz foucaultiana, teria em sua história recente passado por três 

períodos que caracterizam sua relação com imigrantes: o doente suspeito – antes da década de 

1990; o doente tolerado – entre 1990 e 1996; e o doente legítimo – a partir de 1997. Assim, avalia-

se o estrangeiro indesejado pelo seu sofrimento, que seria evidenciado pelo corpo portador de um 

mal que chancelaria uma solicitação de estada legalizada, sendo, portanto, o corpo, o local onde a 

compaixão pode ser exercida533. Logo, a compaixão pela comiseração alheia fundamentaria um 

reconhecimento jurídico fundado nas evidências esculpidas no corpo do solicitante, e não na sua 

palavra. Se abre as portas do paraíso aos sortudos doentes em estado terminal. 

Em alguma medida é possível comparar aos casos dos haitianos e sírios no Brasil, país 

que oscila entre portas abertas e fechadas. Desde o Império até a era Getuliana, governos se 

                                                                 

530 Convenção (1951) e Protocolo (1967) Relativos ao Estatuto dos Refugiados, e Regulamentos de Dublin. 
531 “Então, Marie, que foi primeiro recusada, obteve uma autorização de residência por razões humanitárias. Sobre a violência que 

sofreu, sua palavra foi questionada e seu corpo finalmente falou por ela.” – FASSIN, Didier. La Raison Humanitaire - Une histoire 

morale du temps présent. Paris: EHESS, Gallimard, Seuil, 2010, p. 183, tradução minha. 
532 “Poder-se-ia ser tentado a ver isso como um círculo medicamente virtuoso (legalizar o indivíduo ajuda-o a se recuperar e pode 

até mesmo evitar despesas médicas desnecessárias), mas é preciso ter consciência de que isso institui o corpo como o sítio da 

verdade suprema do imigrante.” – FASSIN, Didier. Humanitarian reason: a moral history of the present. Berkeley: University of 

California Press, 2012, p. 101, tradução minha. 

“A política, no entanto, não perdeu nenhuma conexão com o corpo. Por um movimento singular de reversão histórica, na sociedade 

contemporânea – pelo menos naqueles em que o Estado assume quase sua função de monopólio em matéria de violência legítima –

, o corpo, que já não é principalmente o lugar onde se manifesta a força do poder, se torna o lugar onde a verdade dos indivíduos é 

experimentada. Para os pobres que devem exibir as cicatrizes da miséria para se beneficiar do auxílio público ou de caridade privada, 

como para o estrangeiro que é obrigado a relatar sua doença ou seu sofrimento para obter uma autorização de residência, o corpo 

tornou-se o que atesta uma verdade.” (id., 2010, p. 146). 
533 WEINTRAUB, Ana Cecília Andrade de Moraes e COSTA, Maria da Penha Vasconcellos. Contribuições do pensamento de 

Didier Fassin para uma análise crítica das políticas de saúde dirigidas a populações vulneráveis. História, ciências, saúde--

Manguinhos, v. 20, n. 3, p. 1041–55, 2013. 
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dedicavam a povoar o Brasil com novos brasileiros importados de diversas partes do mundo – 

Portugal, Itália, Alemanha, Espanha, Japão, China, Líbano, etc. Durante a Segunda Guerra 

Mundial, muitos outros estrangeiros foram recebidos, porém já em estado de atenção, pelo fato de 

três das quatro maiores colônias no país serem oriundas de nações do Eixo, que veio a se tornar 

inimigo por pressão estadunidense534. Com a entrada na Guerra, a situação de imigrados e seus 

descendentes tomou outra direção. Foi um período de nacionalismo inflamado. Era proibido falar 

alemão, a língua do inimigo. Também foi dificultada a entrada judeus, porém esta foi uma política 

de governo secreta. 

Com o fim da guerra e, vinte anos mais tarde, o início de uma ditadura comandada por 

militares apoiados pelo governo dos Estados Unidos colocou o Brasil definitivamente no mapa da 

Guerra Fria. O inimigo da pátria agora é outro – os comunistas. Fronteiras eram, de certa forma 

possível à época, controladas para evitar a entrada de estrangeiros considerados subversivos que 

pudessem inflamar grupos revolucionários e militantes de esquerda. Em 1980 entrou em vigor o 

Estatuto do Estrangeiro, que permaneceu produzindo efeitos jurídicos até dias recentes, aguardando 

a entrada em vigor da nova Lei de Migração535. 

O Brasil, signatário de tratados internacionais de proteção a refugiados, levou décadas 

para implementá-los no ordenamento jurídico através de legislação específica. Apenas em 1997 foi 

promulgado o Estatuto dos Refugiados com o intuito de definir mecanismos para a implementação 

do Estatuto dos Refugiados de 1951 estabelecido na Convenção de Genebra, e determinar outras 

providências. Mesmo assim, o Brasil, cuja democracia fora reimplementada em 1985, até então, 

recebia mais asilados políticos perseguidos pelos ainda remanescentes regimes militares da 

América Latina do que vítimas de guerras ou catástrofes naturais. São aqueles que acadêmicos 

brasileiros chamam de asilados políticos. Os números eram insignificantes, se comparados aos 

grandes Estados acolhedores de refugiados.  

No entanto, desde 2010, alinhado com o progresso econômico brasileiro, o país passou a 

perceber aumento no número de solicitações. Neste mesmo ano, o Haiti, que já sofria com extrema 

pobreza e instabilidade política, foi devastado por um terremoto, fazendo com que o fluxo 

migratório desta já tradicionalmente diaspórica população buscasse novos rumos. A relação é 

                                                                 

534 O diplomata Oswaldo Aranha é reconhecido por seu importante papel na aproximação do Brasil aos Aliados durante a Segunda 

Guerra Mundial. Aranha viria a realizar o discurso de abertura da primeira sessão da ONU em 1945, tradição que se mantem até 

hoje, pois um representante do Brasil, geralmente Chefe de Estado, anualmente se encarrega do discurso de abertura. 
535 Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, em vigor desde 21 de novembro de 2017. 
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demonstrada pelo aumento de solicitações de refúgio no ano de 2011, que alcançou 3.220 pedidos, 

em oposição aos 966 de 2010. Outros dois grandes saltos nos números de solicitações são 

perceptíveis em 2013 e 2014, também influenciados pela chegada de venezuelanos. Em 2011 teve 

início a Guerra Civil da Síria e em 2014 deflagrou-se a Guerra Civil da Ucrânia. Dois fenômenos 

similares, porém, com diferentes consequências nas políticas de refúgio brasileiras, pois três 

medidas humanitárias de caráter especial mais expressivas foram tomadas nos últimos anos, sem 

incluir o caso dos ucranianos, que chegaram em poucos números ao Brasil, e incluindo 

sulamericanos deslocados. A primeira, relativa aos haitianos, a segunda relativa aos sírios e a 

terceira relativa a venezuelanos. 

 

 

(CONARE, 2016) 
 

 

(CONARE, 2016) 

 

Desde 2004, o Brasil se mantem ativamente presente no Haiti, presença essa que foi 

aumentada após o grande terremoto de 2010, através da controversa Missão de Estabilização das 
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Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH), que conta com a participação de 12 países. Comandada 

por um general brasileiro, a missão é contestada sob o argumento de ser uma caríssima ocupação 

militar que não colabora com a emancipação do país, que se localiza geograficamente muito 

próximo aos EUA, portanto orbitando sob a forte esfera de influência da potência.  

A Companhia de Engenharia de Força de Paz – Haiti (BRAENGCOY), formada por 

militares brasileiros e voltada para ações de engenharia, dentre elas a construção de escolas e de 

pontes e a perfuração de poços artesianos, atua no país como encarnação da vontade do Brasil e da 

ONU de reconstruí-lo. No entanto, os anos se passaram e não havia indícios de o Haiti ser deixado 

a andar com suas próprias pernas. Havia traços típicos de uma relação de colonização entre Haiti e 

Brasil, como escolas sob os auspícios da MINUSTAH administradas por congregações da Igreja 

Católica536. Em 2015, o Ministério da Defesa publicou em vídeo a propaganda de uma missão 

acolhedora e amada pela população. Entretanto, facilmente se acha outros vídeos no canal youtube 

onde a atuação do MINUSTAH é questionada ou questionável. Manifestações populares são 

violentamente coibidas e operações militares em locais similares a favelas nos remetem às ações 

da polícia militar carioca. Há, também, uma série de medidas pacificadoras elogiadas 

internacionalmente. 

A segunda medida brasileira de caráter humanitário, concernente a situação de sírios e 

demais afetados pela guerra, se resume a três Resoluções Normativas expedidas pelo CONARE. 

São as resoluções de números 17 (de 20.09.2013), 20 (de 21.09.2015) e 25 (14.09.2017), que 

permitem a facilitação de expedição de visto para “indivíduos afetados pelo conflito armado [...] 

que manifestem vontade de buscar refúgio no Brasil”, possibilitando a solicitação de refúgio uma 

vez que cheguem ao país. Essa permissão se baseou em razões humanitárias “resultantes do 

agravamento das condições de vida da população em território sírio, ou nas regiões de fronteira 

com este, como decorrência do conflito armado na República Árabe Síria”. Em 2016, os sírios 

comportaram a quinta nacionalidade com mais solicitantes de refúgio no Brasil e a primeira em 

deferimentos de solicitações, comportando 36% do total de deferimentos537.  

A terceira medida especial de caráter humanitário atenta à crise humanitária ocorrendo na 

Venezuela. O atual governo brasileiro que, diferentemente do anterior, não se alinha política e 

                                                                 

536  MINISTÉRIO DA DEFESA. A presença das Forças Armadas brasileiras no Haiti. Brasil: Defesa. Disponível em: 

<http://www.defesa.gov.br/relacoes-internacionais/missoes-de-paz/o-brasil-na-minustah-haiti> , 2015. 
537 SNJ-MJSP. Refúgio em números. Brasília: MJSP, 2017. 
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ideologicamente com o governo venezuelano, se manifestou em diversas ocasiões contrariamente 

ao estado de coisas no país vizinho. Uma dessas manifestações de cunho político, travestida de 

caráter humanitário (ainda que seja uma medida digna e elogiável), se deu por via da RN nº 126 de 

02.03.2017 538  do CNIg 539 , que instituiu a Política Migratória Humanitária para cidadãos 

venezuelanos540. Ainda que não seja uma resolução específica a cidadãos venezuelanos, estes 

foram o que mais demandaram e aproveitaram a medida humanitária, em especial porque a maioria 

dos demais Estados fronteiriços faz parte do Acordo sobre Residência para os Nacionais dos 

Estados Partes do MERCOSUL e do Acordo sobre Residência para os Nacionais dos Estados Partes 

do MERCOSUL, Bolívia e Chile. 

O fato de, em um estado de direito, as decisões administrativas e judiciais obedecerem a 

um rito previsto em lei, geralmente desperta a necessidade de se atentar ao devido processo legal 

que sustenta a validade do resultado, seja qual ele for. No procedimento de solicitação de refúgio 

no Brasil, que é um processo administrativo (ou seja, além de obedecer a regras processuais 

adminustrativas, pode ser alvo de revisão pela via de processo judicial), a decisão é coletivamente 

alcançada após debate entre os membros do CONARE sobre um parecer elaborado por um oficial 

de elegibilidade vinculado ao órgão.  

A formação do convencimento do oficial de elegibilidade, em tese, se dá através de análise 

dos documentos apresentados pelo solicitante, de um termo de declarações prestadas à Polícia 

Federal e de um parecer elaborado por membro da sociedade civil (no Rio de Janeiro, geralmente 

pela Cáritas Arquidiocesana do RJ). Além disso, é realizada pelo oficial de elegibilidade entrevista 

com o solicitante de modo a apurar os fatos alegados. 

A razão protetiva, que seria humanitária, passa a ser processual com requintes 

policialescos. Não se busca mais proteger, mas sim, em uma análise ainda crua, descobrir quem 

está falando a verdade e quem está mentindo. O viés policialesco investigatório busca encontrar os 

falsos asilados, aqueles que fraudariam o sistema para realizar migração econômica. Como pude 

testemunhar em certa ocasião, um desconfiado policial federal argui a um homem se ele tem aids 

e se era soldado, ou a uma mulher se ela está grávida e se é prostituta. 

                                                                 

538 “[...] dispõe sobre a concessão de residência temporária a nacional de país fronteiriço, com o objetivo de estabelecer políticas 

migratórias que garantam o respeito integral aos direitos humanos dos migrantes e seu pleno acesso à justiça, à educação e à saúde” 

(ibid.). 
539 Conselho Nacional de Imigração, vinculado ao Ministério do Trabalho. 
540 op.cit., 2017. 
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De modo que se evite juízos morais proferidos por aqueles que conduzem o procedimento 

– policiais federais, oficiais de elegibilidade, membros do Comitê e seus auxiliares –, se solicita 

uma quase impossível neutralidade, consubstanciada na observação antolhada da legislação. Se 

deveria, portanto, obedecer ao que informam os instrumentos jurídicos sem criteriosa manifestação 

interpretativa, reduzindo o espectro de possibilidades interpretativas do direito. Por exemplo, uma 

ganesa solicitou refúgio com o argumento de que, cerca de 11 anos antes, quando tinha 16 anos, 

ter fugido de casa, pois seria obrigada a se casar com um homem muito mais velho e de religião 

diferente da sua. Desconsiderando a continuidade do sofrimento e da perseguição – promovida 

inicialmente pela figura do tio (que era o homem responsável pela família após a morte do pai), e 

por toda a sociedade, que é conservadora e patriarcal e não tolera mulher solteira e sem família, 

gerando consequências nefastas e infindáveis –, uma oficial de elegibilidade emitiu parecer, com 

base principalmente na entrevista realizada, orientando a negação do refúgio devido a cessação das 

causas da perseguição ante o tempo transcorrido. Pode parecer controverso compreender tal 

exemplo como caso de refúgio. Por essa razão, me preocupei em fazer em páginas anteriores uma 

digressão sobre a urgência de se repactuar internacionalmente o conceito jurídico de refúgio. 

Desta forma, não se trata especificamente de descobrir quem fala a verdade e quem mente, 

mas separar aqueles que se encaixam nos requisitos formais daqueles que não se encaixam. Tal 

fato ficou claro no período em que participei do cotidiano do acolhimento de refugiados. Durante 

esse tempo, houve a substituição do formulário de solicitação de refúgio por um novo muito mais 

complexo e recheado de perguntas capciosas, algo a ser visto na antropologia documental feita a 

seguir. Na ocasião, contrariamente ao que se pensou à época, os solicitantes de refúgio se 

adaptaram às mudanças. Por um tempo, quem era agraciado com a cooperação dos refugiados mais 

antigos levava vantagem no procedimento, ao menos no preenchimento do formulário. Depois, 

além deste auxílio cooperativo, profissionais da organização passaram a promover orientações 

coletivas ao preenchimento. 

Da mesma forma que o novo formulário brasileiro valorizou a razão procedimental e a 

cooperação entre asilados antigos e novos, na França, como analisou Fassin, a necessidade de se 

comprovar agressões e violações por via de exame médico deslocou a lógica humanitária da 

concessão de asilo para uma lógica processual-burocrática, diante da qual quem conseguia um bom 

laudo pericial médico teria grandes chances de receber uma resposta positiva na solicitação. Por 
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outro lado, quem não fosse capaz de fornecer tal documento, teria pouquíssimas chances. Fassin 

marcou: 

“O medo de perseguição não implica que se tenha ele mesmo sido efetivamente torturado: 

ele pode vir de ameaças proferidas de maneira direta ou indireta, de vínculos reais ou 

suspeitos com um grupo político, religioso ou étnico em perigo, de assassinatos ou 

desaparecimentos ocorridos nas imediações. Mesmo quando a tortura foi realizada, ela 

pode não deixar marcas visíveis: as descrições que dão os demandantes de asilo muitas 

vezes envolvem estupro, espancamentos com cassetete, choques elétricos, imersão 

prolongada na água, posições onde se amarra pelos pés de cabeça para baixo.” (FASSIN, 

2010, p. 154, tradução minha). 

E cravou:  

“Pedir um certificado médico que ateste a existência de cicatrizes compatíveis com a 

história é de fato restringir significativamente o campo de aplicação do estatuto 

convencional do refugiado e igualmente, por reação, as chances daqueles que não têm 

estigmas a mostrar.” (FASSIN, 2010, p. 154, tradução minha). 

Logo, se por um lado, a atestação médica ou a sorte de estar em contato com algum 

refugiado antigo experiente possa desempenhar um papel positivo no plano individual para alguns 

solicitantes de asilo, por outro lado, do ponto de vista coletivo em médio e longo prazo, se 

caracteriza a redução da chance e perda do direito para outros solicitantes desafortunados. Assim 

como o laudo médico no caso francês, o novo formulário participa da desqualificação da palavra 

das vítimas. Isso ficará mais claro nas páginas seguintes, em uma antropologia de documentos que 

participam do cotidiano do refugiado e o seu poder de constituir e desconstituir personalidade e 

identidade. 

 

 

5.1 O PAPEL DA IDENTIDADE NO PAPEL – ANTROPOLOGIA DO FORMULÁRIO DE 

SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO 

 

Este trecho é dedicado a uma análise antropológica de documentos constantes do cotidiano 

dos refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil, mais especificamente no município do Rio de 

Janeiro. Solicitar refúgio no Brasil não deveria ser uma tarefa complexa. Se preenche um 

formulário e o apresenta à Polícia Federal e, após cerca de dois anos, é proferida uma decisão pelo 
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CONARE541 a respeito do deferimento ou indeferimento da solicitação, cabendo recurso neste 

caso, que deverá ser julgado em cerca de seis meses a um ano. Enquanto isso, o solicitante gozará 

dos direitos do refugiado já declarado, com algumas ressalvas. Ambos o solicitante e o já declarado 

refugiado precisam se atentar a algumas regras – qualquer equívoco pode custar a perda da 

proteção.  

Não me preocupo em aqui detalhar as minúcias do procedimento e cada cuidado que um 

solicitante de refúgio deve ter. Me atenho a analisar o Formulário de Solicitação de Refúgio 

instituído pela Resolução Normativa nº 22 de setembro de 2015, que, por sua vez, substituiu o 

Termo de Solicitação de Refúgio, e a hipótese é de que esse documento possui características não 

familiares ao instrumento protetivo, causando efeitos diversos dos propostos pela mudança e, 

talvez, não previstos por seus idealizadores. Por exemplo, se exige no Formulário informações 

sobre grau de escolaridade e experiência profissional, o que se dissocia dos motivos de concessão 

ou não refúgio, que se resumem ao perigo de vida ou de perseguição no Estado de origem. 

O Formulário, constituído por 24 páginas, sendo as primeiras três um apanhado de 

orientações ao preenchimento das subsequentes arguições, consiste num jogo de perguntas e 

respostas, contendo pegadinhas e respostas certas e erradas, que decidirão a sorte dos solicitantes. 

Entre pessoas que trabalham no campo do refúgio se instaurou, por um tempo, um clima de 

calamidade, porém se notou uma espécie de adaptação pelos seus destinatários ao novo formato. 

À época não parecia tão óbvio quanto hoje542 parece, mas os solicitantes de refúgio (e os já 

declarados refugiados que os auxiliam durante o procedimento) estão aprendendo a decifrar as 

respostas corretas. Logo, esse formulário que aparentemente surgiu com a intenção de sacramentar 

a verossimilhança das alegações, passados alguns meses após sua implementação, dava indícios de 

que outras consequências e, talvez, desideratos, mais obscuros estivessesem se revelando. 

O que se pretende neste ponto, por via da análise antropológica de artefatos documentais 

e, a partir de estudos dos conceitos de soberania, disciplina e segurança de Michel Foucault, é 

extrair do documento – o Formulário – seu conteúdo não evidente, restaurando sua visibilidade 

como mediador de significados. 

 

                                                                 

541 CONARE – Conselho Nacional para os Refugiados é um órgão de deliberação coletiva vinculado ao Ministério da Justiça e 

Segurança Pública. 
542 Esta parte da dissertação foi escrita em meados de 2016. Em julho de 2017, foi publicada pelo CONARE a Resolução Normativa 

nº 24, que adota novo (e de tamanho menor) Formulário de Solicitação de Reconhecimento da Condição de Refugiado. 
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5.2 ANTROPOLOGIA DO FORMULÁRIO 

 

Sob a mais contemporânea perspectiva antropológica, documentos burocráticos não são 

apenas meros fornecedores de discursos, mas mediadores que podem moldar os significados dos 

sinais inscritos neles próprios e as relações com os objetos a que se referem543. Primeiro, é preciso 

restaurar analiticamente a visibilidade do documento, ou seja, olhar para (look at) o documento e 

não apenas olhar no ou pelo (through) documento 544 . É preciso tratar os documentos como 

mediadores, como coisas que transformam, traduzem, distorcem e modificam o significado ou os 

elementos que deveriam carregar545.  

O Formulário não é simplesmente um instrumento de uma instituição que se mostra cada 

vez mais burocrática (e que se posta dentro de um Estado burocrático), mas é a materialização do 

reflexo constitutivo da entidade e de sua cultura, conhecimentos, práticas, subjetividades, objetos 

e resultados.  

Alguns autores analisam documentos sob o prisma da emoção, ou seja, de que a burocracia 

tem mais espaço para se desenvolver quando ela anula o amor, o ódio, ou qualquer elemento 

passional e supostamente irracional, ou seja, quanto mais ela é desumanizada, mais se 

desenvolve546. Não é de hoje que acadêmicos estudam essa desumanização da burocracia em 

questões de imigração. Por exemplo, se observou na agência de imigração da Noruega a busca da 

mitigação do elemento emocional trazendo o foco para o caso concreto que se materializa em 

formulários e arquivos de documentos547. Se afasta a individualidade e a pessoalidade que cada 

história contém.  

Não diferente, do Formulário de Solicitação de Refúgio brasileiro, dentro desta conjectura, 

é possível extrair três funções especiais: a maximização do controle administrativo, a construção 

de sujeitos e objetos de análise, e a transmissão de saberes normativos. Provavelmente entenderia 

Weber548 que a burocracia é a dominação através do conhecimento, pois o autor enxergava os 

documentos como instrumentos de estabelecimento e comunicação de uma relação estável entre o 

                                                                 

543 HULL, Matthew S. Documents and Bureaucracy. Annual Review of Anthropology, v. 41, n. 1, p. 251–267, 2012. 
544 ibid.. 
545 LATOUR, Bruno. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press, 2005. 
546 WEBER, Max. Economy and Society. Berkeley: University of California Press, 1978, p. 975. 
547 FUGLERUD, Oivind. Constructing exclusion. The micro-sociology of an immigration department. Social Anthropology, v. 12, 

n. 1, p. 25–40, 2004. 
548 op.cit., 1978, p. 225. 
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discurso e os indivíduos, ações e ambientes549. E talvez dissesse Foucault, se vivo fosse, que o 

Formulário é um dos instrumentos que aplicam uma técnica de dominação e normalizam o controle 

sobre os corpos e movimentos dos imigrantes – façam eles jus ou não ao refúgio.  

Por um lado, o Formulário se apresenta como materialização – não apenas do reflexo 

constitutivo da entidade burocrática – de verdades individuais e impessoais que dão suporte e 

legitimidade a decisões possivelmente injustas550 , seguindo a lógica policialesca brasileira de 

certificações e documentações, ou melhor, lógica cartorária. Por outro lado, se tornam uma 

ferramenta de controle estatal, seja por servir de base de pesquisa, seja transferindo a percepção do 

Estado (ou do agente estatal) sobre o refugiado e de como este deve se conduzir desde a solicitação 

de refúgio.  

Quase uma via de mão-dupla, o Formulário conduz informações do solicitante ao agente 

julgador, e do Estado ao solicitante de refúgio. O Estado produz uma verdade sobre o indivíduo 

através das informações fornecidas no formulário 551 , e a este informa subliminarmente uma 

verdade coletiva pré-fabricada. Esta verdade se atualiza a cada movimento do Estado, a cada 

resolução normativa, a cada dia de trabalho no GEP552 e na unidade de Polícia Federal.  

No Rio de Janeiro, a unidade da PF responsável por receber solicitações de refúgio se 

localiza no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Apenas um agente, geralmente (há anos), conduz 

as oitivas que resultam nos Termos de Declarações 553 . A produção deste documento, ante o 

evidente despreparo do agente, em combinação com a quase invariável cultura policialesca 

enraizada neste e no ambiente, resulta em um fragmento duvidoso de verdade, que se encaixa 

perfeitamente no critério exterior (ou externo) ao campo do refúgio observado pela antropóloga 

franco-iraniana Chowra Makaremi, professora da EHESS, em seu estudo sobre a formação da 

                                                                 

549 HULL, 2012. 
550 LOWENKRON e FERREIRA, 2014. 
551 A convicção do julgador se forma através da análise das informações contidas no formulário de solicitação de refúgio, da 

entrevista conduzida por um agente do órgão julgador (CONARE), das informações contidas no Termo de Declarações – que é uma 

oitiva conduzida por agente da Polícia Federal e é bastante similar à coleta de depoimentos em investigações policiais –, e por um 

parecer de um representante da sociedade civil, normalmente uma entidade beneficente. Um parecer de elegibilidade é produzido 

pelo agente do órgão que conduziu a entrevista e é apresentado ao órgão julgador colegiado, que, em dois dias de sessão, sendo o 

primeiro reservado para debates e o segundo de julgamento, decidirá sobre as solicitações. 
552 Grupo de Estudos Prévios responsável por elaborar os pareceres de elegibilidade, que são recomendações sobre casos concretos 

a serem decididos pelo plenário do CONARE.  
553 Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso I, Resolução Normativa nº 18 de 2014, que regulamenta artigo 9º da Lei 9.474/1997. 
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convicção do agente responsável por decidir em solicitações de refúgio na zone d’attente554 do 

aeroporto Charles de Gaulle em Paris555.  

A autora apresenta em sua tese de doutorado quatro argumentos de exclusão 556  da 

proteção do refúgio na França no procedimento realizado em fronteiras, que seriam interpretações 

pela administração fronteiriça – que inclui aeroportos internacionais – do que seria um refugiado 

pela Convenção de Genebra de 1951. Esses quatro argumentos são intrinsecamente vinculados ao 

trabalho com refugiados, como o nível de proteção fornecida pelo Estado de origem; a prévia 

seleção de nacionalidades a que se deve facilitar ou dificultar a concessão de refúgio; a presença 

de uma ameaça identificável, claramente enunciável e atestável; e a ideia de que o demandante 

teria uma responsabilidade individual sobre a perseguição da qual é vítima.  

Entretanto, não excluindo a ocorrência na realidade brasileira destes, o critério citado no 

parágrafo anterior é externo ao campo do refúgio e a autora, com propriedade, o descreveu como 

motif de pure convenance personnelle 557 , que seria a introdução de elementos relevantes de 

intimidade – como o estado de saúde do solicitante ou a situação familiar, profissional, econômica 

ou de escolaridade – e que incluem no procedimento, sem que jamais se tome conhecimento, 

considerações pessoais relevantes de uma vida exterior à trama trágica (de opressão e resistência) 

com potencial de a desqualificar. 

Isso não se dá necessariamente por uma conduta intencional desqualificadora do agente 

de fronteira. Certa vez presenciei, na unidade policial do Rio de Janeiro, um somaliano que perdera 

seus pais e a fazenda de sua família por pertencerem à etnia perseguida em sua terra, e que precisou 

deixar sua esposa e filhos para trás para buscar as condições financeiras de os trazer para o Brasil, 

fora interrogado por um agente de polícia federal que realizava oitiva para lavratura do Termo de 

Declarações. O agente, neste caso, sensibilizado primeiro pela nacionalidade do solicitante e depois 

pela comovente história, promoveu alterações nas declarações conforme suas considerações 

pessoais. Ao invés de teve seus pais assassinados registrou teve toda a sua família assassinada e 

                                                                 

554 Zonas de espera específicas localizadas em locais de fronteira para manter solicitantes de refúgio e pessoas em situação 

migratória irregular sob vigilância e controle até que se decida seus destinos. Atualmente, estas zonas vem sendo alvo de críticas e 

estudos revelaram que há pessoas que tem suas passagens eternizadas, chegando a haver, na Inglaterra, uma pessoa há cinco anos 

em uma zona de espera.  
555 MAKAREMI, Chowra. Zone d’attente pour personnes en instance. Une ethnographie de la détention frontalière en France. 

Université de Montréal, 2009. 
556 O termo exclusão aqui não se trata da Exclusão prevista no artigo 3º da Lei 9.474/97 e artigo 1F da Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados de 1951, mas sim, de critérios, de certa forma, processuais recorrentes nos procedimentos de formação da 

convicção do agende que decide sobre o procedimento. 
557 Motivo de pura conveniência pessoal (MAKAREMI, 2009). 
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no campo escolaridade reduziu a formação para ensino fundamental incompleto, o que não fora 

declarado. O agente, acostumado a se impor pelo timbre e volume de sua voz, avisava em 

português, sabendo que o solicitante não compreenderia, que o pobre coitado provavelmente teria 

aids e fora abusado sexualmente, pois todos os somalianos assim seriam.  

A lavratura de Termo de Declarações, hoje, não configura mais obrigatoriedade 

processual, pois suas informações podem ser substituídas pelas contidas no Formulário, porém elas 

estarão acostadas ao procedimento e o julgador poderá, de alguma forma, ser influenciado pelas 

informações registradas na oitiva – principalmente se houver desencontro com as informações 

prestadas em outros momentos, o que pode gerar suspeita. 

O procedimento no Brasil, assim como na experiência francesa, é como um jogo da 

memória de dupla face. De um lado, sob suspeita, o migrante é analisado quanto a sua coerência e 

veracidade, que demonstrariam sua sinceridade e se se enquadra nos critérios legais do refúgio. De 

outro, se se esquiva das ou decodifica as representações coletivas do país receptor que organizam 

o mundo administrativo do controle de fronteiras e que produzem a indiferença aos a ele 

assujeitados558.  Logo, o procedimento tem como escopo práticas que determinam verdades que 

exercem duplamente a suspeita, tanto pela administração, quanto pelos demandantes de refúgio. 

A burocracia da política de refúgio no Brasil é, na linguagem informal, um verdadeiro 

morde-e-assopra. A precariedade dos institutos é assombrosa, porém não é surpreendente. Ela não 

se presta a restringir direitos ou o acesso a direitos, mas justamente a constituir e manter a condição 

de eterna precariedade em todos os fatos sociais que circundem a vida cotidiana do migrante. A 

burocracia exerce controle através da precariedade: 

“Burocracias também exercem seu controle através da incerteza, ambiguidade e medo 

criados ao deixar as pessoas e as coisas indocumentadas ou ao contestar rotineiramente a 

validade dos documentos.” (HULL, 2012, p. 258) 

Não foge tanto à realidade do cidadão dependente da proteção e serviços do Estado, mas 

a técnica é diferente. Neste ponto se pode exemplificar através de dados empíricos o controle 

burocrático por via da capilaridade da precariedade. Os solicitantes de refúgio no Brasil portam 

como documento de identificação válido em todo o território nacional o protocolo recebido em 

retorno ao submeter o Formulário de Solicitação de Refúgio à Polícia Federal559. Esse protocolo 

                                                                 

558 MAKAREMI, 2009. 
559 Nos termos da Resolução Normativa nº 18 de 2014 do CONARE. 
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não passa de uma tira de papel que sequer permitem plastificar para proteção. Se o solicitante for 

capturado desprevenido em uma das costumeiras chuvas de março (e seus consequentes 

alagamentos) no Rio de Janeiro, é bem provável que danifique seriamente ou perca seu documento 

de identificação. Vejamos abaixo uma imagem do protocolo: 

 
Cubana exibe seu protocolo de refúgio (Folha de S. Paulo 2014). 

