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[...] As guerras civis que sobrevieram e se alastraram não foram apenas mais cruéis e 

mais sangrentas do que as anteriores: foram seguidas pela migração de compactos 

grupos humanos que, ao contrário dos seus predecessores mais felizes, não eram bem-

vindos e não podiam mais ser assimilados em parte alguma. Uma vez fora do país de 

origem, permaneciam sem lar: quando deixavam o seu Estado, tornavam-se apátridas; 

quando perdiam os seus direitos humanos, perdiam todos os direitos; eram o refugo 

da terra. (ARENDT, 1997, p. 300). 



 
 

 
 

RESUMO 

 

A política de migração na União Europeia é tema atual e relevante, pois a liberdade de 

circulação de pessoas no seu espaço territorial resultou de um processo suis generis de 

integração regional que se traduziu na necessidade de nela criar uma área de liberdade, 

segurança e justiça. O bloco europeu tem por objetivo construir uma política alicerçada em base 

compreensiva, da qual são principais vertentes a imigração legal e ilegal, as relações com países 

terceiros, a crise migratória e a integração dos migrantes. Contudo, os ataques terroristas em 

Nova Iorque, Madrid e Londres, em 2001, 2004 e 2005, respectivamente, interpretados como 

ameaça transnacional, inúmeras vezes associados às migrações e, especialmente, à imigração, 

impactaram sobremaneira o processo de securitização da política de imigração da União 

Europeia que já se encontrava em curso. A luta antiterrorista e a política de imigração comum 

são temas centrais de debates tanto na União Europeia quanto, pontualmente, em seus Estados 

membros. Com base no estudo da relação imigração-segurança, no conceito ampliado de 

segurança e na teoria da securitização, esta dissertação objetiva analisar se a securitização da 

política de imigração na União Europeia já existia ou se teve origem após os atentados 

terroristas de 11 de setembro, bem como se essa política tem sido utilizada como instrumento 

de sua segurança, especialmente, no combate ao terrorismo.  

 

Palavras-chave: Imigração.Securitização. Política de Imigração Europeia. Justiça e Assuntos 

Internos. Terrorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The migration policy in the European Union is a current and relevant issue, since the freedom 

of movement of people within its territorial area has resulted from a suis generis process of 

regional integration, which has resulted in the need to create an area of freedom, security and 

justice. The aim of the European bloc is to build a comprehensive policy based on legal and 

illegal immigration, relations with third countries, the migratory crisis and the integration of 

migrants. However, the terrorist attacks in New York, Madrid and London in 2001, 2004 and 

2005, respectively, interpreted as a transnational threat, many times associated with migration 

and especially immigration, have greatly impacted the process of securitization of immigration 

policy. European Union which was already under way. The fight against terrorism and the 

common immigration policy are central themes of debate both within the European Union and, 

occasionally, in its Member States. Based on the study of the immigration-security relationship, 

the expanded concept of security and the theory of securitization, this dissertation aims to 

analyze whether the securitization of immigration policy in the European Union already existed 

or originated after the terrorist attacks of September 11, As well as whether this policy has been 

used as an instrument for its security, especially in the fight against terrorism. 

 

 

Keywords: Immigration.Securitization. European Immigration Policy. Justice and Home 

Affairs. Terrorism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta dissertação, utilizar-se-á o conceito ampliado de segurança com o objetivo de se 

analisar se a securitização da política de imigração na União Europeia (UE) é anterior  ou 

posterior aos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos da América 

(EUA). Caso a securitização da política imigratória seja anterior, apesar dos ataques de 11 de 

setembro, buscar-se-á verificar se ela recrudesceu-se após tais atos violentos e se tem sido 

utilizada como medida de combate ao terror em solo europeu. Analisar-se-ão, secundariamente, 

os impactos dos ataques terroristas que sucederam 11 de setembro de 2001, em solo europeu: 

Madrid, em 11 de Março de 2004, e Londres, em 7 de Julho de 2005. Como se imputou a autoria 

de tais atos terroristas aos imigrantes, por meio de discursos midiáticos proferidos pelas elites 

europeias. Objetivar-se-á, finalmente, verificar como se deu a identificação do imigrante como 

ameaça existencial na União Europeia (UE), nos setores societal e político, e apontar os 

impactos dessa constatação nas construções sociais europeias a partir de então.  

Utilizar-se-ão estudos do Eurobarômetro1, com vistas na compreensão das construções 

sociais no contexto do processo de securitização do tema imigração. 

A delimitação temporal deste estudo abrangerá o período de desenvolvimento do 

processo de securitização das políticas de imigração da UE compreendido entre Trevi, em 1986, 

e dezembro de 2016.  