A incerteza causada pelo formato e consistência frágil do protocolo é causa de diversos 

outros problemas. Com exceção de pessoas acostumadas a lidar diretamente com as questões 

jurídicas sobre refúgio, poucos reconhecem a veracidade e a oficialidade do protocolo como 

documento de identificação válido. É dizer que funcionários de bancos se recusam a abrir contas, 

por exemplo. Essa condição prejudica o exercício dos atos da vida civil que exijam comprovação 

de identidade, inclusive a livre circulação pela cidade, especialmente se tratando de sociedade 

extremamente racializada. Não é raro abordagens policiais aleatórias de pessoas por elementos 

fenotípicos. Existe uma tradicional presunção de culpa de negros na atividade policial cotidiana e 

na mentalidade coorporativa, algo que não é exclusividade carioca ou brasileira560, e a precariedade 

do protocolo pode agravar o risco de violência. 

O controle pela precarização também se exerce de forma hierarquizante. Solicitantes 

recebem o Protocolo como documento, mas os já declarados refugiados são premiados com o 

número de Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e com a Cédula de Identidade de Estrangeiro, 

documento com aparência bem mais crível. 

                                                                 

560 Não me reporto ao fato pejorativamente. Há uma grande quantidade de negros e mestiços integrantes das Forças Armadas e 

polícias militares (estas responsáveis por patrulhamento ostensivo no Brasil), logo a questão parece ir muito além de preconceito 

racial. 
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Cédula de Identidade de Estrangeiro  

Documentos possuem valores e não se deve despreza-los. No Brasil, a simples posse de 

um determinado documento de identificação, em certas situações, tem a capacidade de 

performativamente fazer o cidadão561, principalmente por conter ou criar a expectativa de conter 

elementos materiais redundantes, como a assinatura da pessoa, fotografia e impressão digital562. 

Por outro lado, finda a validade estipulada ao documento – no caso do Protocolo de solicitação de 

refúgio, um ano prorrogável por outro até o fim do procedimento563 –, este perde o suposto poder 

de performativamente fazer o cidadão564. 

Por assim dizer, o estudo etnográfico da materialidade dos documentos utilizados pela 

burocracia estatal revela que estes desempenham a função de controlar e coordenar procedimentos, 

agentes e atos administrativos, assim como em construir subjetividades, afetividades e relações que 

extrapolem realidades565.  

O interessante desta análise dos documentos que envolvem o procedimento de solicitação 

de refúgio no Brasil, em especial o novo Formulário de solicitação, é alcançar alguns pontos 

ressaltados por Michel Foucault na década de setenta. Por que ainda se insiste em manter o 

monopólio da abertura de procedimento de solicitação refúgio, o que inclui uma oitiva com 

requintes policialescos, nas mãos da PF? Por que ano após ano, mesmo havendo insubstancial 

número de refugiados na imensidão que é o Brasil, as ferramentas jurídicas de controle se tornam 

cada vez mais sofisticadas, ao passo que não se investe nos aparatos de implementação, que 

permanecem arcaicos e insuficientes, o que se agrava com os cortes orçamentários ante a crise 

                                                                 

561 Não se trata aqui de cidadão, mas do exercício de direitos relacionados à cidadania. Há uma palavra em inglês, de difícil tradução 

ao português sem que se perca o sentido, que alude à possibilidade de exercício de direitos sem que se confunda o conceito de 

cidadania. Trata-se do termo membership, o qual traduzo, ainda com certa reticência, como membralidade. 
562 LOWENKRON & FERREIRA, 2014, p. 82. 
563 Resolução Normativa nº 18 de 2014 do CONARE. 
564 PEIRANO, Mariza. De que serve um documento? BARREIRA, C.; PALMEIRA, M. (Org.). Política no Brasil: Visões de 

antropólogos. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2006. p. 25–49. 
565 LOWENKRON & FERREIRA, 2014. 
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econômica que se instala? Por que se implementa, através de resoluções normativas, uma série de 

novos documentos que estendem a captura de informações a elementos pessoais que nada se 

relacionam ao instituto do refúgio? 

Estes mecanismos, que se pode entendê-los como de segurança, ativam o corpus 

disciplinar566, pois, com a justificativa de garantir a segurança da sociedade interna, se apela a uma 

série de técnicas de vigilância, de vigilância de indivíduos, de diagnóstico do que eles são, de 

classificação da sua estrutura mental, da sua patologia própria, técnicas que formam um conjunto 

disciplinar que articula e fortalece o funcionamento dos mecanismos de segurança567. Técnicas que 

informam e que estabilizam a dominação do indivíduo, que, por sua vez, é fabricada por relações 

de poder. 

Ora, se a disciplina é um modo de individualização das multiplicidades, ou seja, não é o 

caso de se, a partir da individualidade dos indivíduos, construir um arcabouço de elementos 

múltiplos 568 , não é de se estranhar que o procedimento de refúgio adquira, mesmo que 

parcialmente, aparência de rito inquisitorial de apuração e construção de verdades. Parcialmente, 

afirma-se, porque o procedimento é dividido em momentos distintos que se complementam: 

“[...] neste contexto, os diferentes momentos do procedimento mostram como o discurso 

securitário e as categorizações morais que justificam a expulsão de estrangeiros 

reinvestem o dispositivo e o circulam, ao se sobrepor as diferentes lógicas, jurídicas, 

humanitárias, comercial, medicais, que o compõe. Em face da fragmentação, surge a 

importância da narrativa e da informação” (MAKAREMI, 2009, p. 396). 

A constituição de um banco de dados estatísticos soaria razoável justificativa 569 

foucaultiana. Refúgio é a ferramenta de proteção dos fracos, dos sem voz, dos sem casa, dos sem 

pátria, dos sem representação democrática, portanto, apenas em 1997, treze anos após a Declaração 

de Cartagena570, surgiu a primeira legislação brasileira específica para refúgio – antes se utilizava 

                                                                 

566 FOUCAULT, Michel. Segurança, territorio, população. Curso no Collège de France (1977-1978). 1. ed. São Paulo: Livraria 

Martins Fontes Editora Ltda, 2008. 
567 ibid.. 
568 ibid.. 
569 Em meados de junho de 2015, quando, após dois meses de e-mails e contatos telefônicos solicitando ao CONARE estatísticas 

oficiais sobre refúgio no Brasil, este revelou que não as tinha. Recebi a seguinte resposta: “Outrossim, informo que o CONARE 

está passando por uma fase de reanálise de todos os dados estatísticos, portanto, neste momento, não temos condição de atender à 

sua demanda. Assim que concluirmos este processo, todos os números e estatísticas atualizadas serão publicados e estarão 

disponíveis para acesso”. Não havia informações no site do Ministério da Justiça sobre tais números até março de 2016. Em agosto 

de 2017 finalmente surgiu o relatório de nome Refúgio em Números da Secretaria Nacional de Justiça, vinculada ao Ministério da 

Justiça e Segurança Pública (nomenclatura atual), porém com dados bastante limitados e insuficientes ao devido estudo do tema e, 

consequentemente, à produção de políticas públicas adequadas. 
570 Na qual o Brasil se comprometeu a regulamentar a implementação da Convenção de 1951. 
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a Convenção de 1951. O ano de 2015 não trouxe apenas aumento no número de solicitações de 

refúgio, algo que já ocorre ano após ano desde 2010, mas, a partir da vasta difusão de imagens em 

HD e ao vivo e quase sem delay do drama sofrido por centenas de milhares de pessoas que 

atravessavam a Europa – e estas ganharam mais visibilidade que outras na África, México e Ásia 

–, se descobriu que havia pessoas em situação similar no Brasil. Com a foto do menino Aylan 

Kurdy, morto em uma praia na Grécia, estampada em todas as capas de jornais do mundo, uma 

convulsão tomou conta dos telejornais e redes sociais brasileiras. A sociedade bradou melhor 

acolhimento pelo Estado e uma das respostas foi um mascarado controle através de inovação 

legislativa.  

A população, seja ela apenas população refugiada ou toda a população sob a jurisdição 

nacional, recebe tratamento prioritário em uma sociedade de segurança, em especial através da 

economia e da estatística. A estatística é técnica de controle sobre o homem enquanto espécie. A 

produção de dados quantitativos baseados em informações dadas por pessoas inseridas em éticas 

diametralmente dissonantes da que se originalmente e outrora se fixaram, analisados sob a ótica de 

quem criou as perguntas inscritas no Formulário ou interpreta suas respostas571, pode dar aso a uma 

ignorância transformada em força política responsável pela (re)formulação de políticas nacionais 

ou relatórios publicados ou enviados a órgãos internacionais.  

Alguns trechos do novo Formulário chamam mais atenção. A exigência de fornecimento 

de informações sobre familiares pode ser explicada pela possibilidade de se facilitar eventual e 

futuro requerimento de reunião familiar quando (e se) houver deferimento da solicitação de refúgio. 

Entretanto, informações sobre familiares se encontram no item 8 do Formulário, enquanto se 

solicita informações no item 3 sobre educação – grau de escolaridade, quantidade de anos de 

educação e treinamentos, instituições, datas – e no item 4 sobre experiência profissional – 

requerendo uma lista de empregos anteriores. No final da primeira página do item 8, que ocupa três 

das vinte e quatro páginas, a seguinte pergunta bizarramente ressoa: “caso seja mulher, você está 

grávida? Se sim, de quantos meses?” 

Solicitantes de refúgio, normalmente há pouco tempo em solo brasileiro, estranham o 

novo ambiente – língua, cultura, leis, barulhos, cores, cheiros etc. Pude perceber pessoalmente que 

                                                                 

571 Em pesquisa de campo, tomei conhecimento de casos onde refugiados não faziam ideia de que foram torturados ou sofreram 

maus-tratos. Alguns retratavam seus carcereiros como pessoas gentis, pois os permitiam comer todos os dias, ou os agrediam 

“levemente”. Houve casos de mulheres que não reconheciam uma relação abusiva em seus casamentos, quando, sob valores 

ocidentais, seriam indubitáveis casos de abuso.  
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muitos demonstram receio em confiar nas pessoas nos primeiros meses. Para uma mulher grávida, 

com todo o trauma do deslocamento e da ruptura, informar a um agente de polícia federal no 

aeroporto que está grávida pode não ser tão simples quanto o idealizador desta pergunta imaginou. 

Sem ser possível por hora aprofundar, se faz complicado entender as intenções do(s) 

idealizador(es) do Formulário. Aqui resta analisar antropologicamente o documento. Se algo de 

concreto se pode extrair destas perguntas desnecessárias à instrução do julgador quanto a condição 

de refugiado de um solicitante, é que elas não apenas promovem o amoldamento da figura do bom-

refugiado, como também alimentam o quinto critério de Makaremi – o critério externo ao campo 

do refúgio –, o motif de pure convenance personnelle. 

O que se verificou na vida cotidiana de imersão no campo, por outro lado, foi um rápido 

movimento de adaptação às mudanças, o que apenas o tempo permitiria eventualmente constatar 

de que maneira passaria a ocorrer o assujeitamento ao novo regramento – não há, na verdade, um 

marco temporal que separe uma dinâmica e outra – e seus novos efeitos. Foucalt sustentava que 

normalização disciplinar promovia alterações nos corpos e mentes para que se adaptassem às 

necessidades do capitalismo, fixando-os no sistema através de instituições disciplinares que atuam 

sobre o indivíduo572. Em momento posterior, Foucault analisou a sobreposição articulada contínua 

do que denominou Sociedade de Segurança, fundamentada no poder sobre a vida – biopoder – e 

não mais sobre o corpo do homem, pensando o homem enquanto população573. E o poder e o saber 

não são autônomos. Eles se articulam. O poder toca seu alvo através de uma rede de micro-poderes, 

e o documento que arrecada saber é a materialização dessa extremidade do poder.  

É preciso tempo e paciente análise para se entender as consequências da adaptação dos 

solicitantes de refúgio às respostas certas a serem concedidas no preenchimento do Formulário, e 

em que medida as mudanças influenciaram o modo de o refugiado se relacionar com a nova 

sociedade. Seria a cooperação com refugiados mais antigos e experientes para o correto 

preenchimento do Formulário uma espécie de ilegalismo, uma contra-ferramenta do sistema que 

emerge para estabilizar a sociedade? Seria possível afirmar que há um modelo de bom refugiado?  

Há um sistema de recompensas e castigos, como, por exemplo, a concessão de autorização 

de viagem e o deferimento de reunião familiar ou o arquivamento do procedimento de solicitação 

                                                                 

572 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 2004b. 
573 id., 2008. 
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se o demandante não se fizer presente quando requisitado. Vejamos o que disse Foucault na aula 

de 25 de janeiro de 1978 no Collège de France: 

“A disciplina, é claro, analisa, decompõe, decompõe os indivíduos, os lugares, os tempos, 

os gestos, os atos, as operações. Ela os decompõe em elementos que são suficientes para 

percebê-los, de um lado, e modificá-los, de outro. [...] A normalização disciplinar consiste 

em primeiro colocar um modelo, um modelo ótimo que é construído em função de certo 

resultado, e a operação de normalização disciplinar consiste em procurar tornar pessoas, 

os gestos, os atos, conformes a esse modelo, sendo normal precisamente quem é capaz de 

se conformar a essa norma e o anormal quem não é capaz. Em outros termos, o que é 

fundamental e o primeiro na normalização disciplinar não é o normal e o anormal, é a 

norma.” (FOUCAULT, 2008, p. 75)  

Ao implementar mecanismos de controle, por se tratar de refúgio, dificilmente se 

consegue dissociar do controle de circulação de pessoas como consequência hipotética de uma 

tentativa de controle de corpos – e vice-versa –, traçando um paralelo entre a obra Vigiar e Punir574  

e o curso ministrado no Collège de France entre 1977 e 78575 por Foucault, no qual os conceitos de 

segurança, meio e população foram apresentados ao lado de disciplina, vigilância e indivíduo. Não 

apenas os mecanismos e técnicas se prestam a estabelecer e demarcar território, mas deixam as 

circulações se fazerem sob controle, separando as boas das ruins, anulando, através da biopolítica, 

os perigos inerentes ao movimento, mirando a segurança da população e, por conseguinte, dos que 

a governam576. Sendo as regras instituídas ao jogo de determinação do verdadeiro ou falso do 

procedimento de concessão de refúgio são indissociáveis do jogo de poder577. A identificação dos 

regimes de veridicção permite capturar os jogos de poder em sua fundação e evolução578.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

574 id., 2004b. 
575 id., 2008. 
576 ibid.. 
577 MAKAREMI, 2009. 
578 FOUCAULT, Michel. Naissance de la biopolitique: cours au Collège de France (1978-1979). Paris: Gallimard/Seuil, 2004a. 
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C AP ÍT U LO  6 .  IN T E GR AÇ Ã O  NA  CO MU N ID A D E ,  E  P OSS ÍV E IS  

R E FLE X O S N A O BS ER VÂ N C IA  D O  DIR E IT O  

 

 

A exclusão social de imigrantes segue, com algumas diferenças, a linha da exclusão social 

de cidadãos. Com exceção de reações espontâneas de prejulgamento xenofóbico, é plenamente 

possível que um estrangeiro não seja marginalizado em uma nova sociedade ou em uma da qual 

não faria prima facie parte do núcleo social. Por essa razão apresentarei no excurso ao final a 

trajetória do artista Manu Chao, que, ainda que consideravelmente famoso, circula em vários 

mundos sem utilizar a cartada do dinheiro e da fama. Manu é, no entanto, uma exceção. Sem 

perceber, foi preparado desde a infância para ser um cosmopolita, o que é raro. 

Alguns Estados investem na educação cosmopolita de seus cidadãos. É incomum aos 

alemães mais antigos ter fluência em inglês, mas basta cruzar a fronteira para a Holanda que o 

inglês passa a ser conhecido e bem falado. Mesmo os estadunidenses recebem uma educação que 

os prepara à circular pelo território do país, porém não costumam, salvo em alguns programas de 

intercâmbio, além do espanhol, que é ensinado em alguns estados, investir em outros idiomas. No 

Brasil se segue a linha dos EUA de preparar o cidadão para circular pelo imenso país, malgrado 

haja esforços para ensinar uma língua estrangeira, sem muito sucesso – o ensino público brasileiro 

é falho em muitos outros aspectos579.  

O ensino não apenas tem o caráter de qualificar os cidadãos e a eles transmitir virtudes, 

mas também tem o condão de, através da cultura, introduzir na sociedade um núcleo central 

axiológico homogêneo, a começar pela língua e história comuns. O povo, essa ficção conceitual 

abstrata de difícil definição, somente se deparou com uma gênese da igualdade a partir do momento 

em que todos se tornaram cidadãos perante a Lei. Nestes tempos longínquos, a por muito tempo 

desejada homogeneidade do povo (ou da nação) apenas fora alcançada pelo direito e não pela 

cultura, língua, etc, ainda que o esforço da propagação de idiomas comuns tenha tido papel 

importantíssimo na redução da desigualdade – não mais haveria, assim, dicotomia entre a língua 

dos poderosos e a língua dos paisanos580.  

                                                                 

579 Mais da metade dos brasileiros adultos entre 25 e 64 anos não alcançou o ensino médio, e cerca de 17% não tinha completado o 

ensino básico. http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-09/mais-da-metade-dos-adultos-brasileiros-nao-chegam-

ao-ensino-medio-diz  
580 THIESSE, Anne-Marie. La création des identités nationales: Europe XVIIIe-XIXe siècle. Paris: Éditions du Seuil, 1999. 
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Estes outros critérios – para se compreender o conceito de povo – são complementares e 

importantes, e são essenciais ao elemento coesão social, mas não mais são constitutivos da 

cidadania nacional e do exercício de direitos. Essa igualdade provida pelo Direito é, obviamente, 

formal, pois a igualdade material somente é possível pela garantia universal de possibilidade de 

acesso aos bens básicos de uma sociedade, tais como ensino, alimentação, moradia, segurança, 

mercado de trabalho e lazer. 

Pode, por outro lado, o Direito assegurar que a aquisição de cidadania nacional, ou 

membralidade absoluta ao povo que compõe o Estado, seja condicionada à uma prova de adaptação 

à sociedade, algo que geralmente é presumido entre cidadãos natos. Aí sim aqueles critérios 

fundamentais equalizantes da ideia de nação ressurgem. Presume-se essa inclusão pela cultura 

nacional (ou por uma das culturas regionais nacionais) e também se presume um vínculo com a 

terra, com o país. É justamente o vínculo que a construção da nacionalidade – a partir da história 

e idioma comuns, mitos e folclore, ancestrais fundadores, arte e paisagem – buscou estabelecer 

entre indivíduos – formando e fortalecendo uma comunidade de indivíduos conectados por laços 

de solidariedade – e a terra. 

Essa construção não necessariamente exclui imigrantes para incluir nativos, por outro lado 

a sua inclusão leva tempo e não é presumida. Duas, três ou quatro gerações podem ter passado até 

que aqueles corajosos pioneiros façam parte da história da Nação (com n maiúsculo para destacar 

que podem haver proto-nações que constituem um todo, uma grande Nação, como ocorre na 

Espanha e no Canadá).  

Ainda assim, esse é mais um fundamento filosófico-político para a elaboração do conceito 

jurídico de cidadania de uma ordem legal estatal. Essa justificativa existe em consonância com a 

vontade da sociedade de conviver em paz e segurança. O direito por si só não resolve o problema 

da pacificação social e a heteronomia é apenas a ponta do iceberg comportamental, sendo a 

autonomia sua parte mais importante. Isso quer dizer que, ainda que falemos em validade e 

legitimidade581 do direito, há a questão da eficácia ou observância das normas jurídicas.  

O problema da observância do Direito passa por uma série de estudos sobre as causas ou 

elementos incentivadores, tais como o temor da punição e a adesão espontânea à norma e/ou à 

ordem jurídica. A observância pelo temor da coerção é elementar da eficácia do direito, mas é, ao 

                                                                 

581 Preferi evitar o tema da legitimidade do direito neste trabalho, ainda que indiretamente tenha tocado no tema. 
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menos sempre foi, impossível punir todos os crimes, o que por si só já torna a heteronomia 

respectiva a deontologia comportamental jurídica falha. Na verdade, uma pequena fração do 

comportamento almejado pela norma jurídica pode ser atribuído à heteronomia, em oposição ao 

imenso papel da autonomia – relação que também vale para os comportamentos de ordem 

normativo-social.  

Logo, considera-se importante investir no sistema punitivo jurídico, pois o medo da 

coação é ferramenta dissuasiva, porém ele já se mostrou absolutamente ineficaz contra a principal 

causa da inobservância normativa – a marginalização social. Hans Kelsen, em seu livro Essência e 

valor da democracia (1929), reconheceu que uma parte imensa da vida humana está fora da ordem 

estatal “e uma certa esfera da existência humana livre da interferência estatal deve ser retida”582.  

A observância de normas jurídicas por adesão espontânea pode se dar por introjeção da 

norma, concordância com a norma, ou por crença holística na ordem jurídica, ainda que não se 

concorde com a norma específica583. A adesão às normas de conduta social e jurídicas, responsáveis 

principais pela condução ideal perante a comunidade, traz uma série de desafios à sua consecução. 

Os mais importantes, ao menos no que se refere aos estudos migratórios, foram abordados nos 

capítulos anteriores.  

O problema dos abismos de desigualdade foi ventilado, porém propositalmente me abstive 

de uma maior digressão. Como não é este um estudo sobre a desigualdade, mas sim sobre uma de 

suas consequências, que é o problema da integração de imigrantes e refugiados nas sociedades de 

recebimento, tratar sobre a questão da desigualdade mereceria muito maior dedicação. Não 

obstante, tecerei alguns comentários a mais sobre a relação entre desigualdade e observância do 

direito, sendo certo que lógica similar de exclusão social se aplica à realidade de migrantes, que 

geralmente vivem em bolhas sociais e jurídicas. O problema do migrante está na mesma esfera de 

complexidade dos problemas relativos a pobreza e xenofobia. Estou apenas me referindo às 

desigualdades ocorrentes dentro do âmbito de uma mesma sociedade, atinentes à população de um 

Estado. A desigualdade entre povos, de propagação global, é provavelmente a maior causa, ainda 

que não seja a única, dos deslocamentos.  

 

                                                                 

582 KELSEN, Hans. The Essence and Value of Democracy. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2013, p. 36. 
583 Esse último caso, em que o indivíduo decide obedecer a norma jurídica não por medo da coação ou porque concorda com ela, 

mas porque entende que a sua não-observância atenta contra toda a ordem jurídica estatal, podemos ver com muita clareza no 

personagem Eliot Ness (Kevin Costner) do filme Os Intocáveis (1987, de Brian De Palma e David Mamet). 
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6.1 ABISMOS DE DESIGUALDADE COMO MAIOR DESAFIO À OBSERVÂNCIA DO 

DIREITO 

 

O primeiro a ser esclarecido é que diversidades, algo comum à espécie humana, é conceito 

distinto de diferenças. No prefácio de sua obra Inequality reexamined (1992), o renomado 

economista indiano Amartya Sen posa a questão da igualdade para o quê? como tema a ser tratado 

a priori:  

“Nós diferimos uns dos outros não apenas em características externas (por exemplo, em 

fortunas herdadas, no ambiente natural e social em que vivemos), mas também em nossas 

características pessoais (por exemplo, idade, sexo, propensão à doença, habilidades físicas 

e mentais). A avaliação das reivindicações de igualdade tem de se adaptar à existência de 

diversidade humana generalizada”. (SEN, 1992, p. 1, tradução minha). 

A ficção da igualdade entre seres humanos trazida pelo direito, enquanto substituto de 

uma salada axiológica esparramada no seio da sociedade, há que ser compreendida em seu âmbito 

normativo deontológico, e não enquanto uma mera declaração de uma verdade, mesmo porque ele 

não é uma verdade. A igualdade de oportunidades e de tratamento digno mínimo é um caminho a 

ser percorrido, uma missão antiga, um desejo inato de cada indivíduo humano, um dos poucos 

animais dotados de alta capacidade de engajamento empático. Nós ansiamos, mais do que tudo, 

estar em ambientes seguros e assegurados pela ausência do medo do outro. Por outro lado, essa 

ânsia também é o que nos segrega. Queremos tanto a segurança, que nos acostumamos a nos sentir 

inseguros pelo não-reconhecimento de si no outro. Se torna menos trabalhoso segregar. A 

desigualdade é derivada de nossa natureza humana, e a busca pela igualdade é a nossa vocação 

natural evolutiva e constitutiva do nosso esforço de perpetuação da espécie. A igualdade é um bem 

a ser almejado e alcançado. Um projeto. 

Um desafio lançado por Sen foi compreender que igualdade não é o mesmo em todos os 

lugares584. Igualdade de renda traz diferentes significados em termos de riqueza, que pode conviver 

com grandes desigualdades de felicidade, a qual pode ocorrer em divergentes atingimentos de 

necessidades, os quais podem ser associados a muito diferentes liberdades de escolha, e assim vai 

adiante. Logo, ao indagar a que igualdade se está almejando, Sen responde que se trata de acesso 

à igualdade.  

                                                                 

584 SEN, Amartya. Inequality reexamined. Oxford: Oxford University Press, 1992. 
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Sen rompe definitivamente com a teoria da justiça como equidade de John Rawls, ainda 

que com ela se identifique até certo ponto, ao adicionar que, mesmo partindo exatamente do mesmo 

lugar, duas pessoas “podem ter muito diferentes liberdades de perseguir suas respectivas 

concepções de bens (não importando se estas concepções coincidam ou não)”585. Ainda que a 

ficção da imparcialidade seja considerável como factível, diferentes indivíduos terão diferentes 

respostas às indagações sobre mínimos bens (primários) necessários à partilha coletiva. Por isso os 

meios para a liberdade seriam mais importantes que a extensão das liberdades, o que caberia em 

um grande número de contextos. 

Agora vejamos que o argumento principal de Amartya Sen é o seguinte: 

“Neste contexto, argumenta-se que as exigências de igualdade não podem ser avaliadas 

adequadamente sem vê-las no contexto de outras demandas, especialmente as de objetivos 

agregados e de eficiência geral. Quando a igualdade é vista isolada de outras 

preocupações, a avaliação da igualdade tende a ser distorcida por causa da desnecessária 

carga que tem que carregar (servindo a objetivos de eficiência que podem ser melhor 

acomodados em outros lugares)” (SEN, 1992, p. 10) 

Esse argumento, de que o contexto, do local e do sujeito, essencial à busca por assegurar 

demandas por igualdade, é importante ao tratarmos de imigrantes e sua inserção social. Imagine 

uma sociedade que se proponha a ofertar insumos à integração de estrangeiros, porém a eles oferece 

aquilo que entende razoável à situação, mas que, no entanto, geralmente não são bem o que os 

destinatários desejam ou necessitam586. Soluções que trouxeram igualdade, por exemplo, entre 

cidadãos franceses há muitas gerações atrás podem, se aplicadas equivocadamente, estar sendo a 

causa da manutenção da desigualdade entre os antigos e os novos franceses, estes oriundos de 

grandes influxos migratórios desde as primeiras décadas do século XX.  

E a questão não é exclusivamente financeira. Isso quer dizer que os bens a serem 

distribuídos não são apenas de ordem econômica. Tampouco se deve desconsiderar o mérito 

enquanto variável, ainda que se venha a atribuir grande consideração à necessidade como diretriz 

de políticas de igualdade. Essa questão já foi batida há décadas587, malgrado a atual insistência em 

                                                                 

585 ibid., p. 8, tradução minha. 
586 “Mas é importante reconhecer [...] o fato de que exigir igualdade em um só espaço – não importa o quão santificado pela tradição 

– pode levar alguém a ser anti-igualitário em algum outro espaço [...].” (ibid., p. 16). 
587 COSTA, Alexandre Araújo e CARVALHO, Alexandre Douglas Zaidan de. Amartya Sen: a ideia de Justiça. Revista Brasileira 

de Ciência Política, 2012; FRANKFURT, Harry. Equality as a Moral Ideal. Ethics, v. 98, n. 1, p. 21, 1987; LETWIN, William 

(Org.). Against equality: readings on economic & social policy. Londres: Macmillan Press, 1983; op.cit, 1992) 
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temas como renda mínima universal em lugares onde as grandes causas de desigualdades não 

tenham sido vencidas588. 

Ao nascermos em uma comunidade e recebermos todo o seu arsenal cultural e social 

durante anos, que nos permite entender o mundo social e com ele interagirmos, dificilmente nos 

damos conta de que este software é um dos inúmeros possíveis. Junto a ele, recebemos e 

introspectamos valores e, a partir deles, criamos outros e os transmitimos de volta ao meio. 

Aprendemos a gerar expectativas deste mundo e a desejar bens que possam dele surgir. Deixar essa 

bolha social e entrar em outra, que pode estar a extremos em relação àquela, sugere uma ruptura 

grande e geralmente imperceptível, apesar de apreensível – a pessoa sofre.  

Por isso Sen reconhece que “(a)s sociedades e as comunidades a que pertencemos 

oferecem muito diferentes oportunidades em relação ao que podemos ou não fazer”589. Há uma 

grande pluralidade de variáveis influenciadoras da avaliação das desigualdades interpessoais. E 

compreender isso, as naturais diferenças entre seres humanos, é o caminho para soluções 

empiricamente viáveis a uma equidade enquanto alcance de bem-estar (considerando a subjetiva 

percepção da qualidade deste bem-estar), bem como enquanto obtenção de capacidades (liberdade) 

para a persecução590 do desejado bem-estar. E assim, com esforço que aqui não se esgota, buscar 

responder a mais importante pergunta a ser respondida, haja vista que geralmente imigrantes 

alcançam seus destinos portando valores e identidades culturais distintos dos da comunidade 

receptora. Como aponta David Miller, professor de teoria política em Oxford, há um dilema a ser 

resolvido:  

“[...] até que ponto, e por que meios, o Estado pode tentar integrá-los na cultura nacional 

existente (?). Onde deve ser estabelecida a linha entre questões de cultura privada, onde 

os grupos de imigrantes podem legitimamente esperar praticar e tentar preservar suas 

culturas ancestrais, e assuntos de cultura pública, onde se pode esperar que adotem e sigam 

as normas sociais e políticas da sociedade de acolhimento? Se a integração de imigrantes 

na cultura pública é um objetivo legítimo, como isso pode ser alcançado de forma 

consistente com os princípios liberais da liberdade pessoal – o que os imigrantes realmente 

podem exigir por meio da integração e o que eles só podem ser encorajados a fazer, por 

exemplo, por meio de incentivos para aprender uma nova língua ou para educar seus filhos 

de uma certa maneira? E, do outro lado da barganha, até que ponto os cidadãos nativos 

podem ser convidados a modificar suas práticas e sua cultura pública para acomodar os 

recém-chegados?” (MILLER, 2008, p. 376) 

                                                                 

588 As grandes diferenças que devem ser consideradas, ainda que não necessariamente atacadas, são “idade, sexo, saúde física e 

mental, proeza corporal, habilidades intelectuais, circunstâncias climáticas, vulnerabilidade epidemiológica, entornos sociais e 

muitas outras” (op.cit, 1992, p. 28). 
589 ibid., p. 20. 
590 Tradução aproximada para o utilizado termo da língua inglesa persue. 
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Nesta linha, Miller observa em ótimo artigo intitulado Immigrants, Nations, and 

Citizenship (2008) que a tendência da recepção de imigrantes, confirmado por uma série de estudos 

que apresenta, ao aumentar a diversidade étnica e cultural, é o surgimento de problemas para 

sustentar a cidadania democrática e políticas redistributivas que sustentam tais direitos de cidadania 

(ou melhor [adiciono], de membership). É com essa sobriedade que o acadêmico reconhece o 

problema do multiculturalismo e, principalmente, de políticas multiculturalistas que não 

acompanhem outras políticas que invistam no fortalecimento da solidariedade nacional, aquelas 

que objetivam sustentar a coesão comunitária.  

O investimento na aquisição de capacidades591 cognitivas oportunizantes, como meio para 

o alcance dos desejos e necessidades, é a perspectiva inclusiva que este ponto do trabalho aborda. 