Justifica-se a escolha desse tema por sua atualidade e relevância, pois a liberdade de 

circulação de pessoas no espaço europeu resultou de um processo suis generis de integração 

regional iniciado com a assinatura do Acordo Schengen, em 1985 – cujos signatários foram 

Alemanha, França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Posteriormente, a incorporação do Acervo 

Schengen ao bloco comunitário europeu, em 1999, devido ao Tratado de Amesterdã e a 

anuência dos novos Estados-membros, desencadeou-se um processo de recrudescimento da 

defesa das fronteiras comuns. Assim, a imigração em solo Europeu passou por fases distintas.  

A partir da década 1980, percebe-se o desenvolvimento do processo securitização2, 

designação dessa dada pelos teóricos da Escola de Copenhague, os quais classificaram a 

securitização como um fenômeno intersubjetivo, cuja ameaça é construída/constituída pela 

retórica dos atores securitizadores. Para que a securitização seja viável, fazem-se necessárias a 

                                                             
1European Commission. 40 years Eurobarometer. Disponível 

em:<http://ec.europa.eu/public_opinion/topics/eb40years_en.pdf>. Acesso em 25 mar. 2016. 
2Buzan, Waever e Wilde (1998) 

http://ec.europa.eu/public_opinion/topics/eb40years_en.pdf
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presença de um discurso securitizador proferido pelos atores securitizadores, e a aceitação desse 

pelo público (audiência).  

A securitização da imigração na UE, que teve início em Tervi, em 1986, tem se 

destacado no cenário da globalização, prima facie, após os atentados de 11 de setembro, em 

200, nos Estados Unidos da América (EUA) e posteriores ataques terroristas que se sucederam 

em Madrid, em 2004 e Londres, em 2005. A partir de então, o bloco europeu tem primado em 

aumentar a defensa de seu Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça nos eventos como 

imigração e terrorismo.  

Encara-se a imigração como ameaça à estabilidade social, principalmente, em 

decorrência de choques de cunho identitário, os quais lhe dão contornos de questão de 

segurança societal e política.  

A metodologia adotada na elaboração deste trabalho firmou-se nos modelos explicativo 

e compreensivo a partir da aplicação da Teoria da Securitização, a qual permitiu a análise da 

evolução da política de imigração europeia à luz da política migratória e do desenvolvimento 

da luta antiterrorista no bloco europeu.  

Trata-se de uma pesquisa descritiva baseada em fontes primárias e secundárias. Em que 

pese a relevância do tema em estudo para atingir os objetivos propostos, recorreu-se, também, 

a fontes extraoficiais em razão da atualidade do tema e da carência de dados oficiais pertinentes. 

Neste trabalho, renunciou-se a análise da aplicação das políticas de imigração adotada 

em cada Estado membro. Deixa-se a sugestão dessa análise, para aprofundamento futuro.  

Essa dissertação se apresenta em seis capítulos. No primeiro, encontra-se a presente 

Introdução. No segundo, tratar-se-á do referencial teórico destinado à relação imigração-

segurança, que permitirá, ao final, responder às indagações de partida; esclarecer-se-á o 

contexto em que a imigração pode ser percebida enquanto problema de segurança; e registrar-

se-ão definições imprescindíveis à compreensão do presente trabalho. No terceiro, tratar-se-á 

do recrudescimento do processo de securitização do tema imigração desde Trevi (em 1986) à 

atualidade. No quarto, abordar-se-ão os principais dilemas enfrentados pelo bloco europeu 

concernentes à segurança, controle e vigilância de suas fronteiras. No quinto, analisar-se-ão as 

construções sociais destinadas ao imigrante, a partir da perspectiva dos cidadãos europeus no 

contexto do processo de securitização da política de imigração. Por fim, apresentar-se-á, no 

sexto e último capítulo, a Conclusão.  

 

 

 



33 

 

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para o desenvolvimento desta dissertação, realizou-se uma abordagem combinada entre 

as Escolas de Copenhague e Paris, em decorrência da prioridade atribuída à análise do discurso, 

complementada, de maneira secundária, pela análise do contexto, práticas, instrumentos e do 

próprio processo de institucionalização ocorrido na UE, no que concerne à segurança interna3. 

Buzan e Waever4 propõem uma crítica centrada no discurso dos agentes securitizadores e, de 

outro lado, Didier Bigo5, em sua análise sociológica, anseia pelo resgate da dimensão material 

do objeto de referência da segurança, além do exame da possibilidade da objetivação dos 

interesses que se encontram por trás do discurso. 

O presente capítulo apresenta-se dividido em duas seções. A primeira destina-se à 

apresentação do marco teórico com seu enquadramento nos limites da Teoria da Securitização 

apresentada pela Escola de Copenhague, bem como nas críticas realizadas pela Escola de Paris 

e suas contribuições para o desenvolvimento da aludida teoria. A segunda abará o conceito e os 

principais tipos de imigrantes a quem se destina a Teoria da Securitização na UE. 