Essa pacificação social pela via da redução das diferenças nas oportunidades de desenvolvimento 

de certas capacidades está na base da teoria ética do filósofo Ernst Tugendhat, aproveitada por 

Marcus Fabiano Gonçalves e Edmundo de Arruda Junior em sua teoria da observância do direito, 

ambas aproveitadas por mim neste trabalho para a temática das migrações. Aliado a estas teorias, 

estimarei uma abordagem comunitarista, condizente com a aplicabilidade empírica destas teorias 

normativas. Este será o tema dos próximos parágrafos. Em seguida, comentarei sobre três modelos 

teóricos de integração de imigrantes, dentre várias concepções possíveis592. São eles os modelos 

assimilacionista, multiculturalista e interculturalista, sendo este último o que encontrei de mais 

aproximado da ideia nuclear deste trabalho. 

 

 

6.2 A COMUNIDADE E O DIREITO 

 

A exclusão social maciça e a configuração desigual da sociedade tornam necessário ao 

Direito a consignação de seu poder e força em direção a possibilitação da experiência ética. 

Configurações anti-igualitárias restringem aos indivíduos a identificação e compreensão da 

                                                                 

591 Sen vai se referir a capacidade enquanto “vetores de funcionamentos, refletindo a liberdade da pessoa para conduzir um tipo de 

vida ou outro. [...] o ‘conjunto de capacidades’ no espaço de funcionamento reflete a liberdade da pessoa de escolher entre possíveis 

modos de viver” (SEN, 1992, p. 40). “O conjunto de capacidades nos fornece informações sobre os vários vetores funcionais que 

estão ao alcance de uma pessoa, e essa informação é importante – independentemente de como o bem-estar é exatamente 

caracterizado” (SEN, 1992, p. 42). 
592 Gérard Bouchard reconhece a existência de diversos modelos para lidar com a questão da coesão social em comunidades com 

considerável diversidade etnocultural, tais como multiculturalismo, interculturalismo, pote de fusão (melting pot), hifenização, 

republicanismo, assimilacionismo, consociacionalismo, etc (BOUCHARD, 2011, p. 438). 
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sociedade que fazem parte. Desta feita, o que resta, portanto, é fazer com que a ética busque através 

do Direito as condições materiais mínimas, que Marcus Fabiano Gonçalves, professor de 

Hermenêutica e Filosofia do Direito na Universidade Federal Fluminense, denomina como Mínimo 

Ético593, para a possibilitação deste achado. Esse mínimo de ética será um mínimo de sociedade, 

haja vista ser uma espécie de financiamento da autonomia dos indivíduos, que resultaria, inclusive, 

na gradual diminuição da necessidade de atividade coativa do Estado através do Direito. O Mínimo 

Ético é, portanto, o “conjunto de medidas culturais e materiais a partir das quais se reverte, pela 

concretização e efetivação dos direitos humanos e fundamentais, o quadro da exclusão social”594. 

Seria ele essencial para a compreensão, o desenvolvimento e a reprodução de um padrão cultural. 

Ao se desenvolver esse conjunto que permite entender um novo grupo, se possibilita a 

construção mental de um sistema de relevâncias diverso do já existente, permitindo ao estrangeiro 

adquirir na nova sociedade um papel social desejado e próximo do que anteriormente ao 

deslocamento se ocupava. Sendo assim, se fariam desenvolvidos papeis sociais (advogado, médica, 

professor, mãe, pai, cozinheiro profissional, eletricista, mecânico, padeira). O desempenho público 

destes papeis produz retornos que são computados na formação da autoestima, ou seja, esta é 

moldada na certeza de sermos reconhecidos como bons. Antes disso, a possibilidade de autoestima 

envolve uma decisão preliminar: a de sabermos como pretendemos ser compreendidos na e perante 

a sociedade. Por isso é importante que se a conheça e a compreenda para que se possa gerar 

expectativas próximas à realidade e alcançáveis.  

Autoestima será a identidade social em função de habilidades especiais pelas quais 

queremos ser reconhecidos e aceitamos ser exigidos595. É um fenômeno que só faz sentido dentro 

de um espaço comunitário em que haja acesso mínimo a riqueza e divisão social do trabalho que 

propicie o surgimento de um conjunto de funções especializadas. O fracasso no desenvolvimento 

dessas habilidades especiais gera o sentimento de vergonha simples ou do ridículo. Essa vergonha 

simples, quando grave e generalizada, é sentida como uma espécie de invisibilidade social, que se 

caracteriza pela supressão da possibilidade do estabelecimento minimamente recíproco de laços 

intersubjetivos. Reduzido à sua fisiologia subsistente, o conceito de dignidade do migrante encerra 

uma potência a ser preservada, aquela da sua possibilidade de reinserção e/ou recriação de 

                                                                 

593 ARRUDA JUNIOR e GONÇALVES, 2002. 
594 ibid., p. 35. 
595 ibid.. 
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identidade em uma micro-comunidade artificial que simule as suas condições originalmente 

perdidas. 

Tugendhat596 cita uma capacidade central para a socialização, que seria uma habilidade 

geral para ser bom no sentido de cooperação segundo padrões de dada sociedade. Ou seja, um 

recorte especificamente ético das aprovações e reprovações em nossos juízos morais. Aqui, não me 

reporto mais a ser bom como profissional, mas apenas como parceiro de cooperação. E são as 

normas éticas que fixam os conteúdos e exigem a observância a esses padrões gerais de 

cooperatividade do ser bom perante uma comunidade. O fracasso relativo a essa capacidade geral 

para a cooperação se reverterá à vergonha moral, que se diferencia da vergonha (simples) pelo 

fracasso nas habilidades especiais.  

A eficácia do direito, ou melhor, o alcance dos reais e honestos propósitos dos direitos e 

garantias fundamentais e dos direitos humanos, depende da habilitação da pessoa como sujeito 

capaz de exercer práticas conviviais, que incluem a adaptação a regras de convívio morais e 

jurídicas. Transcrevo as palavras sóbrias do professor Marcus Fabiano, as furtando para a realidade 

das migrações: 

“O que chamamos de capacidades conviviais reúne a capacidade geral para a cooperação 

àquelas habilidades especiais que constroem conjuntamente a subjetivação de um 

indivíduo voltada à intersubjetividade na qual se processa o mutualismo das expectações, 

sejam elas morais ou jurídicas. Por isso mesmo, com a ideia de capacidades conviviais é 

sublinhada a necessidade de se assegurar um mínimo ético social para o desenvolvimento 

de uma aptidão superior em complexidade para a cooperação. Ao tratar do fenômeno da 

exclusão social, o mínimo ético propõe o implemento das condições materiais ao 

desenvolvimento dessas capacidades conviviais pelas quais o próprio direito pode se 

tornar mais eficaz pela a observância espontânea tornada viável. Essas capacidades 

conviviais partem de uma base psicossocial e vão desde o acesso às habilidades especiais 

(capacidades oportunizantes) até a construção de uma identidade social. Só pode agir 

eticamente aquele que consegue se auto-representar como alguém. Tornar-se alguém num 

contexto de intersubjetivização é algo indissociável da possibilidade de ação ética. O 

desenvolvimento dessas capacidades supõe a promoção de instituições como a família e a 

escola, nas quais se desenvolve a subjetivação de uma criança em meio à autoridade e ao 

carinho daqueles que exercem a função de seu ideal do ego”. (ARRUDA JUNIOR e 

GONÇALVES, 2002, p.86) 

Para Gonçalves, o que acima se descreve é o fundamento para a eficácia espontânea do 

direito. É o direito inclusivo, que se manifesta pela autonomia, e não pela heteronomia, cuja ênfase 

sancionatória tem o condão de “assimilar a regulação social ao uso efetivo ou potencial da 

                                                                 

596 TUGENDHAT, 1999. 
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violência”597. E, ao tratar de eficácia do direito no âmbito das migrações, não necessariamente o 

direito será determinante apenas nos momentos iniciais da chegada e estabelecimento do 

estrangeiro. O migrante já estabelecido pode levar muitos anos para se adaptar à nova realidade, 

ou sequer um dia conseguir.  

Uma série de modelos e teorias da integração da diversidade foram e ainda são aplicadas 

às migrações. São, esses modelos, o assimilacionista, o multiculturalista e o interculturalista, sendo 

este último alvo de maior dedicação nas próximas páginas, justamente por ser, assim interpretei, 

mais próximo de toda a explanação realizada nesta dissertação. Isso porque a ruptura consequente 

do deslocamento e de suas causas implica em algo que pode ser chamado de reterritorialização ou 

reenraizamento598. Entender a materialização do direito implica na compreensão da realidade do 

estrangeiro que vive na sociedade de destino, sendo ainda necessário que se pense em políticas 

públicas locais, pois a heterogeneidade social é uma força que age contra o estrangeiro que busca 

e precisa se inserir em um determinado novo grupo.  

A inserção é um processo de rupturas imanentes do cotidiano de transposição de fronteiras 

e territórios599. Se pensamos em um direito atuante e capaz de dar contornos à realidade, é porque 

pensamos dentro de uma lógica de uma multi (ou trans) territorialidade, consistente da existência 

de multiplicidades de territórios e dos territórios. Neste ponto, o termo território não se refere ao 

mesmo conceito do elemento cartogeográfico do Estado. O professor do Departamento de 

Geografia da Universidade Federal Fluminense, Rogério Haesbaert, entende território como 

processo, inclusive caracterizado pela mobilidade – repetição do movimento de alguma forma sob 

controle –, composto por fronteiras não obrigatoriamente bem definidas e sem uma clara distinção 

entre dentro e fora, numa lógica atual dominante de ambiguidade – exclusão inclusiva e ilegalidade 

legal –, e de identidades múltiplas – construções multi-identitárias600. 

Gilles Deleuze, em sua versão aproximada do conceito de desenraizamento de Bourdieu, 

alerta, ao conceituar deterritorialization, que “não há território sem um vetor de saída do território, 

e não há saída do território, ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para 

se reterritorializar em outra parte”601. 

                                                                 

597 op.cit., 2002, p. 29. 
598 É possível que melhor tradução de déracinement para o português seja desarraigamento. 
599 HAESBAERT, Rogério. Viver no Limite - Territórios e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contenção. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014. 
600 ibid.. 
601 BOUTANG, Pierre-André. L’Abécédaire de Gilles Deleuze. França: Editions Montparnasse. 1994. 
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Esse processo de reterritorialização nada mais é do que a tentativa de superação do 

migrante de uma das fronteiras invisíveis, que variam no espaço-tempo e que devem ser 

transpostas. É o reenraizamento602. O processo implica na recriação de identidade do migrante, que 

se dá através de um processo auxiliado pela política, pelo direito e pelas comunidades (a diaspórica 

e a local), e se destina a prover condições materiais para que a pessoa possa se devidamente postar 

e portar em uma sociedade, o que inclui a observância ao Direito. O Direito está no coração do 

processo desde o início ao fim603. A questão está em entender quais são os mecanismos necessários 

à sua implementação e quais são os efeitos da maneira como ela ocorre. 

A construção da identidade do outro pressupõe a existência da identidade do eu, que 

preciso, para minha segurança em vários sentidos, me juntar a outros eu’s. Essa construção de 

identidade é similar à que Roxanne Doty, professora da Escola de Estudos Globais e Políticos da 

Universidade Estadual do Arizona, se utiliza para conceituar raça, pois a autora, em seu artigo The 

bounds of ‘race’ in International Relations (1993), afirmando um caráter construtivista desta 

noção, defende não haver em seu núcleo um ser substantivo, mas um ponto de convergência 

relativo entre conjuntos de relações cultural e historicamente específicos. A identidade sempre 

acompanha o espectro da não-identidade, ou seja, o sujeito está sempre dividido e identidade 

sempre é adquirida com o preço de excluir o outro604.  

A não inserção do estrangeiro geralmente resulta, em diferentes graus, na sua 

marginalização, que têm como uma de suas consequências a falha no desenvolvimento e na 

adaptação a um mutualismo de expectações605. Ou seja, o indivíduo não desenvolve capacidades 

para se portar adequadamente perante as novas normas de convívio social. Consequentemente, 

também terá dificuldades para aderir às normas jurídicas. 

O trabalho, em uma sociedade capitalista, entra como peça-chave no desenvolvimento da 

autonomia conforme aqui tratada. Trabalho como fonte de renda, como sobrevida, como 

possibilitador de vida digna, como inserção social, como autoestima e, mais importante, como 

formação de identidade. Como base e finalidade de um ciclo. Um definidor, ainda que temporário, 

do papel social. O Estado brasileiro, por exemplo, permite que refugiados e solicitantes de refúgio 

                                                                 

602 BOURDIEU, Pierre e SAYAD, Abdelmalek. Le Déracinement - La crise de l’agriculture traditionelle en Algérie. Paris: Les 

Éditions de Minuit, 1964. 
603 O processo não tem fim – fim, aqui, é de finalidade a ser alcançada. 
604 DOTY, R. L. The Bounds of “Race” in International Relations. Millennium - Journal of International Studies, 1993. 

ERIKSON, EH. Childhood and Society. London: Paladin Grafton Books, 1987. 
605 ARRUDA JUNIOR e GONÇALVES, 2002. 



236 

 

trabalhem, mas rapidamente eles percebem que há uma falha no discurso. Há uma diferença grande 

entre trabalhar dignamente e ser autorizado a trabalhar. Pouco adianta a permissão do Estado ao 

trabalho para o refugiado se não lhe são providas determinadas condições para participar 

minimamente da alta concorrência do mercado de trabalho. Além disso, a desorganizada burocracia 

estatal promove graves entraves à essa participação606. 

O Direito seria, portanto, peça fundamental a equilibrar a relação de desigualdade imposta 

às dezenas de milhões de seres humanos que recorrem às fugas de suas origens em busca de vida 

digna – muitos em busca meramente de sobrevida. Para tanto, o Direito deve não ser omisso, não 

se escondendo em tinta e papel. Ele deve ser atuante e eficazmente dar vida à iniciativa política 

que o antecede. O Direito inclusivo, atuante e eficaz, que dá voz ao seu destinatário – neste caso, 

os imigrantes e refugiados –, criaria condições para que as reivindicações mínimas apresentadas se 

fecundem no interior de cada um deles, gestando automaticamente as condições necessárias para o 

real alcance de seus reclames e reduzindo a dependência de auxílios externos e regularmente 

precários. 

A eficiência do Estado na promoção do trabalho como meio de inserção cultural e 

econômica, em fiel cumprimento à Lei e ao funcionamento da ordem jurídica, tende a proporcionar 

as capacidades conviviais mínimas que permitem ao sujeito migrante se apropriar como sujeito 

identitário do seu espaço na sociedade, encontrando e compreendendo melhor o seu papel social, e 

assim, ser capaz de concorrer no mercado de trabalho, tendo como resultado maiores possibilidade 

de se consolidar a autoestima, passando a também ter mais chances de melhor concorrer pelos 

demais bens disponíveis na sociedade. 

Sob a perspectiva da soberania do sistema de Estados-nacionais, cada Estado possui 

grande autonomia para gerir seus recursos, inclusive humanos, sem a intervenção externa, dentro 

de uma lógica de horizontalidade entre essas pessoas internacionais607, que inclui a administração 

do ordenamento jurídico concernente à sua jurisdição. Além disso, o poder da classe governante se 

sustenta no pacto vertical entre o Estado e o seu povo, onde este será protegido por aquele em troca 

                                                                 

606 Para brasileiros e estrangeiros, a expedição da Carteira de Trabalho tem sido um martírio (me refiro aos anos de 2015 e 2016 no 

município do Rio de Janeiro). É preciso agendar o atendimento no sítio do Ministério do Trabalho e Emprego, porém esse processo 

pode levar dias até que se encontre um horário disponível. Após o atendimento presencial, que só pode ocorrer com agendamento 

prévio, o documento leva no mínimo 20 dias para ser expedido. Muitas pessoas perdem oportunidades de emprego em razão do 

longo período. Em pesquisa de campo, tomei conhecimento de que refugiados mais antigos orientam os mais recentes a 

comparecerem à sede do MTE as 6h da manhã portando folha impressa com printscreen da tela do sítio eletrônico indicando que 

não há vagas para agendamento. Segundo um refugiado mais experiente, o recurso geralmente funciona. 
607 KELSEN, 1949. 
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de algum tipo de submissão e lealdade. Ou seja, há um acordo tácito, implícito e obrigatório 

(imposto historicamente por elites) entre determinados seres humanos e uma figura abstrata, com 

fundamento na segurança internacional derivada do mútuo reconhecimento entre Estados derivado 

do direito internacional, que, por sua vez é derivado do Sistema de Estados, que retira sua raison 

d’être da humanidade enquanto imensa sociedade global e conectada cada vez mais. Aqueles que 

não se enquadrarem nestes quesitos de tutela e proteção podem não ser bem-vindos ou podem vir 

a ser recebidos com hospitalidade e/ou comaixão, e a sua derivada acolhida. Essa visão milenar do 

hostis como inimigo público ainda persiste, no sentido de estrangeiro que ultrapassa os limites 

impostos pelos anfitriões à sua presença608.  

Feitas estas considerações, passo ao derradeiro estudo a respeito do Interculturalismo 

como modelo político-teórico de integração de diversidades alternativo aos demais, em especial, 

ao Multiculturalismo e o modelo da Assimilação.  

 

 

6.3 INTERCULTURALISMO COMO PARADIGMA COMUNITÁRIO E INOVAÇÃO 

POLÍTICA AOS MODELOS DE INTEGRAÇÃO MULTICULTURALISTA E DA 

ASSIMILAÇÃO 

 

Os dois principais modelos de integração de diversidades no século XX foram o 

assimilacionismo e o multiculturalismo. Nos parágrafos subsequentes, será feita uma breve 

explicação destes dois modelos para, em seguida, introduzir o interculturalismo como modelo de 

integração social preocupado com a coesão entre as diversidades existentes em uma mesma 

sociedade.  

No interculturalismo, em todas as suas três vertentes apontadas – a saber, contratual, da 

coesão e construtivista –, as políticas se aproximam das ideias anteriormente apontadas como 

propostas integradoras que focam no desenvolvimento da autonomia para a vida em comunidade, 

algo estabelecido pela introjeção das normas sociais correspondentes à sociedade de acolhida na 

estrutura psicoafetiva comportamental reflexiva e deliberativa do indivíduo.  

                                                                 

608 BENVENISTE, Émile. Problèmes de linguistique générale. 1. ed. Paris: Gallimard, 1966. 
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A troca de uma estrutura por outra, como na assimilação, ou o insuficiente investimento 

na aquisição de elementos da cultura local, como ocorre geralmente no multiculturalismo, não 

atende às necessidades de uma coesão social comunitária que promova ou seja promovida pela 

colaboração, pela confiança e pela abstenção à transgressão e ao parasitismo enquanto 

comportamentos despertados pela autonomia individual, e não pela heteronomia, fatores estes que 

contribuem para a solidariedade entre os conviventes. 

Na assimilação, como modelo de integração de diversidades, as identidades e 

características das minorias são diluídas nas culturas majoritárias ou dominantes609. São perdidas, 

no percurso, as línguas e dialetos das minorias, suas vestimentas comuns, paradigmas normativos 

sociais e jurídicos, e demais elementos identitários. Em versões mais extremistas, se pode suprimir 

fés e estilos de vida 610 . Geralmente, sociedades que adotam a assimilação como modelo de 

integração costumam investir na velocidade e facilidade de naturalização, algo que o Brasil já fez 

quando construía e constituía sua população – e seu povo – a partir das grandes migrações do final 

do século XIX e início do XX. 

O modelo assimilacionista prega a homogeneidade, ou um paradigma de unidade 

etnocultural do espaço público, podendo alcançar a vida privada. A França historicamente se 

comportou desta forma, ao menos no espaço da vida pública, em razão de buscar suprimir 

consideravelmente as idiossincrasias regionais (que poderiam ter sido, a seu tempo, facilmente 

consideradas nacionais), ao mesmo tempo que incluía seu extrato dentro de uma nacionalidade 

francesa. Esse formato repercutiu pelos séculos e misturou-se com ideais multiculturalistas 

resplandecentes nas décadas subsequentes à Segunda Guerra Mundial e no período pós-colonial. 

Também agiram da mesma forma, dentro de suas particularidades, a Itália, o Japão e a Rússia. 

Ao contrário do que se esperava, o processo de assimilação não resultou em igualdade 

para imigrantes e seus descendentes, tampouco homogeneizou a população, algo que ficou 

ilustrado nos banlieues franceses. 

O modelo multiculturalista, ou pluralista, não possui uma definição pacífica na doutrina, 

porém é reconhecido pelo agregado de políticas públicas cujo resultado esperado, ou núcleo 

                                                                 

609 CANTLE, Ted. Community Cohesion: a new framework for race and diversity. New York: Palgrave Macmillan, 2005. 
610 ibid.. 
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conceitual balizante, possa ser visto como preconizador da convivência de diferentes culturas sem 

que nenhuma receba status de superioridade611. Na prática, o contrário tende a acontecer.  

Ainda que formalmente não haja tratamento especial a quaisquer das culturas, e ainda, que 

haja um suposto investimento igual em todas, inclusive as que se possa considerar como originárias 

do país, o resultado é exatamente aquele que toda a discussão sobre construção da cidadania e da 

cultura nacional buscou solucionar – a desigualdade. Socialmente, se abre espaço para culturas 

inferiorizadas e marginalizadas em razão da tendência ao surgimento de divisões, algo que 

geralmente influencia negativamente nas possibilidades de haver intercâmbio de culturas, ou pior, 

de pessoas, que restam isoladas. Formam-se grupos étnicos que, em diversos casos, sequer se 

comunicam no idioma oficial local. Em outro momento, salientei o trabalho de Pierre Bourdieu e 

Abdelmalek Sayad612, que publicaram diversas obras e entrevistas evidenciando esse isolamento 

desencadeado pelo desenraizamento. 

A crítica ao multiculturalismo se sustenta em uma consequente priorização do indivíduo 

sobre o grupo, e também na predefinição monolítica da cultura de origem à qual as pessoas 

permaneceriam vinculadas. As críticas ganharam força na Europa a partir de 2002 na Holanda, a 

partir de manifestações contrárias à crescente islamização e guetificação da sociedade, sendo 

fortalecidas a partir de 2004 com um assassinato cometido por um holandês muçulmano de origem 

marroquina613. No mesmo ano, as críticas no Reino Unido ganharam força. Nos anos seguintes, os 

governos de Espanha, Alemanha e França declararam o fracasso do multiculturalismo.  

Atualmente, em praticamente todos os países desenvolvidos, os partidos de extrema 

direita com discurso anti-imigração estão em franca ascensão, com destaque para a vitória de 

Donald Trump nas eleições norte-americanas, a votação pela saída do Reino Unido da União 

Europeia e a presença marcante de Marine Le Pen nas últimas eleições nacionais na França. Mesmo 

a popular Angela Merkel precisou revisar sua política de “braços abertos” aos refugiados. A esse 

cenário atual, entre outros fatores, se atribui a culpa às políticas de multiculturalismo em relação 

às diversidades, aos imigrantes e seus descendentes. 

                                                                 

611 CANTLE, 2012b. 
612 BOURDIEU e SAYAD, 1964; SAYAD, 1997, 1999, 2006. 
613 O assassinato do controverso cineasta Theo Van Gogh, cometido por radicais jihadistas após o lançamento de um filme de roteiro 

escrito por Ayaan Hirsi Ali, uma refugiada somali, incendiou de vez o debate sobre demasiada chegada de imigrantes na Holanda 

e pela falha e/ou incapacidade de o estado promover mecanismos de absorção da população, em especial, as muçulmanas. 
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Segundo os críticos, a separação resultante culminou na falha na integração de imigrantes 

e seus descendentes na sociedade convencional, tendo, pelo contrário, fomentado a criação de 

espaços sócio-culturais isolados que colocam em xeque a coesão e a paz social. É dizer que, na 

opinião dos críticos, o multiculturalismo resultou no surgimento de sociedades paralelas – e, vale 

salientar, sociedades completamente diferentes das circundantes europeias, em termos de 

confiança e mutual regard – e todas as suas consequências.  

As sociedades europeias se caracterizam pela coesão e o sentimento de pertencimento 

comunitário, o que torna o fracasso do multiculturalismo ainda mais retumbante. A alternativa que 

entendo seguir mais propriamente o caminho da inclusão dos excluídos social e culturalmente nas 

sociedades, ou seja, a opção política que pensa na assimilação comunitária de pessoas diferentes 

sem que se aniquile idiossincrasias e que tenha em conta a solidariedade como finalidade, é o 

interculturalismo. 

A abordagem interculturalista, que será mais adiante, é criticada por multiculturalistas 

pela sua insuficiência de propostas distintas e inovadoras e deveria ser considerada 

complementária, e não alternativa, ao multiculturalismo614. Ou seja, o interculturalismo seria uma 

mera variação do multiculturalismo, o que não me soa correto. Estaria, acredito, mais próximo de 

ser um braço da corrente comunitarista, sem permitir o insulamento das comunidades, mas que 

invista no diálogo entre elas, voltado para a integração de diversidades e com uma perspectiva 

cultural central comum bem definida.  

Multiculturalistas liberais, como Neus Torbisco Casals, criticam concepções 

integracionistas em razão de estas proporem que minorias étnicas e nacionais devam “ser 

assimiladas à cultura nacional dominante para se tornarem membros iguais da sociedade” e 

“heterogeneidade e fragmentação do sistema jurídico são vistos como disfunções” que devem ser, 

salvo raríssimas exceções, erradicadas615. A mim me parece um exagero. A etimologia da palavra 

interculturalismo já seria argumento suficiente para vencer essa crítica – ela pressupõe o entrelaço 

de culturas e não a submissão. Integrar não significa anular a diversidade. Isso seria impossível. 

                                                                 

614 MEER, Nasar e MODOOD, Tariq. How does Interculturalism Contrast with Multiculturalism? Journal of Intercultural Studies, 

v. 33, n. 2, p. 175–196, 2011. 
615 CASALS, Neus Torbisco. Identity conflicts, human rights and the crisis of multiculturalism in Europe: from politics to the 

courts. n 21. Barcelona: [s.n.], 2014, passim. 
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Interculturalismo estaria mais voltado para o diálogo e a integração mais comprometidos 

com um todo, em termos de coesão social e cidadania616. De fato, ao surgir em 2001 no Reino 

Unido a noção de coesão comunitária e respectivos novos programas inter-relacionais, o próprio 

conceito (de coesão comunitária) foi atacado por multiculturalistas que o taxaram de uma iliberal 

e politicamente motivava negação das políticas de relações raciais estabelecidas617.  

Ted Cantle, acadêmico, ativista e político britânico, introduziu o interculturalismo como 

proposta alternativa ao multiculturalismo que foca na coesão comunitária e em políticas de atenção 

a diversidades, apresentando suas ideias em duas obras importantes – Community Cohesion: a new 

framework for race and diversity (2005) e Interculturalism: the new era of cohesion (2012). 

Segundo o autor, o multiculturalismo é algo inerente ao contexto das décadas de 1960 e 70, não 

tendo se adaptado à Era da globalização e diversidade e às mudanças conceituais consequentes. 

Alguns resultados da manutenção do paradigma multiculturalista foram o aumento da segregação 

(principalmente de muçulmanos) e da xenofobia, e a desocupação política de um espaço fértil o 

deixando para populistas e identitários de extrema direita anti-imigração, além de uma significante, 

e politicamente explorada, correlação entre insulamento e atos de terrorismo islâmico. 

Multicuralismo falhou em entender a identidade como algo em trânsito, podendo ser 

formada, em alguma parte, pela escolha618. Identidade não é algo estático e imutável. Generalizar 

chineses residindo na Europa, por exemplo, é um grande equívoco, seja pela imensa variedade 

cultural regional na origem – na China –, ou pela recriação da identidade conforme as 

peculiaridades do novo local de residência. Além disso, o multiculturalismo, atendo-se aos critérios 

raciais de nacionalidade, não deu conta de características diferenciais que migraram para a esfera 

pública, como sexualidade, gênero e fé619.  

A ideia de identidade se complexificou e a abordagem multiculturalista há muito tempo 

não mais responde às necessidades de integração de diversidades. E integração, pela via do contato 

e da comunicação interpessoal, é a base da coesão comunitária, e um dos pressupostos da interação 

é o reconhecimento de um interesse comum ou a visão comum de um problema compartilhado. 

Não se trata de uma espécie de criminalização da diversidade. Ela em si não é 

necessariamente algo ruim. Na verdade, defende Cantle, é vantajosa, em certa medida. Ela pode, 

                                                                 

616 CANTLE, 2012a. 
617 ibid.. 
618 ibid.. 
619 ibid.. 
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no entanto, ser geradora de desigualdade e separação, e patrocinadora, portanto, de pobreza e 

desigualdade social. Essa mesma nova população que ocasiona a diversidade pode ser vista como 

oportunidade de inovação e criatividade. É uma questão de reformulação de perspectiva em direção 

a um pragmatismo comunitário local/regional limitado por princípios humanitários tidos como 

universais. Se fez importante atentar a algo que Amartya Sen 620  identificou como 

monoculturalismo plural, que consiste na vivência conjunta, porém em esferas (sociais, 

econômicas, etc) separadas. 

A diferença mais importante entre multiculturalismo e interculturalismo está no 

incremento da autonomia para desenvolvimento das relações sociais e na evitação e resolução de 

conflitos delas resultantes, considerando um dinamismo cultural entre e dentro das unidades 

grupais que integram a diversidade, ao invés de acomodar minorias de acordo com países e 

nacionalidades 621 . Interculturalismo se dirige aos desafios à integração promovidos pela 

globalização e superdiversidade, tendo como um dos seus paradigmas um ideal de sociedade 

coesiva a partir da implementação de programas de coesão comunitária não apenas 

exclusivamente no contexto local (bairros)622.  

O impacto desta alteração de paradigma para o desenvolvimento de certas habilidades é 

abordado neste trabalho no tópico reservado ao papel do direito, onde se aborda, entre outros 

assuntos, o conceito de Mínimo Ético, uma ficção que se reporta ao núcleo – ou substrato – ético 

da autonomia comportamental, necessário à possibilitação da experiência convivial equilibrada 

pela mutualidade e cooperação comunitária. 

Assim como no multiculturalismo, interculturalismo tem a meta de evitar a assimilação 

de culturas minoritárias623. No entanto, se reconhece neste que herança e identidade culturais não 

são imutáveis, são frutos de já ocorridas assimilações e, em um mundo reduzido por tecnologias 

de comunicação e transporte, não se isentarão de entrelaços e interações. Segundo Cantle, se 

reconhece que essa mútua influência é desejável, e que a identidade deve ser tida como uma 

escolha624. 

                                                                 

620 Sen, A. (2006) Identity and Violence: The Illusion of Destiny (New York: W.W. Norton). 
621 op.cit, 2012a. 
622 ibid.. 
623 id., 2012b. 
624 ibid.. 
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É proposto o diálogo entre as culturas que ocupam o mesmo espaço, com certo 

comprometimento com um senso de unidade da sociedade, dentro de um princípio da coesão 

comunitária. De acordo com Cantle, o multiculturalismo se mostrou preso ao mundo das décadas 

60 e 70625 – e ressalvo que o mundo é a Europa se reconstruindo após a Segunda Guerra e se 

adaptando a uma nova relação com as ex-colônias e às dinâmicas bipolares da Guera Fria.  

A proposta de Cantle para o interculturalismo, como alternativa ao exaurido modelo 

multiculturalista, com o intuito de permitir que diferentes comunidades possam naturalmente 

desenvolver relações e romper com a segregação nos espaços sociais, é abordar cinco temas 

especiais que o multiculturalismo teria falhado em abordar626: 

1º. Deslocamento de influenciadores de desigualdades do âmbito nacional ao 

internacional. Tecnologias aproximam grupos diaspóricos em diferentes países, 

também os aproximando com comunidades no país de origem. Imigrantes não mais 

são inferiorizados necessariamente por relações de minoria versus maioria. 

2º. Novas estruturas políticas e de poder, a partir do estabelecimento e crescimento de 

agências internacionais sobre finanças, crime, meio ambiente, energia e armas 

nucleares. Haveria também um fortalecimento de lealdades regionais e locais, em 

contrapartida à redução da soberania em face de poderes internacionais. Para Cantle, 

a identidade nacional, bem como a regional, deve ser pensada de forma atrelada a uma 

espécie de identidade cosmopolita, e não oposta, como o multiculturalismo não estaria 

reconhecendo. 

3º. Identidade como conceito dinâmico. Ao contrário do que parecem pensar os 

multiculturalistas, as identidades são fruto de uma constante construção. Não são 

prefixadas, tampouco imutáveis. 

4º. De raça ao reconhecimento de todas as demais formas de diversidades 627. Cantle 

compreende a identidade como conceito híbrido que pode combinar vários fatores, tais 

como fé, etnia, gênero, orientação sexual, nacionalidade, e não apenas raça e 

nacionalidade. 

5º. Uma abordagem estrutural e relacional interdisciplinar, com destaque para usos da 

psicologia social, que pode prover avanços nos estudos sobre relações inter-étnicas. 

Cantle sugere que o interculturalismo, em suas bases conceituais, signifique uma 

propensão a uma cultura de abertura que desafia políticas de identidade e o entrincheiramento de 

comunidades separadas pela alteridade, considerando a possibilidade de se haver tensões como 

parte de uma mudança na sociedade, enquanto se passa a compreender culturas como fenômenos 

dinâmicos628, sempre em construção629. Cantle critica conceituações do modelo de integração que 

o situem em um meio termo entre os dois extremos assimilacionismo e multiculturalismo. 

                                                                 

625 ibid.. 
626 ibid.. 
627 Cantle usa o termo diferenças, a meu ver, incorretamente (ibid.). Por isso, utilizei diversidades. 
628 id., 2012a. 
629 THIESSE, 1999. 
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Existe uma proximidade maior com a adesão aos laços comunitários dentro de uma nova 

perspectiva de mundo, mais conectado, mais entrelaçado. Talvez a inserção de um ideal 

cosmopolita dentre a normatividade de culturas dominantes630, outrora designadas como nacionais. 

O indivíduo não é relegado à cultura de seu grupo, de sua nacionalidade, como pressupõe o 

multiculturalismo, tampouco é compelido a abandonar uma identidade sua, adquirindo uma outra 

e substituindo a anterior sem que possa optar, se é que isso é possível. 

Na versão quebecoi de interculturalismo de Gérard Bouchard, professor e sociólogo 

canadense, a cultura majoritária é considerada como legítima para desejar e agir em função de sua 

preservação e interesses, assim como também se considera legítimo o esforço de culturas 

minoritárias para não serem totalmente esquecidas: 

“[...] não encontramos, portanto, nenhuma razão para se opor ou não aos defensores da 

identidade e das tradições da cultura majoritária de um lado, ou os defensores dos direitos 

das minorias e dos imigrantes, por outro. É possível e necessário combinar as aspirações 

da maioria por identidade com uma mentalidade pluralista, criando um único processo de 

pertença e desenvolvimento.” (BOUCHARD, 2011, p. 438, tradução minha) 

Bouchard ainda se preocupa em esclarecer duas dúvidas importantes. Primeiro, ele 

informa que o vetor da integração é bidirecionado, pois ela é “baseada em um princípio da 

reciprocidade – recém-chegados e membros da sociedade de acolhimento compartilham uma 

responsabilidade importante”, haja vista que a “integração coletiva é um processo global que afeta 

a todos os cidadãos e constituintes de uma sociedade, e não apenas a imigrantes”631. A segunda se 

refere ao receio de eventuais sectarismos oriundos de um comunitarianismo632. Ele afirma que, se 

“aplicado com discrição e rigor, o pluralismo (uma atitude que defende o respeito pela diversidade) 

e especialmente o princípio do reconhecimento”, algo que considera característico do 

interculturalismo, não levará a tal fragmentação da sociedade633. 

A abordagem interculturalista, segundo Bouchard, considera que, além dos costumeiros 

elementos – tais como símbolos nacionais, língua oficial, ordem jurídica, unidade territorial, cultura 

                                                                 

630 Gérard Bouchard se reporta a essas culturas dominantes, talvez, com mais propriedade, ao chama-las de culturas fundamentais, 

que se reporta menos ao momento de assentamento desta cultura e mais ao processo de espalhamento ao longo do tempo, 

acompanhado de um efeito estruturador da cultura da sociedade. Geralmente, as culturas fundamentais são também as culturas 

majoritárias (BOUCHARD, 2011).  
631 ibid., p. 438. 
632 Suponho que aqui, com o termo comunitarianismo, Bouchard esteja aludindo ao comunitarismo de Alasdair MacIntyre e ao 

insulamento de grupos identitários em bolhas comunitárias. 
633 ibid.. 
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nacional e outros, para construir a coesão social 634 , ainda que se some o princípio do 

reconhecimento 635 , uma mentalidade pluralista 636  e acomodação de normas a certas 

especificidades, estes últimos também sendo elementos do interculturalismo e de outros modelos 

(inclusive multiculturalismo), pois todos podem ocultar uma grande variedade de interpretações –

, deve-se ter ainda em mente um elemento simbólico que ajuda a promover identidade, memória 

coletiva e pertença637. 

Bouchard traçou alguns paradigmas macrossociais do interculturalismo que definem 

princípios gerais à integração. Mais à frente entrarei no plano local, ou microssocial, a partir do 

formato teórico desenvolvido por Ricard Zapata-Barrero, cientista político catalão e professor da 

Universidade Pompeu Fabra. Por enquanto, me atenho aos princípios básicos do modelo, que tem, 

por desafio central, a amenização da relação nós e eles638. 

O primeiro a ter em mente é que, ainda que se pense em maiorias e minorias, dentro delas 

existe diversidade e elas podem ter sua percepção reduzida em momentos em que se pressinta uma 

ameaça externa. Quando isso acontece, é comum que as diversidades internas sejam ofuscadas. 

Além disso, o termo maioria pode ser usado como concepção teórica, como, por exemplo, 

sinônimo de cultura fundamental (ou fundante), ou de cultura dominante. Pode ainda ser usada em 

termos relativos, como em relação a um bairro, a um município, a um distrito, a um departamento, 

a uma província, a estado ou a um continente, como se costuma relativizar o termo cultura 

majoritária no Quebec, onde, por mais que de fato sejam os francófonos a maioria cultural 

fundamental639 nesta província640, diante da conjuntura estatal641 e continental642, são minoria. 

                                                                 

634 Bouchard usa o termo nacional, e não social, provavelmente porque ele se reporta à integração de imigrantes em Quebec, que é 

considerado uma nação dentro de uma Nação. Logo, as pessoas são integradas à nação que é derivada desta sociedade. Utilizo o 

termo social para me referir ao interculturalismo de forma global, de modo que a integração à sociedade seja o paradigma, e não a 

uma nação.  
635 Extraído da nota de rodapé nº 9 da obra What is Interculturalism (2011) de Gérard Bouchard: “De acordo com a concepção atual, 

o princípio do reconhecimento refere-se ao status ou à condição de minorias em uma determinada sociedade. Defende o respeito à 

diferentes culturas e às pessoas ou grupos que os encarnam, de acordo com a dignidade a que todas as pessoas têm direito. Com 

efeito, o princípio postula que qualquer sentimento de auto-estima ou dignidade de indivíduos ou grupos exige que, no espírito da 

igualdade, as suas diferenças sejam reconhecidas, especialmente pelos membros da cultura majoritária.” (BOUCHARD, 2011, p. 

440, tradução minha). 
636 Bouchard alerta que “Pluralismo não deve ser confundido com pluralidade, que é sinônimo de diversidade. Pluralismo defende 

uma atitude específica em relação à pluralidade etnocultural, que é em si um simples estatuto de fato” (ibid.). 
637 ibid.. 
638 BOUCHARD, 2011. 
639 As First Nations, reconhecidamente anteriores a todas as outras nações canadenses, são assim consideradas, porém geralmente 

não como fundamental culture. São minorias culturais, porém com status diferenciado. 
640 Cerca de 77% da população do Quebec são francófonos nativos, de acordo com o senso de 2016 - Statistics Canada, 2016 Census 

of Population. 
641 São cerca de 20.6% da população canadense, de acordo com o senso de 2016. 
642 São 3% de toda a população norte-americana (BOUCHARD, 2011). 
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Um outro princípio, mais um alerta do que uma diretriz, dispõe da consideração da 

insegurança ou ameaça sentida por maiorias em relação a minorias, pregando que elas sejam 

analisadas com um “olho crítico”643, pois há historicamente vários casos onde as minorias foram 

taxadas de ameaça para ocultar as reais causas das adversidades, ou pelo simples fato de esta 

maioria se sentir impotente em relação a uma força esmagadora, como por exemplo, geralmente 

quando se culpa imigrantes pelo desemprego. Bouchard enumera outras razões, tais como: 

“as numerosas incertezas ligadas à globalização, o surgimento de um novo individualismo, 

a erosão dos laços sociais, os déficits e a crescente debilidade do Estado, o envelhecimento 

da população, o emprego precário, etc”. (BOUCHARD, 2011, p. 447, tradução minha). 

Desta forma, de modo a se entender os legítimos interesses de uma maioria cultural sem 

que daí surjam, como pode vir a ser a tendência natural, espaços grandes de dominação, xenofobia, 

exclusão e preconceito, Bouchard preconiza uma mentalidade pluralista e mecanismos protetivos 

para se evitar etnicismo. Desta forma: 

“[...] o interculturalismo reconhece o status da cultura majoritária (sua legitimidade, seu 

direito de perpetuar suas tradições, seu patrimônio e seu direito de mobilizar em torno de 

objetivos de desenvolvimento) dentro de um quadro destinado a reduzir os excessos que 

todas as maiorias são capazes de implementar em minorias - como a história antiga e 

recente nos ensinou”. (BOUCHARD, 2011, p. 447, tradução minha).  

Talvez a maior característica do interculturalismo seja a promoção do respeito à 

diversidade pela via da interação, das trocas e atividades intercomunitárias como investimento em 

reciprocidade e em mútuos ajustes que consideram os valores da sociedade de recebimento 

prescritos em letra de lei e na constituição. Em suma, interculturalismo preza valores inscritos na 

hospitalidade, onde há um anfitrião receptor e um hóspede recebido, cabendo a ambos certos 

deveres para que a relação dê certo. Os mecanismos de integração e interação, em sua totalidade 

focando nos vínculos sociais, motivam todos os cidadãos em todos os níveis e dimensões.  

A desguetificação é um dos objetivos das políticas interculturalistas no Quebec, assim 

informa Bouchard, dando “grande latitude a indivíduos que desejam se identificar em primeiro 

lugar como Quebecois ao relegar sua identificação com seu grupo ou cultura de origem ao segundo 

plano ou renegociando essa pertença”644, tendo como condutor as políticas de integração cultural, 

políticas de integração social e econômica. 

                                                                 

643 ibid., p. 447. 

644 BOUCHARD, 2011, p. 451, tradução minha. 
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O reconhecimento, ou a predisposição de reconhecer, a existência de uma cultura 

majoritária, ou de ao menos um núcleo cultural majoritário, que pode também ter considerada uma 

precedência ad hoc, tem sua importância, segundo Bouchard – que, reitera-se, tem como paradigma 

a sociedade multicultural e plurinacional do Canadá –, no esclarecimento do seu status, alcance e 

limites, evitando que esse núcleo precedente ad hoc seja escamoteado ou relegado à marginalidade 

como se fosse acidental ou não-existente. Essa é uma das principais razões de eu ter, ao longo de 

todo o texto, defendido valores democráticos como essência da estabilização das sociedades e do 

sistema de Estados, haja vista que a partir do investimento em uma auto-consideração dos povos, 

uma descoberta de si, de quem esse povo foi, é, e quer ser (auto-determinação), algo que pode ser 

sintetizado teoricamente em cultura nacional ou cultura comum responsável por moldar e gerar 

uma pertença e uma identidade nucleares que servem como bases para o desenvolvimento 

diversidades culturais.  

Bouchard defende que essa autoconsideração, em certo grau, deva ser institucionalizada 

pela via do direito e da política, o que estou de acordo. O acadêmico se aproxima de resumir a 

essência desta dissertação na seguinte passagem: 

“[...] todas as sociedades precisam de um fundamento simbólico (identidade, memória, 

pertença e assim por diante) para sustentar seu equilíbrio, reprodução e desenvolvimento, 

já que o quadro legal sozinho (ou os chamados princípios cívicos) não cumpre 

adequadamente essa função. Especialmente em situações de tensão, mudança ou crise, 

apenas pontos de referência comuns amplamente compartilhados – isto é, uma cultura ou 

uma identidade – fornecem a solidariedade que constitui a base de qualquer tipo de 

mobilização coletiva para a busca de um bem comum. Este processo é um motor principal 

na luta contra as desigualdades, e é aqui que o ideal do individualismo liberal revela o que 

é provavelmente a sua maior fraqueza” (BOUCHARD, 2011, p. 455, tradução minha). 

O professor catalão Zapata-Barrero, em seu artigo The three strands of intercultural 

policies: a comprehensive view (2013), onde analisou as obras de Cantle e Bouchard, entendeu que 

ambos defendem concepções diferentes de interculturalismo: a vertente coesiva e a vertente 

contratual. Zapata-Barrerro apresenta, por fim, a sua versão de interculturalismo, a vertente 

construtivista, oriunda de uma perspectiva que ele chamou de compreensiva, porém ele não isola 

as três vertentes, as definindo como ângulos complementares da mesma questão intercultural, que 

podem ser aplicados em momentos e propósitos específicos645. Podemos até pensar em versões 

definidas pelas realidades onde foram elaboradas. Inglaterra, Quebec e Catalunha. 

                                                                 

645 ZAPATA-BARRERO, 2013. 
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Do contrário das duas primeiras vertentes, que, ao lado de investimentos na prática 

comunitária e no estabelecimento de uma esfera pública comum, compartilham uma abordagem 

baseada em direitos direcionados a indivíduos, a vertente construtivista tem como foco a agência e 

a capacidade fundada no desenvolvimento individual e nas motivações das pessoas a interagir. A 

vertente construtivista foca nas inovações culturais que dinâmicas trazidas pela integração da 

diversidade podem proporcionar, a partir de políticas proativas concentradas em “produzir um novo 

resultado como um produto da interação” e “promove(r) as capacidades culturais das pessoas”646 

sem as ver apenas a partir de suas nacionalidades – como na vertente contratual – ou apenas como 

seres humanos comuns – vertente coesiva. 

A vertente construtivista possui um elemento especial que a conecta com todos os aspectos 

constitutivo-teóricos anteriormente expostos neste trabalho de dissertação. Zapata-Barrero resume 

nas palavras seguintes: 

“A abordagem da capacidade nos diz que a questão importante é incentivar a criação de 

condições para que as pessoas tenham oportunidades reais para julgar o tipo de vida que 

eles gostariam de ter e o tipo de pessoa que eles gostariam de ser. Nesse sentido, o aumento 

da autonomia do indivíduo para escolher a vida que quer em termos de suas capacidades 

culturais pode ser considerado como um novo motor de política intercultural. Mas o que 

significa ‘capacidade’? É definido como qualquer coisa que uma pessoa pode fazer ou ser. 

Para ter uma habilidade e poder exercê-la. 

[...] 

A partir dessa vertente construtivista, as políticas interculturalistas não podem forçar as 

pessoas a interagir se não enxergarem razões suficientes para fazê-lo. O que essa técnica 

de interação estabelece é um quadro institucional, um cenário societal (seja nacional, 

regional ou urbano) e um espaço social que motive as pessoas a interagir, mesmo que, no 

final, não o façam. Por esta razão, essa técnica de interação é crucial para permitir que as 

pessoas desenvolvam suas capacidades culturais e construam seus próprios modos de vida 

e expectativas culturais particulares. Na minha opinião, esse valor agregado de interação 

é o que os outros dois pontos de vista não conseguem abordar. É esta característica extra 

que motiva as pessoas porque elas vão ver que, através da interação, elas desenvolverão 

suas capacidades e habilidades culturais e até desenvolverão sua criatividade. 

[...] 

Estou falando de oportunidades pessoais para desenvolver habilidades físicas, nutrir 

habilidades relacionadas a arte, entretenimento ou linguística, para explorar preocupações 

e capacidades culturais ou religiosas, e assim por diante. Essas habilidades são básicas, 

mas vitais, e estão intimamente relacionadas com as formas em que as pessoas projetam 

seus planos pessoais de vida cultural em uma sociedade diversificada.” (ZAPATA-

BARRERO, 2015, p. 11-12) 

Trata-se do investimento em um núcleo sócio-cognitivo que habilita e capacita o indivíduo 

a se portar em determinado grupo e compreender as dinâmicas sociais normativas do convívio 

comunitário. Como consequência, o indivíduo tenderá a aderir – ou ao menos melhor compreender 

                                                                 

646 ibid., p. 9. 
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– às normas jurídicas que consolidam as diversas ordens normativas que organizam a sociedade, 

podendo vir até a participar de suas contínuas reconstruções. Não são apenas as nacionalidades que 

são um plebiscito diário, mas as culturas dentro das nações, dentro dos povos, dentro das 

sociedades. 

 

 

6.4 A INTEGRAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DA COMUNIDADE 

 

Robert Putnam, consagrado sociólogo estadunidense, trabalha a ideia de capital social, 

que é definido como a força de uma rede de relacionamentos em determinada comunidade647. A 

ideia principal da teoria do capital social é de que as redes de sociabilidade têm valor, em analogia 

ao capital físico e ao capital humano. Trata-se das conexões entre indivíduos, e as normas de 

reciprocidade e confiança que daí surgem. Logo, comunidades com alto grau de capital social 

tendem a demonstrar maiores graus de confiança e cooperatividade e, por consequência, 

solidariedade, pois nelas há densas redes de relações sociais recíprocas. As pessoas cooperam para 

a vida coletiva, na qual confiam umas nas outras. O economista britânico Paul Collier chama essa 

relação de mutual regard 648 , que pode ser traduzido para o português como mútua 

preocupação/estima/atenção. 

Essa relação é frágil e sensível a intervenções externas destoantes que se caracterizem por 

um comportamento individualista e parasitário. A baixa confiança entre membros de uma mesma 

sociedade reduz a possibilidade de cooperação, pois esta imprescinde de um fluxo de mão-dupla. 

A cooperação se baseia na expectativa que um indivíduo tem de, ao se portar socialmente com 

atenção a uma boa convivência com o próximo, também será bem tratado por ele e por outros 

indivíduos. É bom destacar que essa esperada contrapartida não necessariamente se dá nesta mesma 

relação, mas nas relações com todo e qualquer outro membro daquela sociedade. É como uma 

corrente do bem. Em algum momento, se ninguém quebrar a corrente, o primeiro indivíduo será 

beneficiado indiretamente por sua atitude cooperativa inicial. Outrossim, a atitude parasitária e 

individualista, geralmente fecundada pela baixa confiança, interrompe essa corrente. 

                                                                 

647 PUTNAM, 2000. 
648 COLLIER, 2013. 
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O comunitarismo demanda e permite que os membros da sociedade se manifestem em 

forma de censura à atitude que desconsidere ou interrompa o fluxo de mutual regard. Essa censura, 

em alguns casos, é positiva e educa a pessoa censurada, e a incentiva a agir cooperativamente. 

Porém, dependendo da forma como se dá a censura e a forma como se a recebe e a interpreta, o 

efeito pode ser o inverso. A pessoa censurada se sente injustiçada e enxerga o censor, assim como 

a todos que com ele se pareça, como vilão. E, como uma bola de neve, não havendo uma 

interrupção no fluxo negativo (de anti-cooperação), algo muito mais difícil de acontecer do que 

nos casos do fluxo positivo, o mutual regard entra em xeque e, em alguns lugares e momentos, 

deixa de existir. 

Comunidades com alto capital social tendem a ser mais confiáveis e cooperativas, ao passo 

que comunidades que de tal modo não se enxergam, mas sim como locais onde indivíduos 

precisam, por algum motivo que foge a suas influências, utilizar o mesmo espaço social e dele 

extrair o máximo, cultivam baixa mútua confiança e cooperatividade. Os resultados são 

catastróficos, principalmente quando o assunto é migrações. O não-se-enxergar-de-modo-

confiável-e-cooperativo tem raízes em diversos aspectos, muitos dos quais eu procurei espalhar ao 

longo do trabalho. 

O estabelecimento da confiança entre membros de uma comunidade e entre membros do 

grupo maior, a sociedade, no caso de imigrantes inseridos em padrões culturais muito dissimilares 

dos nucleares do local de acolhida – e o mesmo vale para os descendentes, ainda que nascidos já 

no destino de seus pais, porém criados em bolhas sociais isoladas da padronização –, se torna um 

desafio ao estabelecimento de mecanismos possibilitadores do reconhecimento de si no outro em 

ao menos duas situações comuns. A primeira é observada no livro Childhood and society (1950) 

de Erik H. Erikson, psicólogo social alemão radicado nos EUA. Há muitas décadas atrás, Erikson 

revelou em seus estudos o surgimento da desidentificação social com o meio quando não há um 

núcleo familiar devidamente estruturado para combinar: 

“[...] o cuidado sensível das necessidades individuais do bebê e um firme senso da 

confiabilidade pessoal dentro da estrutura de confiança do estilo de vida de sua cultura. 

Isto forma na criança a base para um senso de identidade que se combinará mais tarde 

com um senso de estar ‘em ordem’, de ser alguém, e de se tornar aquilo que as outras 

pessoas confiam que ele se tornará.” (ERIKSON, 1987, p. 224) 

E ainda: 

“Os pais devem não apenas ter certas maneiras de orientar por proibição e permissão; eles 

devem também ser capazes de representar para a criança uma convicção profunda, quase 

somática, de que há um sentido no que estão fazendo.” (ERIKSON, 1987, p. 224) 
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E a outra situação que dificulta a identificação de si no próximo é quando, ainda que tenha 

havido algum tipo de estrutura familiar, ela pode não ser a ideal, ao menos em termos de introdução 

do indivíduo na específica sociedade de imigração, sendo por outro lado, talvez ideal para a de 

origem. Em muitos casos, tampouco se identifica com a estrutura social de origem, ficando o jovem 

em um limbo cultural e social, como identificou Abdelmalek Sayad com jovens argelinos na 

França649. As brechas para criminalidade e cooptação ao jihadismo costumam estar neste limbo.  

A imigração implica na chegada à uma comunidade de um indivíduo que a desconhece e, 

geralmente, não possui as capacidades para entender os mecanismos que a fazem funcionar, haja 

vista o seu desenvolvimento intelectual ter absorvido como realidade um sistema social diverso e, 

muitas vezes, que se opõe ao da sociedade de acolhimento em vários aspectos. O imigrante é um 

estrangeiro, e um estrangeiro é um estranho em um novo grupo, porém, geralmente, um normal em 

outro. O estrangeiro não se sente um anormal no mundo, mas pode vir a assim se sentir no novo 

mundo social circundante, e pode vir a acreditar que a culpa é deste, e não sua. As estruturas 

(sociais, culturais, etc – em suma, estruturas conviviais) de um grupo estão consolidadas desde o 

momento do nascimento de seu membro, as quais, desde então, o moldam e, por ele, também são 

moldadas650. São estruturas incorporadas – na forma de padrão cultural do grupo de origem – de 

forma inquestionável que vão orientar o indivíduo em situações corriqueiras do mundo da vida 

social. Estando inscrito no estrangeiro através de seu ininterrupto desenvolvimento histórico, tal 

padrão cultural se fixa ao seu caráter como um elemento de sua biografia pessoal, sendo um 

esquema de referência para a interpretação e concepção do mundo social. 

O sujeito migrante – o estrangeiro – é um indivíduo adulto que se esforça em alguma 

medida para ser permanentemente aceito ou ao menos tolerado pelo grupo ao qual ele se 

aproxima651. O estrangeiro será forçado a – e, muitas vezes, desejará – se esforçar para interpretar 

o novo padrão cultural de vida do grupo ao qual se aproxima, em busca de se minimamente orientar 

dentro dele. O que tende a dificultar essa busca por adaptação seria a preexistência no interior do 

indivíduo de um sistema de relevâncias em constante movimento que quanto mais divergente do 

padrão cultural do novo grupo, maiores dificuldades o estrangeiro enfrentará em sua adaptação e 

aceitação. O grupo receptor, em relação ao estrangeiro, se posta em um não-relacionamento, sendo 

                                                                 

649 SAYAD, 1997. 
650 BOURDIEU, 1989. 
651 SCHÜTZ e colab., 2010. 
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que, nos contatos possíveis com o sujeito diferente, este sempre será considerado e tratado como 

alguém de fora, ou seja, um não-membro do grupo, fazendo com que as relações se deem a partir 

de certo parâmetro de distanciamento objetivo652. 

De forma natural, o estrangeiro novo na sociedade vai interpretá-la ainda nos termos de 

seu esquema de referências trazido de seu grupo de origem, inadvertidamente compreedendo o 

mundo social de forma equivocada. A tomada de conhecimento da diferença do entorno pode gerar 

rupturas, ao se quebrar com noções mínimas de regras e posturas ideais de convívio social 

previamente introspectadas pelo estrangeiro, e essas rupturas minam a sua confiança na validade 

de seu pensar habitual. 

O mundo social a que se está inserido é conhecido e interpretado pelo agente em função 

de sua própria existência. Por isso, ele é organizado em termos de grau de importância concedido 

às ações que se encontrem dentro de seu real ou potencial alcance. Os elementos mais relevantes 

ao alcance dos desideratos são estabelecidos de acordo com a sua relevância para o alcance destes 

propósitos. Essa coordenação dos elementos é dinâmica, tomando novos contornos de acordo com 

novos fatores que venham a surgir, e também de acordo com as mudanças no modo de enxergar e 

se relacionar com o mundo social. 

A superação da barreira da mudança de ambiente implica na necessidade de o estrangeiro 

buscar traduzir o novo padrão cultural. Estando, porém, sua ferramenta de tradução nos termos do 

padrão cultural do seu grupo de origem, essa busca apenas surtirá qualquer efeito se houver 

proximidade interpretativa mínima entre os termos a se traduzir. A não-aptidão ou não-disposição 

para substituir integralmente seu padrão cultural por outro ou a fazer uma substituição parcial 

considerável, pode empurrar o sujeito à marginalidade da sociedade, pois viverá em um híbrido 

cultural beirando dois padrões de vida em grupos diversos sem se estabilizar em nenhum deles. 

Segundo Collier, imigrantes oriundos de países com baixa renda raramente são bem-

vindos em sociedades de destino com alta renda, nas quais geralmente se deparam com racismo e 

discriminação laboral. São comportamentos que humilham e segregam os recebidos e que, 

felizmente, podem ser enfrentados por políticas públicas. Esse tipo de comportamento tem origem 

no apego à cultura local ou nacional do indígena653 e na sua censura a quem entende como violador 

dos laços comunitários. Os imigrantes, principalmente os de raízes étnicas muito dissemelhantes 

                                                                 

652 SIMMEL, 2005; SCHÜTZ, 1944. 
653 Expressão esquisita utilizada pelo autor para se referir ao nacional culturalmente enraizado - indigenous. 
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da majoritária (e descendentes dos efetivamente imigrados de outros países), são empurrados a um 

limbo sócio-existencial, o que é resultado da política de multiculturalismo do passado, que ainda 

repercute no presente. 

Em alguns países e, em alguns casos, algumas comunidades locais, como Alemanha e 

Espanha (com destaque para Catalunha, que vem desenvolvendo uma política de interculturalidade 

para integrar imigrantes) não depositam mais suas fichas na separação sociocultural. Na Alemanha, 

aqueles que não são absolutamente contra a recepção de mais imigrantes, admitem a gravidade da 

situação e demandam políticas de inserção social. O país, que recebeu cerca de um milhão de 

imigrantes em 2015 e se encontra em processo de determinar a quem se autorizará a residência 

regular pelo refúgio, tem uma classe política razoavelmente consciente da necessidade e urgência 

de transformar o passivo dos pacotes de acolhimento – habitação, alimentação, etc – em ativo 

econômico. Apoiando-se em pesquisas realizadas por centros de excelência, como as suas 

universidades, fundações e institutos de pesquisa, o governo central coloca em prática uma série 

de medidas de integração, as quais se estima custar ao erário alemão cerca de 50 bilhões de euros 

nos primeiros dois anos654. O pacote por si só já pode refletir na economia nacional, haja vista a 

geração de empregos e a quantidade de dinheiro a circular, mas seu objetivo é converter uma 

situação negativa futura e certa em uma positiva e lucrativa, e com potencial de dar conta a 

problemas sociais, como o envelhecimento da população. Independentemente das migrações, o 

welfare state europeu aparenta estar em declínio e depende de mãos-de-obra para sobreviver, e o 

capitalismo se fortalece com o excedente. 

Se considera-se que Claude Lévi-Strauss estava certo no artigo Race and history, 

publicado em 1952, e nenhuma cultura isolada está de fato sozinha, sendo sempre parte de uma 

coalisão que inclui outras culturas, uma alternativa às teorias assimilacionista e multiculturalista 

pode se apresentar mais adequada ao tratamento das questões de integração de estrangeiros que 

desejam se alocar em âmbito definitivo. A teoria interculturalista prevê o contato entre as culturas 

sem receios da possibilidade de as consequências interferirem em uma e outra. Há, na verdade, um 

maior controle do choque de culturas. 

A integração ideal poderia ser aquela onde um meio termo – um ponto equidistante dos 

dois extremos de uma linha que a divide em partes iguais, semelhante ao método Aristotélico, ou 

                                                                 

654 Notícia publicada em 01 de fevereiro de 2016 no sítio do jornal Deutsche Welle – http://www.dw.com/en/the-costs-of-the-

refugee-crisis/a-19016394   

http://www.dw.com/en/the-costs-of-the-refugee-crisis/a-19016394
http://www.dw.com/en/the-costs-of-the-refugee-crisis/a-19016394
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Mesotes, que visa encontrar as ideais virtudes de um cidadão justo. Para o antigo filósofo grego, a 

virtude se encontra neste meio termo ideal. A virtude coragem, por exemplo, se encontra no meio 

termo entre a temeridade exagerada e a covardia. Da mesma forma, a posição de interculturalidade 

vivida por um imigrante, em seu estado de integração ideal, que considera seu passado acumulado 

e seu presente e futuro por vir, talvez possa ser encontrada em algum ponto entre um e outro 

extremo cultural.  

Não é dizer que esse núcleo duro de uma filosofia da integração de estranhos alcance 

racionalidade tamanha que impeça adequações. É possível que um extremo da linha (um valor de 

uma das culturas que se encontre em oposição a outro valor da outra cultura) tenha grau de 

importância no contexto específico mais acentuado do que o outro, em relação ao sujeito. Logo, o 

ponto de equilíbrio deve tender a um dos extremos. A questão principal que cabe ao imigrante se 

questionar e se esforçar para entender é o grau de importância atribuído pelo novo grupo a 

determinado valor, que se encontre em oposição ao outro valor trazido por ele de sua origem, em 

relação ao grau de importância que o imigrante atribui a este seu valor. Cabe descobrir o quão 

disposto ele está a abrir mão de ou elastecer (e em que medida) um valor ou costume integrante do 

padrão cultural que carrega, e quão importante ele é para o grupo e em que medida ele é necessário 

àquela convivência pacífica que se busca alcançar.  

Encontrar esse ponto de distância ideal entre extremos, que podem estar muitos afastados 

ou próximos, sob a perspectiva de um comunitarismo inclusivo, que valoriza o grau de autonomia 

dos indivíduos e o respeito mútuo em direção à cooperação entre membros da mesma comunidade, 

é o desafio a que se propõe atentar a teoria interculturalista concernente à integração de imigrantes. 

Encontrar em cada evento a conduta virtuosa para aquele pedaço espaço-temporal e dirigir os 

esforços nesta direção. A doutrina de Aristóteles separa as condutas em bom e mau, porém, aqui, 

a compreensão analisa condutas adequadas ou não-adequadas.  

Esse exercício será realizado geralmente de maneira automática, nos atos mais básicos da 

convivência, como ao descobrir que ocasiões se deve dar bom dia ou puxar conversa na fila do 

banco. Também pode surgir em conflitos mais tensos entre valores que ambos extremos culturais 
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oferecem grande grau de importância. Como no caso dos pais de origem Turca que não permitiam 

suas filhas a participar das aulas mistas de natação em colégio na Suíça655 e na Alemanha656.  

A falha na integração pode levar a um contínuo desenraizamento, que pode ser 

caracterizado pelo estado de uma pessoa que teve arrebentados seus vínculos cultural, religioso e 

ético com suas origens, podendo ser levado a questionar a validade de todas as relações instintivas, 

terminando por ser impossibilitado de recriar ou renovar sua sociabilidade e capacidade de criar 

vínculos. 

Lidar com a diversidade é o desafio da integração. O problema da diversidade pode ser 

construído sob amarras da ideologia, o que seria evidenciado pela dominante versão concebida pela 

maioria, esta que evita se incluir na diversidade, e anormaliza o outro657. Por exemplo, Zapata-

Barrero658, analisando Bouchard659, em suas obras sobre interculturalismo, reconhece que o autor 

apresenta a diversidade como as minorias de ‘outros’ em face do nacional homogêneo ‘nós’, que 

teria a capacidade e a autoridade para definir o que seria diversidade.  

Sob uma perspectiva de homogeneização da população dentro de um paradigma 

identitário – uma identidade nacional brasileira, por exemplo 660  –, o modelo de integração 

brasileiro está mais próximo, entre os três principais citados, de um modelo assimilacionista. É 

claro, os principais problemas de desigualdade no Brasil têm suas origens no passado escravagista 

colonial brasileiro e no sistema quase feudal predominante no norte e nordeste até as décadas 

iniciais do século passado, e na constante falha na inclusão social e no espalhamento do exercício 

da cidadania, em geral no que concerne às pessoas que fogem do padrão fenotípico europeu. Mais 

ainda, persiste no Brasil uma tradição de ineficiência no ensino público que mantém, geração após 

geração, baixas as possibilidades de desenvolvimento igualitário de uma cidadania esclarecida 

capaz de permitir ao brasileiro uma compreensão de si na sociedade enquanto sujeito de deveres e 

direitos, produtivo e colaborador. 

                                                                 

655  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/switzerland-muslim-swimming-pool-school-mixed-lessons-ruling-girls-

boys-echr-a7518981.html   
656  http://www.hurriyetdailynews.com/german-court-rules-muslim-girls-must-join-swimming-classes-with-

boys.aspx?pageID=238&nid=54306  
657 BLOMMAERT, J e VERSCHUEREN, J. Debating Diversity: Analyzing the Discourse of Tolerance. London: Routledge, 1998. 
658 ZAPATA-BARRERO, 2013. 
659 BOUCHARD, 2011, 2012. 
660 Mesmo incluindo dezenas de idiossincrasias regionais, ainda assim pode ser nucleada por elementos comuns. E ainda, é 

devidamente possível que nativos de uma região se sintam orgulhosos por características de outras regiões e razoavelmente incluídos 

nos padrões normativos comportamentais. O idioma comum tem papel muito relevante nessa identificação intercultural regional, 

mas uma estrutura de valores central também pode ser financiadora de capacidades de interpretação dos diversos mundos sociais 

no território de um Estado. 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/switzerland-muslim-swimming-pool-school-mixed-lessons-ruling-girls-boys-echr-a7518981.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/switzerland-muslim-swimming-pool-school-mixed-lessons-ruling-girls-boys-echr-a7518981.html
http://www.hurriyetdailynews.com/german-court-rules-muslim-girls-must-join-swimming-classes-with-boys.aspx?pageID=238&nid=54306
http://www.hurriyetdailynews.com/german-court-rules-muslim-girls-must-join-swimming-classes-with-boys.aspx?pageID=238&nid=54306
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A falha sistemática na possibilitação universal do acesso a bens básicos e juridicamente 

garantidos pela Constituição repercute no inalcance de uma paz social conforme se proporia em 

uma teoria social comunitarista e na teoria jurídica apresentada algumas páginas atrás. Em ambos 

casos, a saída está na aproximação de pessoas pelo compartilhamento de elementos comuns que, 

por sua vez, seriam cuidadosamente adquiridos desde a infância. Em se tratando de um ensaio sobre 

migrações, o elemento infância não está presente na maioria dos casos, e é essa ausência que 

qualifica o deslocamento cultural, a ruptura, o desenraizamento, a desterritorialização.  

Há pesquisadores brasileiros, como Leonardo Cavalcanti, professor da Universidade de 

Brasília, que entendem que o fato de a grande maioria dos imigrantes dos últimos cinco anos no 

país serem homens com idade entre 25 e 50 anos ser algo benéfico ao país, pois não se precisaria 

gastar com educação e eles estariam em plena capacidade laboral. Do ponto de vista imediatista 

econômico, pode ser verdade. Do ponto de vista tão-somente da coesão das comunidades e da 

integração dos imigrantes à sociedade, pode ser um problema, ao menos em casos de chegadas em 

massa – como ocorreu com haitianos em 2010 e em 2017 com venezuelanos. Principalmente se se 

espera que estes imigrantes se estabeleçam no território nacional e interajam com seus novos 

vizinhos e que participem com plenitude na disputa e acesso dos bens disponíveis na sociedade. 

Pensar migrações exclusivamente dentro da lógica do mercado de trabalho pode alimentar o 

isolamento de populações e prejudicar seu acesso a bens comuns. Pode ainda gerar atrito entre sub-

integrados e super-integrados. 

Exatamente para equilibrar um princípio humanitário com a razão economicista 

apresentada por Cavalcanti (e de fato é importante também tê-la em consideração) dentro de uma 

realidade onde grandes diversidades podem apresentar desafios à pacificação e coesão social, que 

se apresenta a importância de promover iniciativas concretas que promovam a integração do 
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estrangeiro à cultura majoritária, uma Leitkultur 661  (cultura de valores guias 662 ) ou cultura 

fundamental. Não se trata de fazer o imigrante assimilar integralmente uma cultura que não é sua. 

Isso já se mostrou um equívoco (como o modelo assimilacionista francês). Mas sim, de equilibrar 

e aproximar valores e costumes trazidos de fora com o núcleo normativo axiológico preponderante 

ou tradicional. A questão resta em definir o que seria esse núcleo, que dificilmente se consolida 

empiricamente. Ele é uma eterna construção. 

Zapata-Barrero procura dar, em sua compreensão da teoria interculturalista, uma 

perspectiva mais positiva à diversidade. Este seria um dos grandes diferenciais à teoria 

multiculturalista da integração, indo em direção de uma busca pelas vantagens da diversidade. 

Diversidade como um recurso e bem público a ser explorado. 

A princípio pode soar estranho e um tanto enviesado, porém o modelo interculturalista, 

conforme proposto pelo professor catalão, surge como uma razoável alternativa ao 

multiculturalismo e ao assimilacionismo, ainda que empiricamente possa encontrar entraves em 

sua aplicação, que varia conforme as particularidades do contexto local. Teoricamente, há 

possibilidade de se alinhar a uma abordagem comunitarista inclusiva, ao promover contato e 

comunicação interpessoal como ferramenta de fomento da coesão comunitária através de um 

sentimento comum de pertencimento ao se valorizar tanto culturas locais e tradicionais quanto as 

minoritárias trazidas por migrantes.  

 

 

 

 

 

                                                                 

661 “My focus is peace with Islam within European societies and, at the same time, peace in the Mediterranean as the basin of the 

geopolitical European–Islamic border. Moreover, as a Muslim living in Europe, I am aware of a severe European crisis of meaning. 

In my book on the crisis-ridden identity of Europe I argue that the encounter with Islam could serve as a positive element in coping 

with this crisis, while honouring the historical records most pivotal for the creation of Europe under the impact of its encounter with 

Islam. To be sure, for a host of reasons, Islam in Europe is an issue different from that of Islam in America. I argue that a shared 

consensus over values between Europeans and Muslim migrants is essential for the inner peace of Europe. I have coined the term 

europäische Leitkultur (literally: European guiding culture) to depict this consensus. There was a hot debate on this issue in German 

politics when some conservative German politicians made an effort to abuse this concept in switching it into a German Leitkultur 

with fully different implications. The focal point of this chapter is the intercivilisational dimension of world politics insofar as it 

pertains to Islam. I nevertheless refer again to Islamic migration in considering the fact that this is also a world political issue.” – 

TIBI, Bassam. Islam Between Culture and Politics. 2. ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005, p. 211. 
662 European Leitkultur (culture of guiding values) for Muslim migrants to share with Europeans as an alternative to jihad – TIBI, 

Bassam. Political Islam, World Politics and Europe: From Jihadist to Instiutional Islam. 2. ed. Londres: Routledge, 2014. v. 2014. 
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C AP ÍT U LO  7 .  EX C URS O –  SE MPR E EST RA N GE IR O E  NU NC A 

IM IG R A N T E.  M ANU  C H A O E A C ID A D A N IA  G LO BA L  

 

 

Após seis capítulos revendo teorias, conceitos e experiências vivenciadas, incluindo 

pesquisa de campo, optei por incluir um estudo de trajetória social de um notório artista, por 

entender que assim se bem encerra o ciclo que permeia todo o arcabouço teórico-empírico 

produzido e apresentado.  

O excurso homenageia a apreciada interdisciplinariedade nutrida pelo Programa de Pós-

Graduação em Sociologia e Direito que integro, e ao qual submeto esta dissertação. A intenção é 

contribuir, a partir de mais um vetor epistemológico direcionado ao tema da integração de 

imigrantes, com uma proposta de enriquecimento das teorias margeadas e aprofundadas neste 

esforço acadêmico. 

Cosmopolita, Manu Chao demonstrou ser capaz de circular por diversos espaços e nichos 

sociais, superando fronteiras geográficas, políticas, sociais, econômicas e culturais, transplantando 

experiências acumuladas às suas novas produções artísticas. Esse ensaio traz uma abordagem que 

testa a percepção de um famoso e talentoso artista que incorpora o imaginário em torno do sujeito 

migrante, conseguindo manipular, através de suas produções, toda a carga simbólica decorrente, 

inclusive tendo sido suficientemente importante para, não apenas dela ser banhado, mas também, 

pela sua arte, operar grande influência sobre esse imaginário.  

 

 

7.1 INTRODUÇÃO 

 

José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, nascido na periferia de Paris em 1961, cresceu 

em uma década turbulenta para a cidade das luzes e em um seio familiar que o permitiu traduzir 

uma imensa quantidade de estímulos culturais e políticos em criatividade musical, projetos sociais, 

aproveitamento do espaço urbano e rebeldia. Logo cedo se tornou Manu e completou mais tarde 

seu nome artístico com o sobrenome do pai – Chao. 

A história começa muito antes de Manu despontar no Brasil como uma figura latina 

interessante em uma época em que ainda se consolidavam liberdades recém conquistadas entre os 
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jovens, que se adaptavam a um ambiente democrático que seus pais não viveram. Ao final dos anos 

90, a mescla cultural do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, gerou ambiente ideal para receber o som 

diversificado e aparentemente despretensioso do artista que, mesmo após quase duas décadas, 

poucos sabem que é europeu – peruano, chileno, mexicano, colombiano, muitos arriscam.  

Mas francês? No passaporte, sim. E espanhol. Com dois passaportes na mão, Manu se 

declara cidadão do presente. A cosmopolita Paris da década de 1960 gerou muitos franceses pouco 

afrancesados, entre eles, filhos de exilados ibéricos, como Manu Chao, que cresceram em bairros 

onde o que menos se vivia era o tradicional estilo de vida francês. Manu frequentou ainda 

adolescente a residência de amigos africanos subsaarianos, magrebinos, levantinos e sul-

americanos. Em seu ambiente familiar, Manu também vivia uma mistura ibero-americana, sendo 

seu pai um jornalista galego, com provável herança cultural cubana, e sua mãe uma basca que 

sofreu os horrores da guerra civil espanhola. A residência dos Chao era um caldeirão cultural que 

abrigava os ares de uma esquerda revolucionária capitaneada por artistas como Vargas Llosa, 

García Márquez, Onetti, Cortázar, Benedetti e Alejo Carpendier (este levava instrumentos musicais 

e apresentava às crianças). Todos, intelectuais que o patriarca Chao tinha contato em seu trabalho, 

visitavam os Chao sob olhares de um atento Che Guevara emoldurado na sala de estar do imóvel. 

Ainda jovem, Manu Chao conquistou os palcos dos subúrbios parisienses cantando rock 

and roll e outros gêneros, abusando de um inglês passável – um dos poucos indícios de sua herança 

francesa; o forte sotaque ao falar inglês. O acesso a línguas estrangeiras geralmente é indício de 

privilégio social dos que tiveram berço. O caso de Manu é diferente. Apesar ter sido privilegiado 

com acesso à diversidade cultural, e disto extrair vantagens, tal sorte se deu em consequência do 

infortúnio do exílio de seus antepassados.  

Manu conseguiu fazer a conexão entre a ruptura do exílio, as ruas e o acesso a insumos 

culturais providos por uma capital europeia assoberbada de inquietações e nutrida por séculos de 

avanços sociais sustentado pela exploração de terras longínquas. Manu Chao aparentemente 

compreendeu desde cedo que possuía algo de especial – produto do patrimônio cultural acumulado 

em pouco tempo e das experiências de uma vida en la calle regida primeiro por grupos de amigos 

baderneiros, depois por acompanhar a cena underground da música parisiense da década 80. Manu 

procurou não deixar sua inclinação intelectual dominar sua identidade de músico da rua, evitando 

badalações e posturas que o afastassem do contato com o povo, mesmo após começar a ganhar 

dinheiro e adquirir fama, o que parece jamais ter afetado seu caráter. Dinheiro e fama não o 
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ascenderam entre as classes sociais, pois assim ele desejou. Afrânio Garcia Junior se deparou com 

situação similar ao explorar a trajetória de Florestan Fernandes: 

“A precocidade em línguas estrangeiras, como ressaltam os estudos de sociolingüística, é 

um dos privilégios sociais dos que ‘tiveram berço’, mas que aparece como um dom ou 

talento suplementar a atestar a superioridade ou ‘excelência’ dos indivíduos de origem 

elevada. O investimento apaixonado nas tarefas intelectuais e o espírito meritocrático, bem 

como a busca da integração de tradições tão diferenciadas quanto as ensinadas pelos 

jovens e brilhantes professores estrangeiros, cuja diversidade de modo algum se reduz às 

suas origens nacionais (fato patente em suas obras ulteriores), estão entre as características 

da trajetória intelectual de Florestan Fernandes”. (GARCIA JR., 2004, p. 290) 

Em poucos anos, sua vocação musical inspirou a bagagem política inevitavelmente 

absorvida onde quer que estivesse, somada ao sucesso de sua banda Mano Negra, e Manu embarcou 

com destino à América, de onde parte de seu coração jamais retornou. Sua forma de trabalhar, sua 

energia ao produzir e fazer apresentações, seu carisma, ganham novos tons a cada ano, a cada 

projeto, sempre em direção a uma concentração de esforços para coletar informações das calles, se 

engajar em projetos sociais, fazer turnês cuidadosamente planejadas, tocar nas ruas e bares com 

amigos e, com paciência, produzir músicas carregadas de mensagens e complexidade. 

O estudo da trajetória social de Manu Chao tem vários aspectos comuns aos estudos das 

migrações, porém não como se geralmente imagina – o cantor como o embaixador de lugar algum; 

o baluarte do fim das fronteiras e da causa dos imigrantes clandestinos. Manu Chao, na verdade, 

apesar de sua aparente simplicidade e modéstia, é um homem desenraizado ou, talvez, multi-

enraizado. Os conceitos gregos de xenía e xenos, a grosso modo traduzidos para a atualidade como 

hospitalidade e estrangeiro hóspede, melhor explicam porque Manu Chao não é o estrangeiro 

indesejado, o bárbaro, o allotrioi, o clandestino, ao se mover incógnito pelas ruelas do mundo.  

A trajetória de Manu Chao pode trazer subsídios para a compreensão dos diferentes tipos 

de capitais sociais utilizados pelo músico para também exercer outros papéis sociais – ativista, 

anticapitalista, antiglobalista, intelectual. Para uma compreensão da contínua ascensão de Manu 

Chao como artista e figura multiface é importante conhecer as conexões e redes sociais que 

municiaram o artista a alcançar, sem se utilizar das ferramentas persuasivas típicas do mercado da 

música, uma significância global, muitas vezes não desejada, porém sempre aproveitada pelo 

músico nas diversas causas defendidas. 

Recomenda-se a leitura das próximas páginas com concomitante acompanhamento dos 

links e informações disponibilizadas nas notas de rodapé. Essa recomendação se fundamenta na 

minha própria experiência nesta pesquisa, que só foi possível ser realizada nestes termos em razão 
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de uma imersão, dentro das possibilidades da ocasião, nos diversos contextos vividos por Manu 

Chao ao longo de mais de 30 anos de movimentada carreira. 

 

 

7.2 OS CHAO 

 

Em 1936, a Espanha encontrou o caminho da guerra e só encontraria a paz décadas mais 

tarde. Mesmo após o fim do conflito interno, em 1939, a Europa e o mundo logo se achariam em 

guerra total, e a ditadura Franquista, chefiada pelo galego nacionalista General Francisco Franco, 

não encontra grandes entraves para promover uma limpeza. Uma limpeza de opositores 

republicanistas e a qualquer ideia separatista que fugisse dos antigos ideais unificadores de uma 

Nação de Hispânia, que contrastava – e ainda contrasta – com a intensa diversidade cultural entre 

tão próximas regiões. A complexidade do conflito alcançava diversos agrupamentos de valores, 

como luta de classes, religiosidade, fascismo, comunismo, anarquismo, militarismo, democracia e 

revolução/reformas. 

Um ano antes do começo da Guerra Civil Espanhola, nascia, na pequena cidade galega de 

Vilalba, Ramón Luis Chao Rego, que viria a se tornar jornalista, escritor e músico. Cresceu ao 

redor do Hotel Chao, pertencente ao seu pai, José, junto com seus cinco irmãos e irmãs mais velhos. 

A avó paterna de Ramón, Dolores, havia emigrado no final do século XIX da Galícia à Cuba, 

fugindo de seu marido663 que era muito mais velho, alcoólatra e agressivo664.  

Em Havana, utilizando contatos galegos, Dolores conseguiu emprego como criada na 

residência de Don Mario García Kholy665, ministro do primeiro governo independente cubano, e 

também um grande poeta666. Ramón se refere a ele como chefe de polícia de Havana, mas Kholy 

foi muito mais influente em Cuba, tendo sido ainda embaixador do país em Madri, e pai de Mario 

Kohly, importante banqueiro no período de Fungencio Batista e organizador de movimentos de 

retomada de Cuba após a revolução castrista667. Quando jovem, Ramon foi informado por um 

                                                                 

663 Ou amante. A história de Ramon Chao tem um pouco de ficção e verdade. Verdade surgida de um quebra-cabeça proveniente 

de uma pesquisa feita por Chao. E ficção, pois Ramon sempre foi um contador de histórias. 
664 CULSHAW, Peter. Clandestino: In Search of Manu Chao. London: Serpent’s Tail, 2013. 
665 Nascido em Havana em 1875, e falecido em Madri em 1934. 
666 Ramón Chao acredita que o poema Tú, que se tornou uma famosa habanera (música), seria sobre Dolores. 
667 Kohly inclusive liderava desde os EUA guerrilheiros estabelecidos em Cuba, que, porém, foram dizimados logo antes da invasão 

da Baía dos Porcos. Apesar de Kohly ter trabalhado secretamente com a CIA, foi preso em 1963 pelo FBI por seu envolvimento na 

fatídica operação de tentativa de retomada de Cuba. http://spartacus-educational.com/JFKkohly.htm   

http://spartacus-educational.com/JFKkohly.htm
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amigo mais sênior, que também havia residido em Cuba, que seu avô era Dom Kohly, e se 

convenceu disso após ver uma fotografia dele e se surpreender com a semelhança com seu pai, 

José. Além disso, o marido bêbado de Dolores a perseguiu até Havana, mas foi encontrado morto 

em uma pequena rua no dia seguinte ao seu contato com Dolores. Dolores engravidou e retornou à 

Galícia, lá nascendo seu filho. Não há como avaliar o grau de veracidade desta estória.  

O sobrenome Chao é uma provável derivação de Terra Chá (ou Tierra Llana), comarca 

da província galega de Lugo onde fica Vilalba. Em algum momento da Cuba pré-revolução, o pai 

de Ramón esteve na ilha caribenha em busca de fortuna, o que, de fato, fez, porém, por adorar 

música a gastou com óperas e recitais. Em seu retorno à Galícia, abriu um hotel em Vilalba, que 

logo passou a ser frequentado por intelectuais, jornalistas, escritores668, clérigos e contadores de 

história. Os Chao, incluindo as crianças, tinham contato com todos eles. 

Tendo desde cedo demonstrado grande talento para música, Ramón, aficionado por Bach, 

mudou-se para Madrid aos 11 anos, após receber bolsa de estudos669 para estudar música no 

Conservatorio e bacharelado no Colegio Apóstol Santiago. Aos 20 anos, em 1956, após receber 

um prêmio por performance em piano, se mudou para Paris para estudar música, onde teve a 

oportunidade de trabalhar no setor de línguas ibéricas de l'Office de radiodiffusion télévision 

française (que se tornaria mais tarde a Télévision française 1 – TF1), ao mesmo tempo que 

colaborava com jornais franceses e espanhóis. Ramón, que foi admitido na emissora por falar 

galego, passou a dirigir as emissões no idioma em 1960, tendo logo passado à chefia do setor de 

línguas Ibéricas.  

Durante esse período, teve contato com figuras importantes do mundo da literatura, como 

Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar e Mario 

Benedetti. Ramón já tinha fortes inclinações à esquerda política espanhola. Ainda hoje, em seu 

blog, a colorida bandeira da Segunda República Espanhola aparece abaixo dos dizeres “¡VIVA LA 

REPÚBLICA!”. Uma herança de seu pai, que era ateu e republicano. Ramón se diz um desiludido 

com a humanidade. Um pessimista. Um saudosista, ao lembrar dos gênios pensadores de sua época 

– “O neoliberalismo acaba con todo. Trátase de consumir, gañar e consumir”670. Também é 

saudosista ao comparar negativamente os líderes franceses atuais a De Gaulle e Mitterand. 

                                                                 

668 Como Álvaro Cunqueiro, Xosé María Castroviejo e Celso Emilio Ferreiro. 
669 Facilitada por um influente franquista vizinho dos Chao. A Galícia, ainda que extremamente regionalista, foi onde nasceu o 

General Francisco Franco, tendo ele grande apoio na região. 
670 https://ramonchao.wordpress.com/2011/04/19/chao-%E2%80%9Centrei-en-radio-france-porque-falaba-galego%E2%80%9D/   

https://ramonchao.wordpress.com/2011/04/19/chao-%E2%80%9Centrei-en-radio-france-porque-falaba-galego%E2%80%9D/
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A Segunda República Espanhola (1931-1939), terminada com a guerra civil e com a 

vitória de Francisco Franco – apoiado por Salazar, Hitler e Mussolini – também significou a queda 

da esquerda, seja de âmbito nacionalista regional ou espanhol, comunista ou anarquista. Esse 

período republicano, que havia sido instaurado pela força de grupos revolucionários republicano-

socialistas, traduzido em governos de crescente inclinação à esquerda, se encontrou cercado por 

governos fascistas nacionalistas (sendo os mais perto, Portugal e Itália) e de uma fragilizada França 

– que viria a facilmente cair sob domínio alemão alguns anos mais tarde. A República também 

encontrou adversários e críticos na esquerda anarquista e socialista (e de nacionalismo regional, 

como no caso de Catalunha e Astúrias com a Revolución de 1934) e outros grupos além dos grupos 

conservadores. 

Como seu pai, Ramón aos poucos foi se tornando anti-franquista. Aos onze anos, separado 

de seu irmão Xosé Chao Rego, o Pepe, (que seguia o caminho da fé cristã em internato católico), 

foi enviado a um colégio em Madri e ali se doutrinava contra a ditadura. Pepe, três anos mais velho, 

por outro lado, se tornava cada vez mais católico e nacionalista. Logo, mesmo tão próximos na 

tenra infância no interior da Galícia, viriam a romper relações por décadas. Aos dez anos, Xosé se 

separou da família ao ser admitido no seminário Mondoñedo. Aos 15 anos, se mudou para 

Salamanca, onde obteve o grau de licenciatura em filosofia. Em seguida, foi para Roma, onde se 

licenciou em teologia. Mais tarde, Pepe foi ordenado pelo Papa Pio XII e enviado à Paris, onde 

Ramón já residia. Pepe passou a viver na Paróquia François Rabelais671 , local onde, sob o 

comando do clérigo André Aubry672, viria a conhecer a teologia da libertação e, aos poucos, mudar 

sua visão de mundo.  

Retornado à Galícia, Pepe exerceu a função de pároco por 17 anos na paróquia de Santa 

Mariña do Vilar, em Ferrol (cidade natal de Francisco Franco), em anos finais do período 

franquista. Lá, chegou a ser preso por apoiar a causa operária, e se recusava a cobrar por enterros 

e foi um dos primeiros padres a rezar missas de frente para os fiéis. Xosé acreditava que os fiéis 

deveriam ser os protagonistas, e não os padres, por isso reorganizava os assentos em formato de 

círculo. Se manifestou em temas como aborto, homossexualidade e celibato opcional. 

                                                                 

671 Padre, médico e filósofo renascentista. 
672 Terceiromundista que percorreu América Latina, tendo se estabelecido em Chiapas, México, local onde estabeleceu o Instituto 

de Estudios Mayas, organismo que serviu de base para as atividades do Exército Zapatista.  
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Em 1976, descrente com a Igreja Católica, que, para Xosé, combatia mais o aborto do que 

o capitalismo voraz, a pena de morte e a guerra, deixou a ordenança, mesmo sendo ainda religioso, 

e retornou à Vilalba, onde passou a lecionar e, posteriormente, em Santiago de Compostela, se 

tornando um reconhecido escritor regionalista, teólogo e um anti-franquista. Duas de suas obras 

mais famosas são O demo meridiano e Eu renazo galego. Assim como Ramón, se manifestou 

politicamente até sua velhice, tendo adquirido razoável influência. Faleceu em 2014 deixando 

extensa obra673, sendo reconhecido como ícone da comunidade galega, por ser restaurador da 

identidade galega a partir da ética e do compromisso.  

Na Paris de 1954, residindo na Cité Internationale Universitaire, Ramón conheceu Felisa 

Ortega (que também residia ali674), nascida em Bilbao, País Basco, e filha de republicanos exilados. 

O pai de Felisa, Tomás Ortega, era um “grande mestre de honestidade intelectual”675 e trabalhava 

em uma companhia telefônica durante a guerra e pós-guerra. Sendo republicano e opositor a 

Franco, precisou deixar a Espanha em direção à França, nunca mais tendo voltado676. Por ter 

deixado a Espanha, foi sentenciado à morte677. Ramón e Felisa se casaram, se mudaram para o 

subúrbio Boulogne-Billancourt (que havia se tornado um local frequentado por artistas, escritores 

e cineastas) e tiveram dois filhos – José Manuel e Antoine. Após alguns anos, se mudaram para 

Sèvres (onde havia uma mistura de culturas de classe trabalhadora e de elite intelectual), no lado 

oposto ao Rio Sena. Felisa, que tinha inclinação às artes, era cientista do CNRS (Centre Nacional 

de Recherche Scientifique) – órgão público francês destinado a pesquisa científica e tecnológica, e 

tinha uma mente afiada e indagadora. O ambiente familiar onde cresceram José Manuel e Antoine 

era regido ao som de boa música, pilhas de livros, amigos intelectuais frequentadores e paixões 

políticas. Ramón expunha um retrato de Che Guevara678 em sua sala. Todos os intelectuais que 

Ramón tinha contato em seu trabalho, como Vargas Llosa, García Márquez, Onetti, Cortázar, 

Benedetti e Alejo Carpendier (que levava instrumentos musicais e apresentava às crianças), 

também frequentavam sua residência. Este último se tornou amigo próximo de Ramón e dos Chao. 

                                                                 

673 https://www.youtube.com/watch?v=U35bsasTIHI   
674 https://julianasayuri.wordpress.com/2014/10/26/alias-137/   
675 Nas palavras de Manu Chao em entrevista publicada pelo jornal A Voz de Vilalba em 2012. 
676 Tomás se recusou a voltar à Espanha sob regime monárquico. O retorno de Felisa à Bilbao, 58 anos após sua saída, foi relatado 

por Eduardo Galeano em La trama del tiempo, conto publicado no livro Bocas del Tiempo. Trecho: “No encontró su triciclo, ni los 

sillones de mimbre de colores, ni la mesa de la cocina donde su madre, que le leía cuentos, había cortado de un tieretazo al lobo 

que la hacía llorar. Tampoco encontró el balcón, desde donde había visto los aviones alemanes que iban a bombardear Guernica”. 
677 https://youtu.be/VSRJKyyCaGg?t=714   
678 Que foi levado por Manu para Barcelona. 

https://www.youtube.com/watch?v=U35bsasTIHI
https://julianasayuri.wordpress.com/2014/10/26/alias-137/
https://youtu.be/VSRJKyyCaGg?t=714
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7.3 MANU DESCOBRE O MUNDO EM PARIS 

 

No dia 21 de junho de 1961, no 15º arrondissement de Paris, nasceu José Manuel Arturo 

Tomás Chao Ortega. Manu, como era conhecido, cresceu com a família na região de Sèvres, 

periferia oeste de Paris. Ele falava espanhol em casa, onde aprendeu com seus pais valores como 

humildade e honestidade, e francês na rua, onde conheceu um mundo cosmopolita no qual 

nacionalidades pouco importavam. Durante sua juventude no bairro, Manu teve bastante contato 

com diversidade musical e com imigrantes de várias origens, como africanos e muçulmanos em 

geral e latino-americanos exilados. A presença de escritores (como o cubano Alejo Carpendier) e 

jornalistas exilados no ambiente familiar era normal.  

Em certa ocasião, por orientação do filósofo Roland Barthes, Ramón encomendou um 

piano. Ele se recorda carinhosamente da reação incrédula de seus filhos ao descobrirem o talento 

musical do pai jornalista. As crianças, Manu e Antoine, logo entraram na escola de música. Na 

década de 70, Chuck Berry (pai do rock) influenciava a juventude francesa. Uma nova tendência 

musical também se instalava com a banda The Clash, também influenciando o jovem. O primeiro 

grupo musical que Manu participou foi o Joint de Culasse, formado em 1982, que interpretava 

canções de Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Chuck Berry e outros mais. Manu também teve 

influência de outros ritmos, como rock and roll, rockabilly, ska e reggae. Como também tinha 

muitos amigos da África subsaariana, teve cedo contato com o famoso cantor congolês Papa 

Wemba, com o jamaicano Bob Marley, e com o marfinense Alpha Blondy. O cubano Bola de Nieve 

foi também um ídolo para Manu. 

O ambiente político vivido por Manu era efervescente. Ele tinha três meses quando 

ocorreu o Massacre de 17 de outubro de 1961, no qual a polícia de Paris investiu contra uma 

manifestação de argelinos pelo fim da guerra e pela independência de seu país. Dezenas de 

manifestantes foram mortos e centenas se feriram. Nas décadas seguintes, ainda consternados pelos 

acontecimentos, mas gozando de maior liberdade do que no Magrebe, muitos imigrados argelinos 

e marroquinos, impedidos de livremente fazer música em sua pátria, se soltavam nas periferias de 

Paris. Manu também teve contato com ativistas exilados sul-americanos em Paris – brasileiros, 

uruguaios, argentinos e chilenos.  

Ramon Chao, jornalista, escritor, músico, espanhol, galego, republicano, socialista, 

residente de Paris, também inspirava seus filhos com ações. Manu se recorda de, durante o caos 
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revolucionário estudantil de 1968, seu pai na porta de casa, com uma braçadeira de jornalista, 

enquanto sua mãe implorava chorando para que não fosse cobrir as grandes manifestações no 

centro da cidade. Em 1975, a família comemorou com champanhe a morte de Franco – uma ocasião 

muito especial para os Chao. 

No início dos anos 80, o bairro de Sèvres passaria a lançar bandas francesas de rock. Uma 

delas foi a Hot Pants679 (nome inspirado em uma canção de James Brown), que Manu e seu primo 

Santiago Casariego (Santi) participavam tocando punk e pub rock (inspirado no rock inglês da 

época) em ruas e bares. Manu Chao e sua banda já se manifestavam em termos políticos à época. 

Santi participou da vida musical de Manu desde a primeira banda, a Joint de Culasse (Manu tinha 

14 anos), que também tocava em Sèvres. Muitas vezes havia problemas com a vizinhança. Tudo 

era improvisado e eles tocavam em um terreno de uma usina abandonada. Depois passaram a tocar 

no centro cultural da região. Manu já era a voz e a guitarra.  

Manu Chao passou por outras bandas, muitas vezes intercalando entre elas, até chegar a 

Los Carayos680. Em 1987681, Manu decidiu formar uma banda com músicas diferentes que ele 

tentou nas outras bandas e não deram certo. Ele ansiava por um ambiente musical e familiar. Queria 

sua família no grupo. Queria que seu irmão Antoine Chao, conhecido como Tonio del Borño 

(trompete) e seu primo Santi (baterista) participassem. Nasceu então a Mano Negra, que precisou 

ser acompanhada em seu primeiro álbum por outro grupo, o Dirty District, completando a 

necessidade de mais músicos para compor o som que Manu desejava. O primeiro single da banda 

foi um sucesso e Manu confirmou anos mais tarde que, a partir deste momento, não teve mais 

problemas financeiros. 

Em uma brincadeira, ele assinou algumas composições sob o pseudônimo Oscar 

Tramor682. Estas canções já seguiam, segundo seu biógrafo683, “uma espécie de balada mariachi, 

aflamencada, com guitarra acústica e bandoniôn”. Manu extraiu esse nome, Oscar Tramor, de um 

trecho de uma canção mexicana – busca outro amor – e o passa a utilizar nos primeiros anos no 

grupo Mano Negra. A banda ganhou esse nome em homenagem ao grupo anarquista iugoslavo que 

                                                                 

679 https://www.youtube.com/watch?v=88GrF6iF47U   
680 https://www.youtube.com/watch?v=Qi3oT9Ndi6A   
681 O ano de 1987 também viu a ascensão de outro grupo francês com herança espanhola. Os integrantes do Gipsy Kings, ciganos 

criados sob a cultura musical flamenca, eram filhos de imigrantes exilados da Catalunha, na Espanha. 
682 Nome que retirou de uma canção de Irma Serrano: “Busca otro amor / que te quiera más que yo…”. Manu satirizou para: “Óscar 

Tramor, torero matador”. 
683 ROBECCHI, Alessandro. Manu Chao: Música y libertad. Mondadori: Reservoir Books, 2002, p. 52. 

https://www.youtube.com/watch?v=88GrF6iF47U
https://www.youtube.com/watch?v=Qi3oT9Ndi6A
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planejou e realizou o atentado que tirou a vida de Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-

Húngaro. Outra referência ao nome Mano Negra é o grupo anarquista andaluz atuante ao final do 

século XIX.  

O primeiro álbum do grupo foi intitulado Patchanka, que significaria mescla de sons e 

seria palavra derivada do quéchua Pachacuchi e do espanhol Pachanga684 685. Para os músicos, 

Patchanka se tornou um estilo musical. Manu Chao buscava fugir da hermética da música 

underground francesa, que privilegiava o rock inglês enquanto estilo. A França não o agradava686 

e, ainda adolescente, ele já tinha o profundo desejo de deixar a França687. Mesmo assim, Manu se 

divertia com seus amigos fazendo música pelos subúrbios de Paris e, logo, por todo o país. Neste 

período, o grupo já se deslocava às regiões da cidade para divulgar o trabalho e alcançar o maior 

número e diversidade de pessoas, além de se situar em ambientes de troca cultural e musical. Esse 

período de passeio musical por Paris foi conhecido como Caravane des Quartiers. Manu disse 

mais tarde que nessa época aprendeu a viajar sem ir para longe. Também passaram a fazer turnês. 

Um detalhe importante para o futuro da carreira musical de Manu Chao foi o fato de ele, 

mesmo integrando uma banda ou grupo, participar de apresentações e da convivência com outros 

grupos, geralmente com estilos diversos. Com a Mano Negra não foi diferente, ao menos em alguns 

momentos do início do grupo. Ele adorava tocar com os Les Casse-pieds688 , uma banda de 

rockabilly em estilo itinerário. Tocavam em qualquer lugar, em especial no metrô. Manu chegou a 

dizer para um amigo que esta era a melhor banda do mundo. 

A Mano Negra fez muito sucesso e assinou contrato com a Virgin Records, algo que gerou 

críticas na cena underground, porém Manu insistia que eles precisavam da gravadora para alcançar 

um público mais internacional e eles teriam um alto grau de autonomia na criação689. A banda 

decidiria tudo, desde participação em shows de TV e rádio ao marketing dos álbuns. No segundo 

disco, como o primeiro fez sucesso, o grupo decidiu não fazer propaganda no estilo lavagem 

                                                                 

684 Pachanga se traduz do espanhol para português como festa. 
685 SILVEIRA, Raquel da. Manu Chao: a mescla como instrumento de crítica do intelectual quiebra ley. 2011. Universidade Federal 

de Juiz de Fora, 2011. 
686 Ele revelou em entrevista que só passou a ver beleza em Paris após voltar à cidade muitos anos depois de deixa-la. Mesmo a 

achando muito bela, ainda a classificou como colded heart – coração frio. Ele acha que a situação dos subúrbios não mudou ou 

piorou. 
687 https://youtu.be/VSRJKyyCaGg?t=1266    
688 https://www.youtube.com/watch?v=I8mVV_Xx1XI   
689 Manu nunca gostou da ideia de ter um agente. Ele revelou em uma participação em um evento na University of South California 

em 2010 que o agende da banda Hot Pants era péssimo, ficava sempre embriagado durante os shows e se comportava mal. Em certa 

ocasião, disse Manu Chao, esse agente subiu no palco e fingiu tocar bateria com seu pênis. 

https://youtu.be/VSRJKyyCaGg?t=1266
https://www.youtube.com/watch?v=I8mVV_Xx1XI
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cerebral690. Não levavam muito a sério restrições. Eles se divertiram com o plágio da canção Sidi 

'H' Bibi pelo cantor argelino Cheb Anouar691, que fez um videoclipe próprio por cima da música 

como se fosse sua. 

 

 

7.4 A MANO NEGRA VAI À AMÉRICA 

 

A banda fez sua primeira grande viagem internacional no início de 1989. Uma turnê pela 

América Latina. Logo que chegaram à região, os integrantes se impressionaram com o grau de 

pobreza de Peru e Equador, porém se interessaram pela dinâmica diferente. Em uma marcante 

ocasião em Guayaquil, um homem abordou os músicos para informá-los de que havia entendido o 

que eles queriam dizer, apesar de ela não expressamente dizer – “eu entendi, pois essa música fala 

da merda de vida que vivemos aqui”. Os músicos receberam esse tipo de feedback muitas vezes ao 

longo da jornada. Eles realmente se identificaram com a América Latina, justamente por ser algo 

mútuo. Houve um despertar de um senso de responsabilidade sobre as coisas que eram ditas. Nesta 

turnê, Manu compreendeu que poderiam fazer apresentações e divertir o público com música 

mesmo em lugares muito pobres e sem equipamento adequado: “São pessoas que vivem numa 

merda muito maior que nós aqui na Europa, e que têm uma energia acumulada que nós já não 

temos”.  

Retornaram à Paris no verão de 1989 e organizaram a Tournee Pigalle. Após o lançamento 

e sucesso do último álbum, Puta’s Fever, fazia sentido para os músicos parisienses se apresentar 

nos bairros boêmios Pigalle e Montmartre. A banda, já famosa em toda a Europa – estando em 

segundo lugar nos hits da Itália sem nunca ter pisado no país, e terceiro na Holanda –, encheu as 

casas de shows das redondezas dos bairros boêmios. Como a questão para os músicos não era 

financeira, os locais de apresentação eram pequenos, ainda que os integrantes soubessem que 

poderiam tocar em casas maiores e auferir maior renda. O objetivo era fazer jus ao espírito da banda 

e, é claro, tornar a questão uma ação de marketing. O recado era: “nos identificamos com a rua, 

com a boemia, com os imigrantes, com o povo”. De fato, o grupo sentia prazer em se apresentar na 

                                                                 

690 https://youtu.be/2lge2HEdY0w?t=502   
691 https://youtu.be/2lge2HEdY0w?t=832   

https://youtu.be/2lge2HEdY0w?t=502
https://youtu.be/2lge2HEdY0w?t=832
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região. Em uma ocasião, o show começou numa casa de festas e terminou na Place Pigalle692, onde 

todos podiam entrar, ao melhor estilo Casse-pieds, o que Manu Chao adorava693. Os membros da 

banda se recordam com carinho dos problemas que tiveram com os proprietários dos veículos 

estacionados na praça, que foram pisoteados ao se tornarem arquibancada para o show.  

Nesta época, a Mano Negra também foi à Itália para tocar em okupas (ocupações). O 

grupo não se preocupava com a rentabilidade dos projetos, pois a Virgin Records lhes 

proporcionara certa estabilidade financeira. Na verdade, Manu se preocupava em distribuir a renda 

de concertos e apresentações igualmente entre os participantes; todos recebiam o mesmo valor. A 

quantidade de integrantes da banda e da equipe sempre variava conforme as situações, podendo 

passar de 20. Geralmente eram 14 e todos votavam nas decisões do grupo; em ocasiões como a 

seleção das músicas a serem tocadas numa apresentação ou sobre a participação da banda em 

eventos e programas televisivos.  

Nas turnês de 1990, a Mano Negra tentou a sorte nos EUA, tendo razoável sucesso, porém 

bem menos do que esperado, talvez porque eles não trabalhassem com manager específico para a 

investida. Santi, baterista do conjunto, achava que lá, para fazer sucesso, eles precisariam ficar 

muito tempo, mas não tinham esse desejo. Queriam viajar. A escolha entre EUA e América Latina 

foi fácil. Ainda assim, não passaram em branco no país.  

Em 1990, a banda fez turnê em vários países, tendo tocado inclusive no Japão, porém logo 

retornaram às suas origens. Manu reclamava das viagens sucessivas; que eles viajavam muito, mas 

não conheciam nada, nem ninguém. Não conseguiam aprofundar amizades. Já em Paris, em 1991, 

a Mano Negra precisou encarar os efeitos da privatização da emissora TF1 (que desde 1987 investia 

pesadamente em cultura pop), uma luta que travou galantemente com apresentações em palcos 

populares e nas ruas de Paris. Manu rejeitava palcos mais nobres, como o Le Zenith (com público 

de 7 mil pessoas) – “não nos excita de forma alguma”, disse694. Eles adoravam os banlieues 

parisiennes, mesmo que o público nestes lugares preferisse rap ou raï 695. A mescla musical da 

Mano Negra atraia a todos os públicos periféricos. Em algumas ocasiões, banda e público se 

misturavam e não havia regras. Não havia cenografia e o palco era livre. Era uma festa. Em outras 

                                                                 

692 https://www.youtube.com/watch?v=BtHmR3SkwoU   
693  Manu Chao viria a tocar nas ruas do Rio de Janeiro, embaixo do Arcos da Lapa, em 2008. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZBHt2JdZOA   
694 ¡Pura Vida! (le filme) - https://www.youtube.com/watch?v=yZ3uFLlXu-0   
695 Gênero de música popular folclórica originado em Orã, na Argélia, também presente na região Oriental de Marrocos.  

https://www.youtube.com/watch?v=BtHmR3SkwoU
https://www.youtube.com/watch?v=FZBHt2JdZOA
https://www.youtube.com/watch?v=yZ3uFLlXu-0
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ocasiões, a situação esquentava demais, e seguranças precisaram ser contratados. A incerteza e o 

contato com o público excitavam banda e Manu Chao. Adoravam quando o público subia ao palco, 

mas temiam por seus instrumentos 696 . Gostavam de lidar com essa contradição e rejeitavam 

qualquer status de superioridade.  

No verão de 1991, a banda já era muito famosa. Após uma apresentação beneficente no 

hall da UNESCO, situação em que a sala foi parcialmente destruída (e houve reunião de 

representantes dos países membros dois dias depois), a Mano Negra foi proibida pelo prefeito de 

se apresentar gratuitamente no coração financeiro de Paris, La Defense, pois se esperava público 

de 15 mil pessoas e o show seria numa praça. O famoso e celebrado concerto de Jean Michel 

Jarre697, que recebeu cerca de 2,5 milhões de pessoas, ocorreu um ano antes e fora muito bem 

recebido. Houve revolta, pois a sensação era de que o subúrbio estava sendo vetado de uma área 

nobre da cidade. Até o Ministro da Cultura foi contra a proibição. No dia do evento, o prefeito 

enviou cerca de 750 tropas anti-disturbio. Manu deu entrevista dizendo que passaram anos se 

apresentando na periferia e nunca houve problemas. Afirmou que a ampla presença policial 

estimulava a violência. Ao final, a prefeitura autorizou o show. Nas rádios, os anúncios eram 

constantes. Na televisão, o concerto da Mano Negra era o assunto da hora. O alarde foi tão grande, 

que na hora do concerto havia mais de 20 mil pessoas na região. Tudo ocorreu pacificamente e, ao 

final, os integrantes se lançaram ao público. Santi viria a revelar que os integrantes já sabiam que 

esta seria a última grande apresentação do grupo na França. 

No final de 1991, embarcam na ideia de uma trupe de artistas teatrais franceses, a 

Compagnie Royal de Luxe (que participou do concerto em La Defense), conjunto que vinha se 

dedicando a preparar um navio para atravessar o Oceano Atlântico e, por cerca de quatro meses 

(abril a julho de 1992), se apresentariam pela América Latina, passando por diversos países698, 

inclusive pela cidade do Rio de Janeiro, finalizando em Buenos Aires. Os integrantes da banda 

ajudaram na preparação da embarcação, que contaria com todo o equipamento necessário para as 

apresentações, incluindo uma reprodução, no interior do navio, de uma rua de Nantes. 

A Mano Negra então zarpou para as Américas com o projeto Tour Cargo 92, um projeto 

patrocinado pelo governo francês que comemorava 500 anos da descoberta das Américas por 

                                                                 

696 https://www.youtube.com/watch?v=uN7oDTLb0b0   
697 Paris La Défense – Une Ville En Concert.    
698 Venezuela, Colômbia, México, Cuba, Brasil, Equador, Uruguai e Argentina. 

https://www.youtube.com/watch?v=uN7oDTLb0b0
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Cristóvão Colombo. O Navio Melquíades ville de Nantes trouxe ao continente americano artistas 

franceses e o desejo de contar um pouco da cultura de rua francesa e dialogar com as culturas 

latino-americanas. No interior do navio, os artistas reproduziram uma típica rua de Nantes e a 

abriam à visitação do público. O primeiro a conhecê-la foi Gabriel García Márquez, pois o navio 

havia sido batizado de Melquíades em homenagem ao personagem cigano de Cem Anos de 

Solidão699 e, segundo Ramón Chao, por seu intermédio, pois havia telefonado para Gabo (García 

Márquez) pedindo que este encontrasse seus filhos. A Mano Negra também se apresentava dentro 

do navio, mas geralmente os grupos iam às ruas e palcos das cidades selecionadas.  

Uma fantástica peça teatral era ornamentada e conduzida em espaços grandes, do tipo 

anfiteatro ou na rua, com vários artistas usando fantasias bonitas e algumas esfarrapadas. Eles 

dançavam loucamente enquanto fogo, água e neve falsa voavam pelos ares. Em Caracas e Buenos 

Aires, a trupe de artistas, incluindo Mano Negra, desfilou em parada pelas ruas contando trechos 

da história da França através de cenários cuidadosamente improvisados. Os artistas sempre 

aparentavam estar loucos ou bêbados, alguns com fantasias de guerreiros da primeira guerra ou de 

Napoleão Bonaparte, outros com vestimentas e maquiagem ao estilo Mad Max.  

Em várias partes do documentário sobre a expedição700, Manu Chao aparece entre os 

nativos, dançando, conversando, cantando, se divertindo, sempre tentando imitar, aprender, ouvir 

ou mostrar sua cultura. Manu se comporta como um descobridor, um desbravador. Ele se depara 

com talentos e beleza cultural onde menos se espera. Sempre em busca da mistura, da mescla. E o 

grupo não passou apenas por cidades portuárias. Eles se deslocaram ao interior e se apresentaram 

em diversas localidades.  

A apresentação da Royal Deluxe e da Mano Negra em Bogotá ocorreu na Plaza de Bolívar. 

Carlos Rojas, encarregado da montagem da trupe teatral na cidade e a quem foi encarregada no ano 

seguinte a construção do famoso dragão do Expreso del Hielo, conheceu Manu Chao na 

oportunidade. Ele contou que ninguém conhecia a Mano Negra na Colômbia e o que era esperado 

na Plaza era uma pomposa banda francesa:  

“El día del concierto, la gente estaba esperando un grupo de rock francés con toda la 

pompa. Se encontraron con un grupo de chinos sucios que venían por tierra desde 

                                                                 

699 Melquíades é um dos ciganos que costumavam visitar a cidade fictícia de Macondo, onde o romance acontece, todos os anos em 

março, trazendo invenções e descobertas no mundo exterior à aldeia. Wikipedia. 
700 Mano Negra – Amerika Perdida Tournée Cargo 92.   
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Cartagena, jalaban sus propios cables, cantaban en español y tocaban salsa. Quedaron 

desconcertados, pero se formó tremenda rumba”. (ROJAS, 2015701) 

No Rio de Janeiro, Manu – que há anos aparece em público vestindo uma camisa da 

seleção brasileira de futebol, apesar de Maradona ser seu ídolo – visitou a favela Rocinha, 

caminhando pelas ruelas e conversando com moradores. No alto do morro, Manu aponta para o 

bairro São Conrado, com sua praia e edifícios, e pergunta a um morador o que estava lá embaixo. 

O morador lhe explica que são residências de classes alta e média alta, shoppings centers de luxo, 

hotéis de cinco estrelas e campos de golfe. O mesmo morador explica que o governo não ajuda em 

absolutamente nada, mas na Rocinha, e em outras comunidades, os traficantes de drogas prestavam 

auxílios, tais como segurança, fornecimento de gás e assistência médica. Quando um líder 

narcotraficante é preso, disse o homem, os moradores da comunidade, com medo de sofrer invasões 

de outras facções criminosas e de perder os auxílios, exercem pressão para que o líder seja 

libertado. Manu pergunta a uma outra moradora, que caminhava em frente a um bar na favela 

segurando um copo de cerveja, o que ela estava ouvindo. Ela, em aparente idade avançada, 

responde rebolando e rindo: “pagode, samba no pé”. Àquela tarde, Manu e Mano Negra levaram 

um som diferente à quadra da escola de samba Acadêmicos da Rocinha. Quando o punk rock 

mariachi com tambores latinos ressoou, o povo, mesmo acostumado a funk e samba, caiu na dança 

do jeito que sabia e podia.  

A banda também se apresentou embaixo dos famosos Arcos da Lapa, no Centro do Rio 

de Janeiro, com grande público indo à loucura quando o cantor ativista americano Jello Biaffra, da 

banda estadunidense Dead Kennedys, convidado para a apresentação, ofendeu a George H. W. 

Bush. O rock era punk e pesado e com latinidade, e o público, mesmo resfriado por jatos d’agua 

vindo de mangueiras e carros pipa, enlouquecia no calor carioca de 1992. 

A apresentação no Rio702 coincidiu com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92703. Jello Biaffra sobe ao palco 

na Lapa avisando ao público que acabara de chegar de uma manifestação com 15 mil pessoas em 

frente ao consulado americano (1km de distância), onde se contestava o presidente norte-

                                                                 

701  Carlos Rojas, em entrevista em 2015 concedida ao sítio Noisey, canal musical da Revista Vice – 

https://noisey.vice.com/es_co/article/el-expreso-del-hielo-cuando-manu-chao-vivio-en-colombia   
702 Sobre o Rio de Janeiro, em entrevista gravada em 2007, Manu confirmou que possui uma relação especial com a cidade, pois se 

recorda do seu bairro. Manu “a viveu bastante” e a cidade lhe apaixona. “Siempre que estoy en Rio estoy muy en casa”.  

https://youtu.be/DYnNWXMBOL0?t=1988   
703 Realizada de 3 a 14 de junho de 1992 na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil 

https://noisey.vice.com/es_co/article/el-expreso-del-hielo-cuando-manu-chao-vivio-en-colombia
https://youtu.be/DYnNWXMBOL0?t=1988
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americano. Em seguida, a banda e o convidado alucinaram o amplo público com as canções I fought 

the law e Too drunk to fuck704. 

Alguns meses antes, a primeira parada do Melquíades, em abril de 1992, foi na Venezuela. 

O grupo havia chegado aos portos venezuelanos justamente dois meses após uma tentativa de golpe 

de Estado. Era um conturbado período no país, pois naquele ano houve duas tentativas de golpe – 

promovidas pelo então tenente-coronel Hugo Chávez (fevereiro) e por outros líderes (novembro) 

– contra o recém empossado presidente Carlos Andrés Pérez. No documentário da Cargo 92, há 

imagens de pessoas batendo panelas e de repressão a manifestações, além de grupos gritando 

“Venezuela, Venezuela”. Chao ficou sabendo que em 1989, em uma grande manifestação popular 

conhecida por Caracazo, militares reagiram violentamente contra manifestantes, deixando cerca 

de 300 mortos. A maior parte dos revoltosos naquele ano vinha das favelas de Caracas e de outras 

cidades e esteve às ruas contra o aumento de passagens, medidas neoliberais e ajustes fiscais 

propostas pelo FMI. Após a tentativa de tomar o poder em 92, o cada vez mais popular Chávez 

esteve preso por dois anos até ser anistiado em 94, e o presidente Pérez foi afastado por denúncias 

de corrupção em 1993. Manu acompanhou de longe esse desfecho. 

Durante a passagem de Manu Chao pela Colômbia com a Cargo 92, ele conheceu Gabriel 

García Márquez, que lhe contou sobre as condições das estradas de ferro no país, que eram velhas 

e enferrujadas, abandonadas. Manu perguntou então à Garcia Márquez o que ocorria, já que o trem, 

à sua europeia percepção, seria o meio de transporte mais eficiente e democrático. A resposta, para 

europeus, mesmo suburbano e muitas vezes marginalizado como Manu Chao, talvez não fosse tão 

óbvia. Mas, para qualquer sul-americano, a não existência de trens para ligar a vastidão territorial 

só poderia ser um não-movimento intencional, já que a demanda é clara. Simplesmente não havia 

interesse, disse García Márquez, pois o lobby dos empresários de petróleo, da aviação, e de 

caminhões, ônibus e carros não permitia. Ramón Chao, pai de Manu, adicionou: “eles 

simplesmente não querem um meio de locomoção democrático e barato, e ao alcance de todas 

cidades”705.  

Foi assim que nasceu, em 1993, a utopia de Manu Chao de se reinstalar a ideia das viagens 

de trem na mente das pessoas na Colômbia. Manu, seu grupo e seus amigos reformaram um trem 

com 14 vagões para seguir uma dura viagem com El Expreso del Hielo. Não havia estrutura. Não 

                                                                 

704 https://www.youtube.com/watch?v=ba9wl0rSNVQ    
705 https://www.youtube.com/watch?v=bTVSROvzhRk  

https://www.youtube.com/watch?v=ba9wl0rSNVQ
https://www.youtube.com/watch?v=bTVSROvzhRk
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havia banheiros, nem cozinha. Não havia camas. Não havia água. Havia, como recordou Ramón 

Chao, 99 pessoas e todas com diarreia. E este problema era resolvido nos espaços entre os vagões. 

Entre os 99706, muitos artistas de circo, de teatro, de pintura e tatuagem. E muitos músicos. Se 

Manu já havia (re)conquistado a América de navio, agora se consolidaria em seis semanas num 

comboio pelo interior da Colômbia, que, àquela época, vivia o auge do conflito armado interno. 

Por isso, tratados e acordos entre os governos de França e Colômbia precisaram ser costurados. 

Partindo de Bogotá, no centro do país, até Santa Marta, no extremo norte, próximo a Barranquilla, 

retornando à capital em 45 dias. O objetivo inicial era entrar de trem na capital e começar um show. 

Este final espetacular não deu certo por várias razões.  

Sobre esse tema, em palestra proferida em 2011, Ramón Chao chega a afirmar que a 

diarreia seria a Vingança de Montezuma contra o estrangeiro turista – em alusão ao sofrimento dos 

colonizadores espanhóis com males tropicais carregados à Europa após a invasão e destruição do 

Império Azteca. Ramón se enxerga, talvez, não como turista, mas como um colonizador. E é 

interessante saber que os Chaos não se escusavam dessa alcunha. Ironicamente, ele recorda, apesar 

de não haver água para que os 99 passageiros com diarreia pudessem se hidratar, eles sempre 

encontravam Coca-Cola pelo caminho, e logo descobriram que, apesar de o refrigerante não 

resolver o problema da hidratação, resolvia o da diarreia. Seria uma virtude da bebida, segundo 

Ramón. Os colonizadores se entendem.  

O nome Expresso do Gelo vinha da intenção do escultor Christian Mazat de imitar o 

personagem Melquíades, de Cem anos de Solidão, que levou gelo às crianças de Macondo. Havia, 

de fato, um vagão trazendo um imenso cubo de gelo pesando 10 toneladas, que seria levado até 

Aracataca, a cidade mundial da literatura, já quase no destino final da primeira etapa. Esse vagão 

estava sempre em chamas por fora. Uma cena espetacular complementada pelo Dragão Roberto, 

que cuspia fogo, e pelo Yeti, que lançava neve artificial. 

Em Aracataca, Manu Chao se impressionou com a história do célebre músico local 

Francisco “Pacho” Rada 707  – inventor do estilo musical Son Colombiano – que, apesar da 

notoriedade desde os anos 30, jamais conseguiu retirar o sustento de sua família do acordeão. A 

história conta que Pacho teria sido preso com seu instrumento musical e, no cárcere, teria musicado 

sua história tão belamente, que o povo exigiu sua soltura, culminando na expulsão de seu captor da 

                                                                 

706 Franceses, espanhóis, argentinos, italianos e colombianos.  
707 Retratado no documentário El Acordeon del Diablo (2000). https://www.youtube.com/watch?v=VqmzDDXJCRA   

https://www.youtube.com/watch?v=VqmzDDXJCRA
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região. Desde então, segundo reza a lenda, nenhum músico poderia ser preso na província com seu 

instrumento a mãos. Após Aracataca, muitos membros da Mano Negra regressaram à Paris, estando 

já esgotados pelas péssimas condições da viagem. Acompanhando Manu, restaram apenas o 

guitarrista Thomas Darnal e seu pai, Ramón Chao.  

Manu parecia ter o dom de estar nos locais certos durante acontecimentos importantes. 

Enquanto passava por Gamarra, em dezembro de 1993, se deparou com a repercussão da morte de 

Pablo Escobar, o notório narcotraficante, que foi um verdadeiro anti-herói do povo de Medellín. 

Escobar foi morto em Barrancabermeja, a cerca de 60km de Gamarra. Esse evento retirou 

praticamente toda a atenção do trem e seus dragão e yeti. Houve um outro importante 

acontecimento em Gamarra – ao menos para Manu Chao –, por sua vez levado pelo Expreso. Foi 

realizada La oficina de Deseos Humanos, que recebia cartas com desejos peculiares de residentes, 

tais como a fixação do uso dos trens, uma enciclopédia e a volta da paz. Manu estava conhecendo 

a alma da Colômbia. 

Havia um vagão onde as pessoas faziam tatuagem. Ramon fez uma tatuagem da Mano 

Negra e, a partir daí, decidiu sempre fazer tatuagens em homenagem ao lançamento de suas obras 

literárias. Fez essa em tributo ao livro que vinha escrevendo – Un Train de Glace et de Feu: La 

Mano Negra en Colombie, publicado em 1994. Em certo ponto da viagem, Ramon desejava deixar 

o trem e essa difícil viagem, mas entendeu o quanto o projeto social e cultural era importante para 

o filho, e resolveu enfrentar a travessia. Manu seria, segundo seu pai, provavelmente o único 

passageiro que ali estaria pelo ideal político. Os outros estariam pelas drogas, pela aventura e (ou) 

pelas artes produzidas nos vagões. Após um incêndio em um dos vagões, Manu proibiu 

definitivamente o uso de drogas. Essa não era, entretanto, a única preocupação de Manu com a 

questão das drogas. Todo o projeto de pôr o trem em marcha era um enfretamento político aos 

poderes hegemônicos do capital na Colômbia. E na Colômbia, o assunto drogas era e ainda é um 

tabu seríssimo, cujo enfrentamento pelos poderes estatais é ponto fulcral na longa guerra contra os 

narco-guerrilheiros. Manu sabia que caso autoridades do governo encontrassem drogas no trem, a 

viagem certamente teria fim.  
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Manu passou a ser visto com maus olhos pelos passageiros do trem, que passaram a lhe 

chamar de Torquemada 708, em alusão ao Grande Inquisidor dos Reinos de Castela e Aragão do 

século XV. Manu sofreu com isso, mas manteve sua posição. Muitos deixaram aos poucos o trem. 

E perderam a festa de réveillon (antecipado), na qual o grupo, se aproveitando que Manu viajou à 

Cali para ver uma corrida de touros709, cozinhou spacecakes (bolos de maconha). Ramón se recorda 

de provar um, 

“[…] pero no pasa nada! Dos, pero no pasa nada! Comí más tres, y de repente me sacan 

al solo y no sé cuanto tempo estuve ahí. Me dicen que media hora desmayado. Me levantan 

y los digo ‘estoy muy bien, estoy muy bien’. No, no está, abuelo. Y después pasé a los dos 

o tres días de maravilla, en las nubes.” (RAMON CHAO, 2012710)  

Ramón ficou muito envergonhado quando Manu retornou, e pediu desculpas. Manu 

respondeu carinhosamente: “Ora, papa. No se te puede dejar solo”. A mesma coisa disse quando 

descobriu que Ramón havia feito uma tatuagem da Mano Negra. Ramón se recorda com carinho 

destes momentos. Ele foi até fim com Manu. A chegada a Aracataca foi em 29 de novembro de 

1993, quando a Mano Negra deixou Chao para trás. Cerca de 40 pessoas terminaram a viagem em 

30 de dezembro711. A Mano Negra deixou o Expreso del Hielo antes do seu final, porém foram 

além do que esperavam aguentar, afinal já estavam muito cansados pela ausência de descanso entre 

projetos e turnês. Eles, mesmo assim, se apresentaram em Bogotá.  

Manu se mudou para Espanha após voltar à Europa, e o grupo passou a receber novos 

membros, de outras nacionalidades (dois argentinos, por exemplo), tendo como base Madri. O 

último álbum da Mano Negra, Casa Babylon, resultado da estadia na Colômbia, teve em sua criação 

muitos conflitos internos. Ele foi o definitivo câmbio de Manu Chao a um rock latino, porém a 

banda não chegou a apresentar as músicas em concertos. Santi sequer o considera criação da Mano 

Negra. A experiência do Expresso do Gelo acirrou os ânimos no conjunto, que já vinha se 

esfacelando, e acabou se desfazendo em 1994, e Manu, ao lado de alguns outros membros, passou 

a utilizar o nome Radio Bemba Sound System por questões jurídicas. Ao final, pela Mano Negra 

passaram franceses, espanhóis, marroquinos, argelinos, argentinos e colombianos. 

 

                                                                 

708  Apelido que também fora pejorativamente dado por seu avô ao seu tio Pepe quando ainda era jovem, muito religioso e 

conservador, enquanto seu pai era carinhosamente chamado pelo avô de compañeiro de ruta dos comunistas. 

http://seminariolugo1956.blogspot.com.br/2016/09/ramon-chao-sari-salvou-ao-meu-irman.html   
709 Ramon Chao disse que, na verdade, Manu teria ido pela fama de o local ter as mulheres mais bonitas do país. 
710 https://www.youtube.com/watch?v=bTVSROvzhRk  
711 http://emanuelbovet.com/?ds-gallery-category=gallery#un_train_de_glace_et_de_feu   

http://seminariolugo1956.blogspot.com.br/2016/09/ramon-chao-sari-salvou-ao-meu-irman.html
https://www.youtube.com/watch?v=bTVSROvzhRk
http://emanuelbovet.com/?ds-gallery-category=gallery#un_train_de_glace_et_de_feu
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7.5 MANU CHAO, O CLANDESTINO 

 

Pouco tempo depois, Manu estava residindo em Barcelona, mas logo passou a viajar. Ele 

aproveitou o período de transição para ficar mais tempo em países onde havia passado rapidamente 

em turnês, absorvendo a cultura e o cotidiano da vida nas ruas712. Cada vez mais a produção musical 

se alinhava a ativismo. Suas músicas e sua presença nos lugares sempre tinham um propósito 

político. Manu procurou “ser mexicano no México e colombiano na Colômbia” e “fazer parte do 

lugar em que se encontre”713. Esse período de transição durou quatro anos, até o lançamento do 

épico álbum Clandestino (1998), criado a partir de um bloco de notas e um estúdio portátil, 

inspirado em capturas do presente a todo tempo. Este álbum surgiu de um compromisso firmado 

com a Virgin Records, que incluías mais outras duas produções.  

Sobre suas raízes, Manu, que se afirmava cidadão do mundo, hoje se diz cidadão do 

presente. Ele afirma ter orgulho de suas origens (Paris, Galícia e País Basco), mas se sente mais 

orgulhoso ainda pelo lugar em que está em cada momento. O presente. Ele se sente cidadão do 

presente, perdido no mundo.  

Manu Chao se opõe a toda essa “estupidez do culto à personalidade”, afirma Carlos Rojas. 

Rojas revela que Manu sofria bastante com isso. Ele sofria com o fato de não mais poder sair e 

tranquilamente tomar uma cerveja em um boteco qualquer sem ser reconhecido. Por exemplo, 

Rojas, no período em que Manu e Antoine estiveram na Colômbia para pré-produzir o Expresso 

do Gelo, levou o cantor ao bogotense bar de salsa El goce pagano, local onde o francês conheceu 

e se fascinou pela música de Fruko714, um conhecido salseiro de Medellín. Neste mesmo bar, Rojas, 

Manu e outros amigos (provavelmente seu irmão Antoine Chao), discutindo sobre política 

nacional, decidiram criar uma obra sobre o um personagem chamado Señor Matanzas – que deu 

origem à música e videoclipe Señor Matanza, que deu fama a um garoto dançante chamado Honder, 

que havia surgido em uma das paradas do Comboio que atravessou a Colômbia.  

Honder, que se dizia órfão e passou a integrar o grupo no trem, tendo se perdido em uma 

das paradas e misteriosamente reaparecido em outra (La Dorada), conquistou a todos com seus 

                                                                 

712 Manu afirmou em entrevista concedida em 2007 que lhe custaram anos para frear uma o ritmo frenético da Mano Negra, de 

nunca estar em qualquer lugar por mais que três semanas durante seis anos. “Esa dinámica de giras de Mano Negra de seis años 

me costó seis años más”. https://youtu.be/DYnNWXMBOL0?t=682   
713 ROBECCHI, 2002, p. 221. 
714 https://www.youtube.com/watch?v=DlrvY7Pbj0A   

https://youtu.be/DYnNWXMBOL0?t=682
https://www.youtube.com/watch?v=DlrvY7Pbj0A
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passos de dança, e foi convidado para participar das gravações do videoclipe da nova música715. 

Segundo Rojas, Manu ficou muito próximo a Honder, e desejava levá-lo para a Europa, porém não 

conseguiu permissão. Não se sabe o que aconteceu com o garoto. Rojas especula que esteja morto, 

pois, apesar de ser um menino muito talentoso e simpático, também tinha muitos problemas. Era 

“muy desobediente y muy loco”. O deixaram na casa de uma amiga em Bogotá e, quando Manu 

voltou em 1994 para gravar o videoclipe, o menino havia fugido, mas logo reapareceu durante as 

gravações na Plaza San Victorino. Manu ficou estupefato e feliz, pois fazia questão que ele 

estivesse na produção. A razão de irem gravar na Colômbia era Honder. Foi, entretanto, a última 

vez que Manu o viu.  

Ainda na preparação do Expreso del Hielo, um homem chamado Héctor Calderón afirmou 

ter trabalhado na pré-produção do projeto e recebido um grupo de franceses para planejá-lo em sua 

casa. Ele e Manu Chao, que integrava este grupo, costumavam almoçar em um corrientazo na Plaza 

de San Victorino. Um lugar onde se comia, tomava cerveja e se fazia ou ouvia música com vista 

para a bela praça. Hector teria sido o responsável por levar as preparações do Expreso para 

instalações melhores na Universidad Nacional, o que proporcionou a elaboração dos mecanismos 

do dragão e do yeti.  

Entre o grande sucesso que foi o álbum Clandestino (1998) e os anos seguintes, Manu 

parecia estar em busca de uma mescla de diversão, novidades e revolução. Passeava pelas ruas de 

Barcelona e reclamava que só tinha uma vida, que gostaria de ter sete ou oito, para também viver 

em outros lugares, como o Rio de Janeiro. Se envolvia em questões políticas ainda atuais, como a 

guerra às drogas, a especulação imobiliária e gentrificação, empoderamento feminino, reforma 

agrária e migrações.  

Durante a turnê mundial de 2000, Manu por acaso esteve no Peru em abril, quando foi 

realizada a tumultuada eleição presidencial disputada entre Alberto Fujimori e Alejandro Toledo. 

O cantor acompanhou a apuração e os problemas na contagem dos votos no bar Bodega Queirolo, 

em Lima. A cerca de um quilômetro dali, em frente ao hotel Sheraton, onde Toledo aguardava a 

apuração, dezenas de milhares de pessoas ocuparam o Paseo de los Heroes Navales para 

comemorar sua aparente vitória e, após uma reviravolta, protestar contra possível fraude cometida 

por Fujimori. Da sacada do hotel, Toledo, apelidado El Cholo por sua origem Quechua, usava uma 

                                                                 

715 Honder aparece de camisa vermelha – https://www.youtube.com/watch?v=eBB7HeShhAg    

https://www.youtube.com/watch?v=eBB7HeShhAg
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faixa vermelha à testa, em alusão a antigos guerreiros Incas, e inflamava a multidão. Como de 

costume, na Bodega Queirolo também houve cantoria do grupo de Manu. Uma grande festa. 

Enquanto cantavam o sucesso Clandestino, Manu fez questão de gritar “Fujimori, Ilegal!”, usando 

o nome do presidente peruano no lugar da palavra marijuana716. Manu utilizou no seu grande show 

uma camisa de futebol da seleção argelina e uma faixa colorida indígena na testa e gritou, durante 

a canção Mentira, as palavras “¡no à fraude!”, levando o público à loucura. 

Em 2001, Manu lançou outro álbum de sucesso, o Próxima estación: Esperanza, que lhe 

rendeu ainda maior notoriedade, estando no topo das vendas na Espanha em julho daquele ano. 

Esse álbum também lhe rendeu um processo ajuizado por duas pessoas que tiveram suas vozes 

utilizadas sem consentimento – um famoso dublador de filmes e a locutora do metrô de Madri. 

Manu admitiu o erro e resolveu a questão em acordo judicial. A esta época, o cantor, que já havia 

se decidido a não mais dar autógrafos, também deixou de dar entrevistas. Ele rejeitava novamente 

o glamour da fama.  

Radio Bemba Sound System, a banda que acompanha Manu (e com mesmo nome do 

álbum de 2002), se divertia viajando e fazendo jam sections e todos os lugares. A bagunça musicada 

tomava restaurantes, bares, mercados, ruas, aviões, vans, ônibus. Maconha e álcool davam o tom. 

Manu dizia que “um bom grupo se via nos olhos das pessoas – o brilho”. A banda, Radio Bemba, 

era composta de amigos. Manu fazia questão de estar rodeado de amigos e de ter um bom clima, 

em detrimento de escolher músicos “melhores e desconhecidos”. O iraniano radicado na França, 

Renaud Letang, passou a produzir os álbuns de Manu Chao, e Manu e seu grupo foram 

acompanhados numa turnê de quatro meses em 2002 pelo amigo Raphael Frydman, que registrou 

a intimidade do grupo, compilando tudo no documentário Babylon's Fever. 

O livro de poemas sobre Paris Siberie m’etait contéee é finalizado em 2004. Logo em 

seguida, Manu musica os poemas e lança um CD todo em francês717. O livro, lançado junto com o 

CD, acompanha ilustrações de Jacek Woz’niak e o conjunto foi lançado independentemente (pela 

Radio Bemba produtora). Refletindo sobre a escrita, Manu reconhece suas falhas, principalmente 

de ortografia em idioma francês718. Com espanhol diz ter menos problemas, pois seu pai o corrigia 

constantemente. Chao não se preocupa mais com isso. Sua preocupação está na transmissão das 

                                                                 

716 https://youtu.be/snGi4axOrjw?t=1331   
717 https://www.youtube.com/watch?v=GtZEvec_ZQY    
718 https://youtu.be/DYnNWXMBOL0?t=1382   

https://youtu.be/snGi4axOrjw?t=1331
https://www.youtube.com/watch?v=GtZEvec_ZQY
https://youtu.be/DYnNWXMBOL0?t=1382
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mensagens. Manu observa que seu francês livre o ajudou em seu contato com francófonos na 

África, pois estes estariam mais livres da dureza da gramática francesa, e produziriam palavras 

bonitas desta liberdade. Ele se refere às variações crioulas.  

Enquanto produzia e viajava, Manu também se engajava em uma série de projetos sociais, 

sendo alguns de grande porte, como a ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions 

financière et l'Aide aux Citoyens). Fundada na França em 1998, a associação, que conta com 

ilustres membros, incluindo Manu Chao, é uma organização internacional envolvida em um 

movimento alter-globalização neo-liberal. O objetivo, segundo o site da organização719, é a taxação 

de grandes operações financeiras internacionais para financiar bens públicos coletivos, o 

cancelamento de dívidas de países em desenvolvimento, comércio justo, e a implementação de 

limites ao livre mercado e livre fluxo de capitais. 

Manu tomou conhecimento em 2002 de uma emissora de rádio organizada e conduzida 

por pacientes do Hospital Neuropsiquiátrico Doctor José T. Borda, em um projeto iniciado em 

1991 pelo psicólogo Alfredo Oliveira que visava promover a autonomia e reinserção social de 

internados – a Radio La Colifata720. Manu gravou vários programas à distância para a rádio. Em 

2004, Oliveira (também diretor do hospital), a psicóloga Laura Gobet e Horácio Surur, integrante 

da La Colifata, compareceram a um congresso de saúde mental em Barcelona. Os três foram 

convidados por Manu Chao a seu estúdio, o que resultou em um documentário721 dirigido pelos 

irmão Alfredo e Juan Oliveira, finalizado em 2007, com a ida do cantor (acompanhado de Madjid 

Fahem, guitarrista de origem argelina da Radio Bemba) à instituição na Argentina. Manu, com 

artistas de rua do bairro Raval722, organizou um disco chamado Siempre fuí loco, que foi vendido 

como se fosse da rádio La Colifata723. Em 2005, Manu precisou fazer duas apresentações, ao invés 

de uma, na Argentina em colaboração com membros da La Colifata724 para conseguir cantar todas 

as músicas do projeto. Em 2009, a rádio lançou o disco Viva La Colifata!, feito em colaboração 

com Manu dentro da instituição psiquiátrica. O cantor conheceu internos de várias nacionalidades 

e com várias histórias de vida. Ele reconheceu que foi um grande aprendizado o exercício da 

comunicação utilizando poucas e claras palavras.  

                                                                 

719 https://www.attac.org/en/overview   
720 Gíria para lunático na Argentina. 
721 https://vimeo.com/24027240   
722 Bairro de Barcelona que concentra imigrantes.  
723 Foi mixado e produzido no hospital psiquiátrico. 
724 https://www.youtube.com/watch?v=m3oylfaltB8   

https://www.attac.org/en/overview
https://vimeo.com/24027240
https://www.youtube.com/watch?v=m3oylfaltB8
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Ainda em 2004, Manu se aproximou da famosa dupla malinesa de cantores cegos Amadou 

& Mariam. Esta dupla fez muito sucesso na França na década de 80, o que expandiu a fama para o 

restante da Europa. Em 2005, o álbum Dimanche à Bamako725 foi lançado e a produção ficou a 

cargo de Chao, que também canta e toca violão. Foi um sucesso. 

Em 2006, após cinco anos, Manu tornou a conceder entrevista726 . Perguntado se se 

considera espanhol ou francês, ele respondeu que não liga, pois possui ambos passaportes, que são 

mera burocracia. Se sentia cidadão do mundo, mas agora se sente mais um cidadão do presente, 

pois “el presente es la casa que no se puede salir”. Manu disse que perdeu muitos amigos da 

juventude para as drogas e para a vida do bairro. “É preciso conhecer as regras dos bairros na 

França”, recorda. O cantor lamenta que muito dinheiro foi empregado nos bairros periféricos, 

porém sob administração de gente de fora, o que foi um desperdício. Ele sempre acreditou na 

potência dos moradores dos bairros. Hoje, morando em Barcelona, critica que o fato de as 

autoridades locais convidarem turistas para visitarem a cidade, famosa por sua arte de rua, não os 

inibe de reprimir os artistas constantemente, lhes tomando seus instrumentos e proibindo suas 

presenças. Manu prega a ajuda entre vizinhos como projeto revolucionário – “hay que ayudarse”. 

Ele não confia nas autoridades e sugere que ninguém deva confiar, pois afirma ter visto corrupção 

em todos os lugares onde passou. 

Nos anos seguintes, Manu voltou a se abrir e a participar inclusive de programas de TV727, 

divulgando novos álbuns, como o La Radiolina (2007), com sucessos como La Vida Tómbola, em 

que homenageia Diego Maradona, e Me Llaman Calle, que homenageia prostitutas e os infortúnios 

vividos na rua. No mesmo álbum, há uma canção com influência africana, Politik Kills, resultado 

de um período vivido na região subsaariana. Em 2008, Manu esteve no Saara Ocidental com o ator 

Javier Bardem e o guitarrista Madjid Fehem durante o Sahara International Film Festival, que 

aconteceu em um campo de refugiados, para apoiar a causa Saharawi. 

Durante alguns anos, Manu esteve envolvido com ativismo no México (2006-08), de onde 

surgiu o CD Estación México, gravado em 2006 ao vivo na Cidade do México e lançado em 2008. 

O dinheiro arrecadado com as vendas foi destinado às vítimas e ativistas relacionados à questão de 

San Salvador Atenco (2001-2002), município próximo à capital do México. Sobre a ocasião, a 

                                                                 

725 https://www.youtube.com/watch?v=fPA9FXXER8s       
726 https://www.youtube.com/watch?v=kGvLz8ZgX6Q   
727 https://www.youtube.com/watch?v=tYuCR9wunVU    

https://www.youtube.com/watch?v=fPA9FXXER8s
https://www.youtube.com/watch?v=kGvLz8ZgX6Q
https://www.youtube.com/watch?v=tYuCR9wunVU
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Corte Suprema mexicana, a Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidiu em 2009 que 

membros da Agencia de Seguridad Estatal e o Governo do Estado do México cometeram graves 

violências contra garantias individuais da população local, ativistas e membros da imprensa que 

cobriam uma série de manifestações, que começaram com desapropriação de terras campesinas 

para a construção do novo aeroporto da Cidade do México em terras agrícolas. Meses depois, 

policiais espancaram o camponês José Espinoza Juárez, que morreu no hospital728. Em agosto de 

2002, o Presidente do México cancelou o projeto. Organizações sociais foram constituídas a partir 

desses eventos e Manu se preocupou em ajuda-las, já tendo familiaridade com questões sociais 

mexicanas, por já ter visitado o país antes – o cantor esteve no México para compromissos político-

musicais em novembro de 2000, um ano antes do começo da questão de Atenco. 

 Nesse álbum há uma homenagem a uma poesia popular brasileira na canção Pará de 

bebê729, que, segundo Manu, foi composta por um amigo brasileiro, nos seguintes versos em 

portunhol: 

O dia que voy morrír, 

yo quero (em) minha sepultura 

Trecientos litros de cachaça 

sin mistura 

(Manu Chao, 2008) 

No livro Cachaça, Moça Branca de José Calasans de versos e contos recolhidos da 

tradição popular, o poema Morte traz versos parecidos: 

Quando eu morrer, minha gente 

Quero que um favor me faça 

Botem dentro do caixão 

Vinte litros de cachaça. 

 

Quando eu morrer 

Quero em minha sepultura 

Uma pipa cheia 

De aguardente sem mistura 

E um encantamento 

Que me venha até a boca 

Em pouco tempo 

Deixarei a pipa oca... 

(José Calasans, 2014) 

                                                                 

728 Espinosa teria morrido de complicações da diabetes que sofria, embora tenha sido reconhecido que ele foi admitido no hospital 

com trauma crânio-encefálico. 
729 https://www.youtube.com/watch?v=xSkCAimlfI0  

https://www.youtube.com/watch?v=xSkCAimlfI0
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Manu esteve novamente no México em 2009, em Guadalajara, para o Festival 

Internacional de Cinema. Ao longo de cinco dias, a convite da organização, acompanhou o cine 

itinerante Cinelandia, no qual eram expostos os filmes que, para ele, “me han impactado y que me 

gustaría llevar por los caminhos”. Artistas o acompanhavam e tudo sempre acabava em 

palomazos 730 . Manu havia convidado o público para palomazos, mas precisou cancelar 

oficialmente um deles, pois sofreu ameaças das autoridades, e se preocupava com a reação do 

público no caso de sua detenção. Os palomazos ocorreram de qualquer forma, informalmente, 

como deveriam ser. Manu estava sendo, àquele momento, investigado por declarações em uma 

coletiva de imprensa ocorrida em 2006 em San Salvador Atenco, onde criticava a atuação policial.  

A partir de 2010, Manu passou a se apresentar acompanhado da banda La Ventura, que é 

composta por alguns membros antigos da Radio Bemba. Neste ano, ao final da turnê de mesmo 

nome da banda nos EUA, ele esteve em Phoenix, no Estado do Arizona, para fazer uma 

apresentação protestando contra uma lei estadual que criminalizava a presença de imigrantes em 

situação irregular (clandestina)731. 

Vivendo parte do ano no Brasil, no município de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, 

onde em 1998 nasceu seu filho Kirá, que residia com sua mãe, brasileira, historiadora e militante 

do MST – com quem Manu teve um relacionamento –, Chao recebeu em 2011 o título de Cidadão 

de Fortaleza pela Câmara Municipal. Durante a passagem com a trupe da Cargo 92, a Mano Negra 

se apresentou no belíssimo Teatro José de Alencar, que havia sido recentemente reinaugurado. 

Manu tinha (ou ainda tem) uma casa na Praia de Peroba, no município de Icapuí, no mesmo estado, 

local onde residiu por um período732. Em Icapuí também havia pequenas apresentações733, e ele 

também foi homenageado pela câmara municipal. 

Manu tem uma boa relação com as cidades e com o Estado do Ceará, que se confirma na 

melodia de Cabra da Peste734, tendo apoiado movimentos sociais e culturais. A banda Mombojó, 

que costuma trabalhar em projetos independentes, como Chao, e com ele tem vários trabalhos – 

como Mr. Bobby, Tadibobeira, Clandestino e Minha Galera –, nasceu em ensaios na garagem entre 

                                                                 

730 Echarse un palomazo é quando alguém ou algumas pessoas tocam música de maneira improvisada meramente pelo prazer em 

fazê-lo. 

731 Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act, lei também conhecida como Arizona Senate Bill 1070 (Arizona 

SB1070). Entrou entrou em vigor em 29 de julho de 2010. 
732 http://www.acidadeicapui.com.br/2009/12/manu-chao-deve-passar-reveillon-em.html   
733 https://www.youtube.com/watch?v=XpKvXJkLuGY   
734 Do álbum Estación México (2008). 

http://www.acidadeicapui.com.br/2009/12/manu-chao-deve-passar-reveillon-em.html
https://www.youtube.com/watch?v=XpKvXJkLuGY
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amigos da escola. Com o Mombojó, Manu se apresentou várias vezes no nordeste brasileiro, muitas 

das quais em regime de improviso ou palomazo. Em 2013, Manu se apresentou, ao lado do grupo 

local Fulô da Aurora, em Fortaleza na celebração dos 18 anos da Escola Beneficente do Surf da 

praia do Titanzinho735. Manu já havia se apresentado em apoio a movimentos sociais na região, 

como quando fez um show em novembro de 2000 para cerca de 150 pessoas (30 famílias) em um 

acampamento do Movimento dos Sem-Terra (MST)736 em Ocara, no interior do Ceará – eles 

precisaram fazer um gato737 na eletricidade para ligar os aparelhos e instrumentos. Na ocasião, um 

líder havia sido assassinado recentemente. A líder do acampamento, que nunca havia ouvido falar 

no músico, deu uma declaração muito parecida com a do peruano em 1991, na primeira turnê pelas 

Américas da Mano Negra: 

“É engraçado como uma pessoa de fora tem essa consciência e vem nos ajudar. 

Infelizmente, no Brasil, a maioria das músicas não quer dizer nada. Manu nem fala a nossa 

língua, mas a gente entende o que ele quer passar”. (Francisca Maria Aragão, 2000)  

O destino seguinte a esta apresentação no interior do Ceará foi Chiapas, no ano 2000, no 

México, estado fronteiriço com a Guatemala, para se apresentar para membros do Exército 

Zapatista de Libertação Nacional (EZLN). Como visto, Manu viria a se engajar ainda mais em 

questões sociais no México nos anos seguintes.  

 

 

7.6 ENRAIZAMENTO TARDIO 

 

Manu foi se afastando aos poucos da vida pública, preferindo ainda mais as ruas e bares, 

apesar de ainda fazer shows. Em 2014, aos 53 anos, estava mais preocupado com apresentações 

menores, em bares – como o Bar Iris738, que ficava em Bogatell, o Bar Mariachi739 no Barrio 

Gótico, o Chez Leo740 em Barceloneta, todos em Barcelona, e o Bar Jovi de la Garriga, em La 

Garricha (pueblo próximo da cidade) –, em praças, como em Poblenou741, na calles e ramblas, ou 

                                                                 

735 https://www.youtube.com/watch?list=UU0D9b-etPOHGY6L7QQXzS4w&time_continue=39&v=U4CI3aqC8-k   
736 Hoje, Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra – MTST 
737 Ligação clandestina de energia. 
738 https://www.youtube.com/watch?v=cemBlJMUC7U e https://www.youtube.com/watch?v=rGWuspzNyac   
739 https://www.youtube.com/watch?v=fAUU4z5UZWk; https://www.youtube.com/watch?v=LFie0MSy134 
740 https://www.youtube.com/watch?v=IGmr3KZaAG4   
741 https://www.youtube.com/watch?v=tvCHcdD_fcU   

https://www.youtube.com/watch?list=UU0D9b-etPOHGY6L7QQXzS4w&time_continue=39&v=U4CI3aqC8-k
https://www.youtube.com/watch?v=cemBlJMUC7U
https://www.youtube.com/watch?v=rGWuspzNyac
https://www.youtube.com/watch?v=fAUU4z5UZWk
https://www.youtube.com/watch?v=LFie0MSy134
https://www.youtube.com/watch?v=IGmr3KZaAG4
https://www.youtube.com/watch?v=tvCHcdD_fcU
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em pequenas casas de festas. Vivendo em Barcelona742, está sempre disposto a levar uma vida 

simples. Há rumores de que o Mariachi, pequenino e aconchegante bar escondido em uma ramblita, 

pertenceria a Manu.  

Em entrevista, declarou que não tinha a intenção de gravar àquele momento, apesar de já 

ter composições novas. Faria quando sentisse que era a hora. Neste período desejava viajar pela 

Espanha e outros lugares. Manu esteve na Argentina743, Grécia, Brasil, Itália, México, EUA e 

vários lugares cantando em bares e restaurantes de amigos e desconhecidos. Nunca está morando 

em algum lugar. Ele passa um tempo em vários lugares e suas passagens são sempre positivas, 

agregando amigos, trazendo energia positiva a qualquer ambiente. 

Ainda assim, o cantor participou de grandes apresentações, como as realizadas no carnaval 

de 2014 ao lado da banda Mombojó. Em 2015, esta banda se apresentava em Recife no Carnaval, 

quando Chao apareceu para uma participação surpresa, que deixou o público extasiado. Felipe S., 

vocalista do Mombojó, revelou que Manu estaria no Brasil antes de partir para a Colômbia e entrou 

em contato com a banda perguntando se iam se apresentar àquela época. A banda participava de 

um festival e convidou o cantor, que cantou duas músicas. No carnaval de 2012 em Recife-PE, 

Manu Chao e sua turnê La Ventura Clandestina foram o tema do Bloco Guaiamum Treloso, que 

teve participação da banda Mombojó. Em 2015, esteve em Tijuana novamente cantando com 

populares em bares e nas ruas744.  

No início de 2017, aos 55 anos, Manu lançou três novas músicas, sob o manto de uma 

nova ideia – TI.PO.TA, Tiny Potential Target. São as canções No Solo En China Hay Futuro, cujo 

tema geral é o futuro da Espanha, Words of Truth745, uma balada em inglês, e Moonlight Avenue746, 

em parceria com a atriz grega Klelia Renesi, também em inglês. Manu, como de costume, investe 

nos videoclipes que acompanham suas canções. Esta última recebeu dois747. Manu trabalha em 

vários planos sensoriais para transmitir uma série de ideias e mensagens. Cada produção tem sua 

história e é cuidadosamente criada com a preocupação de dizer muito falando pouco. 

                                                                 

742 Provavelmente em Bogatell ou Poblenou. 
743 https://www.youtube.com/watch?v=ukJ0Sf522uo   
744 https://www.youtube.com/watch?v=MOnMcaTAl9k   
745 https://www.youtube.com/watch?v=0LXmhBEZsTo   
746 https://www.youtube.com/watch?v=sNEvS-1ZGgM   
747 https://www.youtube.com/watch?v=GhzkeTPmaQs   

https://www.youtube.com/watch?v=ukJ0Sf522uo
https://www.youtube.com/watch?v=MOnMcaTAl9k
https://www.youtube.com/watch?v=0LXmhBEZsTo
https://www.youtube.com/watch?v=sNEvS-1ZGgM
https://www.youtube.com/watch?v=GhzkeTPmaQs
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No solo em China hay futuro é uma homenagem ao seu bairro em Barcelona e aos seus 

vizinhos e amigos – “no solo en China hay futuro!! También lo hay en mi barrio!!748”. Em suas 

publicações recentes em redes sociais, Manu lança mão de falar sobre e mostrar seus vizinhos de 

todas idades e nacionalidades. O Bar Iris é saudosa e carinhosamente lembrado e homenageado no 

videoclipe de No solo en China hay futuro – uma bela homenagem. O bar, que era localizado no 

bairro Bogatell de Barcelona e tinha frequentadores assíduos – incluindo Chao –, fechou as portas 

após 54 anos, em janeiro de 2015 por motivo desconhecido (provavelmente financeiro). Em maio 

de 2015, houve o falecimento do dono – Tomas Perez (El Jefe) – por essa razão, ao final do clipe 

há velas na porta do Bar Iris, já fechado e sem letreiro. Em diversos vídeos é possível ver a grande 

família d’El Jefe organizando o bar, e grandes grupos de amigos (muitos músicos). Manu dedicou 

o videoclipe da canção a El Jefe Tomas e sua família. Nele, Manu também homenageia o Bar Casa 

Tio Pepe, que está aberto desde 1967. O tio de Manu Chao, Xosé, era apelidado Pepe.  

Pepe Chao faleceu em novembro de 2015. Manu não expressa, mas esta música talvez 

seja também uma homenagem ao seu tio Pepe749. No final do videoclipe, Manu e seus amigos, no 

Parc del Poblenou, homenageiam os 22 anos da Radio Colifata. O clipe e a canção são uma clara 

crítica ao capitalismo e uma ode às pessoas simples e comuns. O “não apenas na China há futuro” 

esclarece. O futuro não está apenas no desenvolvimentismo, na indústria, no mercado financeiro, 

na perda da identidade. O futuro também está no bairro, nos velhos e nas crianças, nas bodegas. 

Os amigos de Manu Chao que aparecem ao final do clipe e em diversos outros vídeos 

eram também frequentadores do Bar Iris750, onde o músico fez várias amizades. O grupo de amigos 

músicos ainda se encontra para jogar futebol na grama do Parc del Poblenou751. O grupo se auto 

denomina Llacuna F.C., em homenagem à rua Passatge de la Llacuna (próxima ao parque), e 

muitos são artistas profissionais e de rua ao mesmo tempo, como Chao. Em uma apresentação em 

Barcelona ao final de 2015, os amigos do Llacuna subiram ao palco para cantar com Chao o hino752 

do Bar Iris, dedicando a Tomas El Jefe e sua esposa Olga (que também veio a falecer). 

 

 

                                                                 

748 http://www.manuchao.net/news/no-solo-en-china-hay-futuro-tambi%C3%A9n-lo-hay-en-mi-barrio   
749 https://www.youtube.com/watch?v=HNCN1U8GFNE   
750 https://www.facebook.com/471878039650549/videos/679729568865394/   
751 https://vimeo.com/75875475   
752 https://www.youtube.com/watch?v=4UvS162bVkk   

http://www.manuchao.net/news/no-solo-en-china-hay-futuro-tambi%C3%A9n-lo-hay-en-mi-barrio
https://www.youtube.com/watch?v=HNCN1U8GFNE
https://www.facebook.com/471878039650549/videos/679729568865394/
https://vimeo.com/75875475
https://www.youtube.com/watch?v=4UvS162bVkk
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7.7 O DESENRAIZADO 

 

A pesquisa para este trabalho sobre a trajetória social do clandestino Manu Chao se 

revelou um grande prazer. Uma grande viagem. Os links para as entrevistas estão nas notas de 

rodapé. Estão também, links para apresentações e videoclipes que julguei relevantes para a 

compreensão da trajetória do Manu. O mais divertido desta pesquisa foi realizar que aos poucos, e 

sem perceber, eu criava um Chao à minha própria imagem. É dizer que Manu passou por muitas 

experiências em sua vida, tendo em muitos momentos se deparado com escolhas e caminhos 

divergentes, e creio que o leitor interessado poderá ter a sensação de estar em seu lugar, escolher 

junto a ele.  

Muito se conclui de Manu Chao e pouco de José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. 

Afirmações sobre Manu Chao são frágeis e podem ser eventualmente desconstruídas, como se ele 

intencionalmente tivesse deixado pequenas lacunas em todos os cantos, apesar de sua vida como 

artista ter sido muito bem documentada desde o início. Ele mesmo não se reconhece nos muitos 

Manu Chaos que se depara: “una vez que sea un personaje ‘famoso’, ya no te pertenece [...] hay 

miles de Manu Chaos viviendo por ahí […] tengo mil vidas que no son mías […] y sabes que no 

puedes influir sobre eso”. 

Como neste estudo houve preocupação em começar a trajetória três gerações acima do 

cantor, é plausível surgir ainda uma sensação de que tudo na vida do Manu germinou como destino 

pré-elaborado por sua bagagem histórica e sua personalidade. Porém, também há uma sensação de 

que Manu está sempre tentando fugir deste determinismo que cada etapa de sua vida vai 

alimentando. Em entrevistas, quando perguntado se o ambiente familiar foi fundamental, ele ora 

responde desinteressado com provavelmente, ora se esforça para confirmar e elaborar. Em alguns 

momentos de sua vida, mais aberto ao público, ele esclarece como foi sua infância e reconhece o 

quanto ela lhe permitiu realizar seus sonhos. Quando perguntado sobre o bairro onde cresceu, 

surgia o mesmo desinteresse, em um esforço sabidamente inútil de fugir das condições em que seu 

não-lugar social no mundo emergiu.  

Manu ainda jovem desejava deixar Paris. Ele se recorda com amargura da vida nos 

banlieues e como ela levou boa parte de seus amigos e colegas. Talvez por essa razão costumava 

afirmar que não se sente francês, tampouco espanhol, mas sim cidadão do mundo e, mais 

recentemente, cidadão do presente. Isso não quer dizer que ele despreze seu passado. Ele parece 
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fugir de um determinismo que vai se alimentando do seu passado a cada instante. Manu aparenta 

não querer ter passado nem futuro. Apenas presente. Em entrevista recente, perguntado sobre algo 

do passado, responde “sigamos em frente”. Ele é, como também é seu pai, um pessimista. Por outro 

lado, se esforça por mudanças.  

Manu afirma ter chegado à música instintivamente, como tudo que faz na vida. Também 

busca esquecer a fama e rechaça o culto a personalidades – “sempre rechacei os rótulos, qualquer 

que seja”753. Tentar esquecer a fama e tentar agir instintivamente pode ter se tornado frustrante, ao 

menos durante alguns anos. A Manu não apetece a ideia de expor o verdadeiro making of das suas 

obras – alguém lhe desmerecendo enquanto artista itinerante pode já ter aparecido. Se sente 

esmagado pela fama, porém aparenta reconhecer que isso é resultado de suas próprias ações, de 

sua constante busca por fazer diferente, por navegar contra a maré. Isso explicaria porque ele se 

reclui por anos.  

Manu Chao é um siga adelante encarnado. Adora chegar em cidades que não conhece, e 

se amargura ao partir. Ele se alimenta de desafios. Como quando dividia o palco com o público, ou 

quando concedes entrevistas mesmo desgostoso, ou quando faz apresentações para pequenos 

públicos (onde se regozija ao enxergar nitidamente as reações do público). Se julga muito tímido, 

mas se diverte enfrentando as pessoas. 

Manu Chao se enxerga como um revolucionário. Em entrevista concedida em 2006, ele 

afirma haver várias formas de fazer a revolução e, fazer a revolução, seria mandar as injustiças da 

sociedade “tomaren por culo”. O cantor disse que a melhor forma de se fazer a revolução é cortar 

o consumo. “Para ellos, solo somos compradores (…) vivimos en una dictadura de dinero. Tienes 

dinero o no tienes dinero, punto”. Chao, que não tem carro e telefone celular, e constantemente é 

visto repetindo peças de roupas por anos (bonés, gorros, camisas), acredita que, se assim continuar, 

ninguém se salvará da crise que virá – nem pobres, nem ricos, em qualquer país do mundo, em 

qualquer partido político. Falar de revolução desperta muito mais interesse em Manu do que falar 

de si e de sua trajetória. Tampouco gosta de falar do futuro. Ele afirma canalizar sua raiva (de cada 

presente vivido) contra as injustiças da sociedade em sua obra musical, porém haveria várias outras 

formas de expressá-la. Mesmo após anos, Chao continua a fazer suas críticas à “ditadura do 

dinheiro”. Ele defende que todo sistema educacional deve ser universal, gratuito e de qualidade. 

                                                                 

753 https://www.youtube.com/watch?v=575haaXGEDs   

https://www.youtube.com/watch?v=575haaXGEDs
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Sobre o imigrante clandestino, Manu entende que a economia e os poderes do primeiro 

mundo têm consciência de que precisam de imigrantes, principalmente dos jovens – pois a 

população europeia está envelhecendo –, porém os querem sin papeles, já que um estrangeiro 

documentado pode exercer direitos, como participar de sindicatos. Chao considera uma hipocrisia 

quando dizem que não querem imigração clandestina. “La economía del primero mundo no 

funciona sin los clandestinos, y no les interesa regularizar estos clandestinos. Los sin papeles de 

hoy son como los esclavos”.  

Manu Chao conseguiu, ao longo de 35 anos de carreira agitada, uma liberdade de atuação 

muito incomum. Ele se beneficiou de seus passaportes francês e espanhol, de sua aparência, de sua 

herança cultural e situação financeira para abrir portas e fronteiras, porém com um aspecto de 

simplicidade. Essa autonomia conquistada o permite atuar em vários campos e assumir várias lutas, 

emprestando a elas sua força. E ele, é preciso reconhecer, enfrenta o capital com essa força que lhe 

emprestou o próprio capital. Todas as suas canções podem ser ouvidas em sua página na internet e 

há possibilidade de downloads gratuitos754.  

Em 2007 observou que as regras do jogo estavam mudando e a internet trazia liberdades 

– que ele muito aproveitou755 –, porém reconhece que “aqueles” que mandam nela são os mesmos 

de outrora – uma clara referência ao capital e aos poderes obscuros por trás do Estado. Sendo um 

intelectual engajado por detrás da fantasia de clandestino, Manu toma posição na sociedade 

enquanto alguém que enfrenta o que julga ser injusto. Por isso afirma canalizar sua raiva 

armazenada com injustiças em suas músicas. 

Manu exerce, portanto, uma série de papeis no imaginário popular. Ainda há quem pense 

que Chao é Chileno ou Colombiano. Há quem o lembre como um latino-americano descendente 

de chineses (pelo sobrenome). Com simplicidade e capacidade de se misturar, aliado a uma energia 

contagiante que transmite pela música e seus projetos artísticos, Manu marca presença onde passa. 

Sua ação comunicativa não é apenas cantar. As canções de Manu se revestem de símbolos e 

conteúdo que dialogam com a música, letra e videoclipe. Chao é um intelectual do presente, que 

está presente, que se manifesta enquanto os fatos acontecem, não se permitindo deixar-se denunciar 

                                                                 

754 http://www.manuchao.net/clandestino   
755 Em 2007, apesar de ter recusado inicialmente o à época popular My Space, admite que precisou usar a plataforma, pois havia 

páginas falsas, e não queria um desconhecido falando em seu nome. Ele disse que evita o computador, pois reconhece que seu uso 

vicia como uma droga. Porém afirma que, se um músico deseja ser independente de gravadoras, precisa saber manejar o computador. 

Para gravar e mixar trabalhos, e para divulgar. E precisa ser alguém do grupo e não alguém de fora. 

https://youtu.be/DYnNWXMBOL0?t=1680   

http://www.manuchao.net/clandestino
https://youtu.be/DYnNWXMBOL0?t=1680
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a posteriori756. Isso aconteceu várias vezes, como no caso de San Salvador de Atente, no México, 

nas eleições de 2000 no Peru, na ECO 92 no Rio e ainda acontece na vida e carreira de Manu Chao, 

que se engaja atualmente, entre outros vários temas, em críticas à atuação da Monsanto na América 

do Sul, e na defesa de mineiros da Argentina. 

O agir comunicativo artístico-político de Manu Chao não se dá apenas em suas canções 

(letra e música). As imagens projetadas nos videoclipes, os seus projetos (como o Espreso del 

Hielo, a Cargo 92, o álbum Próxima estación: Esperanza e sua parceria com La Colifata), suas 

performances informais de rua e as dedicadas a grupos específicos (como no caso da apresentação 

no acampamento do MST e quando se apresentou na ocupação de imigrantes La Nau Cal Africa757 

em Barcelona), sua participação em manifestações políticas, a forma como utiliza os meios digitais 

e como faz seu marketing (usando a internet) se preocupando em não ser abusivo, sua simplicidade 

e cuidado em suas produções, seu interesse nas questões alheias, sua preocupação com o consumo 

desnecessário, constituem o agir comunicativo do cantor.  

Porém, mesmo a quem desconheça sua riqueza cultural e sua trajetória, ainda assim Manu 

Chao comunica, em alguma escala, aquilo que deseja. Suas produções comunicam em camadas 

cuja percepção vai depender do receptor. Mesmo que, como ressalta Raquel da Silveira, que fez 

um ótimo trabalho sobre Manu, grande parte do público de massa que se interessa pelo cantor e vai 

aos seus shows o enxerguem, como assim o fazem com ícones como Bob Marley, de forma 

superficial, muitas vezes o associando ao uso de drogas, a mensagem do cantor não tem sua 

importância exclusivamente em seu conteúdo político. Manu gosta de entreter, de despertar paixões 

e alegria. Ele gosta de estimular o público e traz essa tradição do início roqueiro de sua carreira. 

Manu Chao sempre se destacou pela sua energia contagiante nos palcos e por se envolver com o 

público, ao reduzir as fronteiras entre músico e plateia. Suas apresentações raramente duram menos 

de duas horas. Mesmo Silveira, que faz uma consubstanciada crítica à relação entre o que Manu 

quer comunicar e o que é recebido pelos destinatários, acredita que o cantor se preocupa 

precipuamente em “tirar a multidão da passividade”758, e isso, de fato, ele faz. Manu afirma em 

entrevista concedida em 2012 que acha bom que “cada um interprete as canções à sua maneira”, 

pois não gosta “de desvendar. O mais importante é que cada um faça a sua viagem, certo?”. 

                                                                 

756 SILVEIRA, 2011. 
757 https://www.youtube.com/watch?v=TUcXjAfXtmg   
758 ibid., p. 30. 

https://www.youtube.com/watch?v=TUcXjAfXtmg
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As perspectivas sobre rótulos, fronteiras, identidade, repercutem na paixão por futebol, já 

que Manu não gosta da ideia de ter um time. Ele torce sem muito vigor para o Atlético de Bilbao, 

do País Basco, time de seu avô materno, porém simpatiza com outros como o Celta de Vigo, que é 

galego, e com o Osassuna, de Navarra. Ele despreza rivalidades que percam o controle e evita 

revelar suas preferências por equipes, em alusão às representações extra-campo comuns ao futebol 

europeu. Se diverte com a arte do futebol e não se incomoda com quem ganha ou perde, a não ser 

quando há questões políticas envolvidas. Por exemplo, ele afirmou que jamais torceria pelo A.C. 

Milan por causa do Silvio Berlusconi, bilionário, ex-Primeiro Ministro da Itália e dono do clube. 

A primeira vez de Manu no Maracanã foi em um clássico Flamengo e Vasco e se recorda de se 

impressionar das torcidas entrarem no mesmo portão e não haver violência – algo que, na realidade, 

sabemos não ser bem assim. 

 

 

7.8 O MITO DO CLANDESTINO 

 

Com nacionalidades francesa e espanhola, boa aparência, dinheiro, talento musical, 

considerável capital cultural, fluência em várias línguas, familiaridade com as práticas das calles e 

costume de conviver com diversidades, Manu de clandestino não tem nada. Se há alguém onde o 

desenraizamento não gera uma lacuna na personalidade, é Manu Chao, que desliza com facilidade 

na maioria dos nichos. 

Manu Chao representa uma série de bandeiras sem avocar nenhuma para si. Geralmente 

aquelas que se materializam em grandes conjuntos de indivíduos sub-representados. Bandeiras – 

com exceção daquelas que aludem a Estados-nações – que se repliquem em algum nível em vários 

lugares e carreguem simbologias recorrentemente associadas a movimentos aderidos pela esquerda 

política.  

A América Latina, assim como a África (que Manu descobriu depois), se encaixa 

perfeitamente no perfil universalizante de condições precárias compartilhadas pelas bandeiras 

aderidas por ele, pois nestes continentes o capitalismo assombraria seus filhos com mais força do 

que em países desenvolvidos, algo que Manu percebeu em sua primeira visita às Américas. Ele 

percebeu, recorda-se, que ele e seus amigos, que se sentiam injustiçados e estigmatizados pela 

pobreza e por questões étnicas relativas aos imigrantes e seus descendentes nos banlieues 
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parisienses, não tinham ideia do que realmente era ser pobre e marginalizado. Eles conseguiram 

ter mais nítida noção da profundidade do problema, ainda que potencialmente em pequena escala 

(enquanto observadores distantes que podem voltar ao paraíso a qualquer momento), ao verem 

com seus próprios olhos o que era miséria e qual era sua extensão. E ali também enxergaram beleza 

e potencial. Manu achou muito peculiar – e se encantou com – o fato de as pessoas vitimadas por 

condições precárias de subsistência terem mais força para sorrir e se divertir do que os europeus. 

Manu, mais do que nunca, entendeu porque em seu bairro e em todo o subúrbio de Paris 

havia tantos imigrantes – não apenas os refugiados e exilados, mas, em muito maior número, os 

ditos imigrantes econômicos. O tema migração tomou dois rumos para o cantor. Um, de âmbito 

particular; ele começou a questionar a forma como eram feitas suas viagens de trabalho. Achava 

que ficava muito pouco tempo em cada lugar e não podia conhecer as pessoas e as dinâmicas que 

compunham os cenários. Passar mais tempo nos espaços apenas despertou maior interesse em 

conhecer cada vez mais lugares, pois ele compreendeu o quão vasta era diversidade cultural. O 

segundo rumo foi a compreensão das migrações enquanto um direito inerente à condição humana 

e da clandestinidade do imigrante enquanto ferramenta do capitalismo para sustentar elites. Manu 

tem dificuldade para enxergar importância em nacionalismo e fronteiras, e logo associou as lutas 

contra o capital aos deslocamentos de pessoas. 

Um elemento crucial à caracterização da clandestinidade do estrangeiro, mais ainda 

importante do que a carência de documentos, falta a Manu Chao. Seus deslocamentos não geram 

ruptura e desenraizamento. É possível, no entanto, especular sobre como Manu se sentia em relação 

à França. Manu deixou o país assim que possível e não voltou mais. Apenas para compromissos de 

trabalho, passagem pela qual o fez enxergar a cidade de Paris de forma diversa da de quando ali 

residia. Manu se sentiu discriminado em algumas ocasiões da vida cotidiana na cidade, porém, 

sendo branco, sabe ter sentido menos do que seus amigos. E vale recordar da apresentação em La 

Defense, que inicialmente havia sido proibida pelo prefeito de Paris. Aparentemente sentia 

pertencer mais aos subúrbios parisienses, porém tampouco deles sente falta. Apenas dos seus 

amigos, dos quais muitos faleceram. Manu se sente em casa em Barcelona, porém já afirmou 

algumas vezes que se experimentar muitas mudanças em seu bairro e na cidade, provavelmente vai 

se mudar. Manu nunca foi casado e tem um filho brasileiro com o qual possui uma relação distante. 

Quando o rapaz residia no Ceará, Manu passava alguns meses do ano no Estado brasileiro. Mas 
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jamais se fixou. O músico parece não criar fortes vínculos com lugares, coisas e pessoas, se depara 

com uma busca constante por experiências novas com as quais não se fixa, apesar de dedicar-se. 

É possível que, pelo seu capital multicultural adquirido desde a infância, e por ser músico 

(cantor e guitarrista), Manu Chao tenha circulado pelos não-lugares em que a identidade do 

imigrante ordinário não permite. Sabendo da temporariedade por si controlada de sua condição de 

sujeito migrante, Manu não se sente compelido a abandonar seu padrão cultural adquirido ao longo 

de décadas, mas apenas de alterá-lo quando lhe convier. Manu pode se deslocar quando e como 

desejar. O imigrante que se movimenta em âmbito definitivo não tem esse luxo.  

Falta a Manu a ruptura para ser de fato um sujeito imigrante, no sentido de deixar um lar 

para se instalar em outro lugar definitivamente e em condições de contínua instabilidade financeira, 

cultural e psicológica. Ele poderia ser um cantor itinerante, ou alguém que decide passar 

temporadas em diversos lugares. Mas sem a ruptura, em alguma escala, mesmo que seja mínima, 

como a necessidade de cantar para ganhar o sustento financeiro e cobrir despesas de suas viagens 

(como acontece com alguns músicos), o que resta são experiências de deslocamento temporário. 

As rupturas afetam com maior intensidade a pessoas inseridas em padrões culturais mais distantes 

daqueles encontrados no destino do deslocamento, e é pior quando o deslocamento é forçado. A 

professora Ângela Navia Facundo analisou a forma como a ruptura se deu em famílias de 

refugiados colombianos no Rio de Janeiro. A estabilização na nova sociedade dificilmente ocorre 

em sua completude, e as rupturas se seguem em diversos níveis em cada caso concreto759. 

As rupturas, mesmo àqueles que não estejam em fuga ou exílio, podem ter características 

de exílio. O sentimento de perda pode emergir a qualquer momento (ou a sua tomada de 

conhecimento), pois a perda está inscrita no futuro que ainda não se realizou. O exílio é ressaltado 

pela marca da precariedade, muitas vezes deixada pela falta de documentos ou pela precariedade 

dos existentes. A clandestinidade mantém o indivíduo em contínua emigração, ou seja, ele ainda 

está em processo de deixar um local e chegar em outro, sem a ele nunca chegar.  

Devido a variadas razões, Manu Chao não sofre com rupturas. A ele é possibilitado agir 

como uma esponja que apenas absorve, nunca deixando nada escapar. Manu pode 

despreocupadamente carregar consigo toda a sua bagagem cultural. Ainda assim, se mostra 

cuidadoso e humilde em novos espaços. Quando saca sua maior arma, seu violão, ele se comunica 

                                                                 

759 FACUNDO, 2014, p. 288. 



294 

 

com facilidade em qualquer ambiente, principalmente por cantar em espanhol, francês, inglês, 

português e italiano. E por falar (musicalmente ou não) em nome de pessoas que se sentem 

injustiçadas, mesmo que do alto do pedestal que alguns atributos seus o colocam – como seus 

passaportes francês e espanhol, sua aparência, sua fama, sua educação e sua capacidade verbal e 

versatilidade musical –, acaba se tornando uma boa visita em qualquer lugar, sendo sempre um 

bom hóspede. 

Logo, enquanto o imigrante comum está constantemente buscando se estabelecer, mesmo 

inconscientemente, sendo dificilmente encontrado no êxodo um momento final, Manu tem a 

perspectiva de estar financeiramente seguro e de sua estada ser temporária, bastando apenas contar 

com a hospitalidade local, que ele facilmente cativa. Por isso parece tão simples para o músico 

fazer declarações como esta: “eu preciso da rua. Não quero viver em casas. Casas existem somente 

para dormir. A rua é uma fonte permanente de inspiração.”760 

Como bem observa Silveira, Manu parece optar “por um tipo de exílio às avessas, que 

nada tem de solidão ou de banimento e escolhe seu espaço – a rua ou la calle”. É na rua, sem ser 

reconhecido, ou sendo, mas se misturando – pelas maneiras simples de se portar e vestir –, que ele 

exerce sua vocação de esponja cultural. Às suas apresentações de rua, os palomazos, Manu aplica 

a mesma energia dos grandes shows, inclusive já tendo dito várias vezes que prefere apresentações 

pequenas onde pode ter mais contato com o público. 

Outra questão, no entanto, surgiu na vida de Manu Chao durante os anos em que esteve 

junto à Mano Negra, e alguns anos após deixar a banda. A sua vontade de conhecer a vários lugares 

aliada às constantes turnês, o fez perder raízes que tinha e a não construir novas. Isso o afetou 

profundamente761.  

“Por natureza, considérome máis un observador que outra cousa, non me gusta ser o 

centro de atención, porque dese xeito non podes observar a realidade. Foime moi difícil 

fincarme nun lugar, pois levaba cinco ou seis anos viaxando constantemente. Percorrín 

Europa e América Latina; pero non podía ficar máis de quince días nun mesmo destino 

sen sentirme asfixiado. Pasei moito tempo sen ter casa propia; estaba a casa dos meus 

pais, as dos meus amigos… E ao final descontroleime e perdinme. A intuición deixou de 

funcionar e caín en depresión, nunha infinita tristeza –que está nas miñas cancións– e 

sentín que tiña que volver a Galicia, porque se alguén me podía curar atoparíao aquí. E 

así foi: cheguei a Galicia e curoume o país enteiro. Fun capaz de reencontrar o meu peso, 

                                                                 

760 https://www.youtube.com/watch?v=DcqyIsA97Hk   
761 http://www.avozdevilalba.gal/2012/09/entrevista-manu-chao.html   

https://www.youtube.com/watch?v=DcqyIsA97Hk
http://www.avozdevilalba.gal/2012/09/entrevista-manu-chao.html
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esa é a palabra exacta. Levantábame sen razón e atopei as miñas razóns en terra 

galega.”762  

O surgimento desse sentimento, entre 1996 e 98, que Manu talhou sem saber que o fazia, 

o assemelhou ao imigrante que vive constantemente as rupturas do deslocamento. De quem sente 

a falta de sentir pertencimento a algum lugar. O álbum Clandestino surgiu para pôr fim ao processo 

de cura. Manu se refere poeticamente à experimentada depressão na canção Bixo, cantada em 

português com sotaque propositalmente em francês (não é portunhol), na forma de bixo do coco 

que entrou em sua casa, levou toda a sua ilusão e mandou lhe matar.  

Manu admite logo ter voltado a viajar, porém ficava mais tempo nos lugares. Ao invés de 

semanas, ficava meses. Desde então, viveu medianas temporadas em vários lugares. Manu 

permanece residindo em Barcelona, mesmo que a cidade tenha crescido e se tornado mais europeia, 

por lá ainda viver uma apreciada vida de bairro. Quando isso se perder, ele afirma que deixará a 

cidade.  

A canção Desaparecido, a qual Manu a si atribui a alcunha, surgiu com o álbum 

Clandestino em 1998. Em 2007, Manu ainda reconhecia ser ele o desaparecido que, segundo a 

letra, “voando venho, voando vou, depressa, depressa a rumo perdido [...] perdido no século XX, 

rumo ao século XXI”. Desaparecido, em outro sentido, é também aquele que se encontra em estado 

de anormalidade, que não está presente em lugar algum, alguém que, por algum motivo, foge das 

realidades, não consolidando sua presença em nenhuma delas. Sendo essa não estabilização fruto 

de um deliberado não-compromisso, não há semelhança de situações com o tradicional imigrante. 

O compromisso do Manu em suas viagens é baseado em sua curiosidade, sua vontade de aprender, 

de absorver cultura. Em sua adolescência, Manu se sentia bem por ter contato com a cultura 

intelectual trazida por seus pais, mas se sentia um pouco sufocado e buscava o novo na rua. Quando 

começou a fazer música nas ruas, Manu nunca mais se sentiu entediado. 

Há algumas razões para Manu optar pelas culturas locais ao invés das nações. Ele associa 

o Estado, a bandeira nacional e o hino nacional, à polícia, à ausência de liberdades, ao 

autoritarismo, e à perseguição. Chao revelou que achou o nacionalismo da América Latina, 

principalmente no campo, muito estranho. E as pessoas também achavam estranho que Manu não 

                                                                 

762 ibid.. 
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se identificasse com esses símbolos nacionais. Manu se recusava, ao ser indagado, a cantar o hino 

da França. 

Por essas razões, considerando toda a trajetória de Manu e dos Chao, malgrado sempre ter 

sido um imigrante em algum grau, ainda que cultural (como no seu tempo de banlieue), a alcunha 

de clandestino jamais foi sua. Ainda que estrangeiro onde quer que passe, jamais foi um total 

estranho. O cidadão global, com passaporte para o presente, Manu é um contador de histórias e as 

conta como poucos. Com aparente simplicidade, transmite ideias e conceitos em sua arte através 

de complexas tramas sensoriais, que, aos poucos, contam a sua história de vida e revelam as suas 

aventuras pelo mundo. 
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C O NC LU S Ã O  

 

 

Os capítulos pelos quais esta dissertação se estende não foram pensados como um 

caminho para uma conclusão ou conclusões. O objetivo é dar conta, a partir de vasta revisão 

bibliográfica, de um conjunto de assuntos, cada qual com potencial para ser dirimido em inúmeras 

teses diferentes e que poderiam prender a atenção de interessados estudiosos, além de colaborar 

para o avanço dos estudos migratórios. 

A preferência por compilar os assuntos em um só documento teve como objetivo principal 

a unificação de diferentes lentes pelas quais é possível compreender o mesmo tema, explorando 

seu potencial e evitando, na medida do plausível e desejável, eventuais grilhões das epistemologias. 

Um outro fator influenciador do modelo optado, de motivação pessoal, foi um desejo e uma 

necessidade de acumular o máximo possível de conhecimento sobre o assunto migrações, de forma 

interdisciplinar, que me viesse, enquanto acadêmico, permitir dar maior ênfase a um ou outro 

tópico mais objetivo que possa futuramente se tornar tese de doutoramento. 

Desta investigação se extraem algumas conclusões. Compilando-se todos os capítulos em 

uma coleção de textos que seguem, cada um de sua forma, a mesma direção, foi abordado o 

problema coletivo da coesão social a partir da questão individual da autonomia comportamental de 

estrangeiros em uma determinada comunidade. 

No decorrer dos capítulos, conclui-se que as nacionalidades são ainda instrumento 

importante ao investimento da coesão social pelo seu potencial agregador de fortalecer a 

cooperação, os laços de confiança e a solidariedade. Por outro lado, a nacionalidade ainda tem o 

potencial para excluir e segregar grupos de uma mesma comunidade. 

 Atentando-se a isso, duas importantes apreciações são feitas. A de que a cidadania com 

fundamento jurídico como vínculo político entre indivíduo e coletividade, subsidiada pela figura 

abstrata do Estado e suas características (ordem jurídica, governo, forças armadas, etc), tem o 

caráter de formalmente impedir diferenciações entre membros de um povo a partir de um princípio 

da igualdade de todos perante à Lei. No plano material, é notório que as divisões persistem e elas 

podem ser identificadas sob várias perspectivas, como classes, etnias, raças, idiomas, etc. Neste 

trabalho, a análise foi feita a partir das diversidades.  
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Nesta linha, a segunda apreciação a respeito de nacionalidades como elemento coesivo 

aponta ao interculturalismo enquanto modelo de interação de diversidades culturais, étnicas e 

raciais dentro de uma mesma sociedade e suas comunidades. O termo nacionalidade passa a ganhar 

mais ainda contornos de cultura historicamente preponderante e tradicional passível de constante 

e moderada atualização; no sentido de se promover o diálogo entre cultura majoritária (nacional, 

dominante ou fundamental) e culturas minoritárias, ao invés de uma disputa entre elas. 

Nesta esteira, o conceito de povo foi abordado como marco inicial para a análise da 

democrática vontade popular e da convergência pacífica de culturas. Isso porque é preciso levar 

em consideração a presença, dentro das sociedades, de imigrantes residentes em âmbito definitivo 

que possuem diversos tipos de vínculos (jurídicos, sociais, econômicos, biológicos, etc) com a 

sociedade e com o Estado. O conceito de povo, hoje, é indissociável do conceito de cidadania 

(vínculo jurídico), não estando mais atrelado diretamente a outros liames, ainda que sejam vários 

os elementos que propiciam o legitimador vínculo com a terra que outrora dignificou o camponês 

como arauto da cultura nacional. A cidadania presume que o liame entre indivíduo e sociedade é 

estreito o suficiente para lhe garantir ser parte dela, estar sob a proteção do Estado que a protege e 

a encarna, e participar dos atos de produção da vontade coletiva. 

É evidente que um expressivo número de pessoas não se enquadrará nos requisitos 

político-jurídicos para ser parte do povo nas sociedades contemporâneas. Ainda assim, fazem parte 

das sociedades, interagindo com os membros dela. A esta lacuna, recorri à hospitalidade como 

valor encontrado em praticamente todas as socidades humanas. Recorrer a helênicos e romanos foi 

a ferramenta histórico-teórica considerada mais eficiente para compreender não apenas porque a 

hospitalidade ainda é importante como valor estruturante das sociedades (em especial, mas não 

apenas, as ditas ocidentais), mas também como um dos instrumentos mais determinantes ao avanço 

e sobrevivência das principais civilizações já existentes. Indo adiante, de um sistema de Estados 

que circunscreve todo o globo, inclusive as ditas áreas internacionais, tanto a cidadania quanto a 

hospitalidade são derivadas, antes de tudo, da sua própria sustentação enquanto conditio sine qua 

non à sua não-corrosão, e não de ideais universalistas de justiça. 

A hospitalidade, no entanto, não apenas se direciona a estranhos ou estrangeiros, mas 

também a novos membros dos grupos sociais, o que impulsiona o argumento da interculturalidade 

e dos ideólogos do interculturalismo. Como uma política migratória paralela, a integração das 

diversidades deve se atentar aos fatos, e se os fatos indicarem que há relevante agrupamento social 
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minoritário em dada sociedade, independetemente de status migratório, o investimento em uma 

boa comunicação entre os grupos pode resultar em uma maior coesão e diluição de dificuldades 

que naturalmente surgem a novos componentes ou mesmo àqueles que, ainda que não sejam novos, 

são vitimados pela marginalização.  

A presunção é de que culturas não são imutáveis, nem devem ser, porém há que se levar 

em consideração contextos em que estão inseridas. Por essa razão, o interculturalismo toma como 

premissa a existência de uma cultura majoritária a qual as minoritárias devem se aproximar, e que 

ela se esforçará para aceitar as demais culturas sem que necessariamente as engula, como nos 

dolorosos e muitas vezes insuficientes processos de assimilação, e até se deixar por elas ser 

influenciada em certa medida. 

Esse modelo de integração leva – ou assim se teoricamente deseja – ao investimento em 

amplos laços comunitários que conjuguem a mútua confiança e cooperação. Isso presume um 

razoável grau individual de autonomia regulatória comportamental, que presume, por sua vez, a 

capacidade do sujeito de interpretar o mundo social em sintonia com os demais integrantes, 

capacidade esta que é possibilitada e modulada por uma série de estruturas que geralmente são 

desenvolvidas e condicionadas na infância e na adolescência.  

Por essa razão, quanto mais dissonante for o padrão cultural da cultura de origem da 

cultura principal do local, mais difícil será a superação do que foi chamado de rupturas e 

desenraizamento, o que tem o condão de empurrar o indivíduo fora de sintonia para as margens da 

ordem normativa social, com consequências graves na sua participação nas ordens econômica e 

jurídica. O investimento em sérias políticas bidirecionadas, que se destinem às culturas majoritárias 

e minoritárias, pode dar conta de diluir essas barreiras, ou de ao menos proporcionar aos imigrantes 

maiores oportunidades de superação, e assim, dentro de uma perspectiva de comunidade, caminhar 

em direção à geração de capital social suficiente ao mínimo de possibilitação da coesão dentro da 

sociedade. 
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