 

2.1 Marco teórico 

 

Tem-se como referencial teórico norteador dessa dissertação a Teoria da Securitização, 

a qual teve sua origem nos debates acerca da segurança europeia nos anos de 1980, quando a 

Guerra Fria caminhava para seu fim e abria caminho para uma nova agenda no ambiente 

internacional.  

Houve um rearranjo na configuração das relações internacionais, que passou a pautar-

se na cooperação entre os Estados, o que ocasionou uma inflexão da perspectiva realista diante 

desse novo cenário. Surge, então, o construtivismo no campo das Relações Internacionais (RI) 

com o propósito de imprimir relevância em algumas variáveis, cuja análise, até então, era 

subestimada pelos realistas.  

Os teóricos construtivistas dedicam-se ao estudo da maneira como os objetos e as 

práticas da vida social são elaborados, enfatizam o papel das ideias na política internacional por 

considerar primordial o desempenho delas na construção do mundo social. Os construtivistas 

argumentam que “as estruturas de ideias e os agentes se constituem mutuamente, em um 

                                                             
3 BIGO (1998).  
4 BUZAN, WAEVE (1998). 
5BIGO (1998). 
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processo dinâmico que abre espaço para a mudança social perpetrada pelos agentes”6. Eles 

almejam, além da formulação de explicações causais, a busca por explicações construtivistas, 

ou seja, eles transcendem o discurso de como as coisas são com a explicação de como elas se 

tornam o que são. Procuram estudar as condições constitutivas das estruturas e dos processos 

sociais que influenciam a formação de identidades e interesses7.  

Os interesses estatais, para esses teóricos, advêm de processos de socialização, nos quais 

se formam, também, as identidades estatais. De acordo com os construtivistas “é possível 

explicar por que entre várias identidades e interesses concebíveis, formam-se algumas 

combinações específicas”8.  

Apesar de apresentar uma base comum, a teoria construtivista possui alguns pontos de 

dissenso entre seus autores, os quais impactam as perspectivas no campo de segurança9.  Esse 

novo debate acerca de segurança fragmenta-se, então, em três vertentes principais: 

tradicionalista, crítica e abrangente10.  

A tradicionalista, em concordância com as premissas teóricas da corrente realista, 

preconiza que os estudos da área de segurança devem se ater às questões militares e resguardar 

o Estado como unidade básica de análise11. A crítica, que “está associada aos trabalhos da 

Escola de Frankfurt, propõe que as pesquisas de segurança colaborarem para a emancipação 

humana”12.  A abrangente, priorizada por essa dissertação, defende que a abrangência dos 

estudos de segurança se dão em outros setores além do militar, como por exemplo nos setores 

político, econômico, ambiental e societal.13  

A Escola de Copenhague e a de Paris caracterizam-se como perspectiva abrangente.  

Elas desenvolveram um estudo teórico e conceitual cujo escopo tornou possível a interpretação 

de continuidades e transformações no cenário internacional.  

A Escola de Copenhague contribuiu para os estudos de segurança ao apresentar os 

subsídios para conceituação de securitização, as novas unidades da análise de segurança e a 

abordagem multissetorial desta.14  

                                                             
6 DUQUE (2009, p. 468). 
7 DUQUE (2009, p. 469). 
8 DUQUE (2009, p .469). 
9 DUQUE (2009, p. 470). 
10 BUZAN (1997). 
11 WALT (1991). 
12 TANNO (2003). 
13 BUZAN (1991). 
14 Dentre os trabalhos da Escola de Copenhague pode-se, ainda, citar a teoria dos complexos de segurança regionais 

e a abordagem regional de segurança de modo geral. 
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A teoria da securitização foi importante para o estudo das Relações Internacionais à 

medida que surgiu a necessidade de se estudarem as limitações enfrentadas pela corrente 

realista na tentativa de explicar a cooperação entre os Estados. Contribuiu, também, para a 

redefinição do conceito de segurança existente até então15. Ela dedicou-se ao trato da maneira 

pela qual os problemas de segurança surgem, evoluem e dissolvem-se.16 

Buzan, Weaver e Wilde definem a securitização como “o processo por meio do qual um 

assunto é apresentado como uma ameaça existencial a um objeto específico (...) e a especial 

natureza das ameaças de segurança justifica o uso de medidas extraordinárias”17 (Tradução 

nossa). Assim, o tema que sofre o processo de securitização torna-se um fator de (in)segurança 

com status prioritário na agenda estatal. 

 Para a Escola de Copenhague, os problemas de segurança resultam de um processo de 

construção de uma ameaça por meio do discurso, ou seja, por intermédio do ato de fala. Waever 

utiliza o conceito de ato de fala, iniciado por Austin,18 no que tange transformar um ato 

discursivo, com efeito performativo, em uma questão de segurança.19 Nesse sentido, Buzan, 

Waever e Wilde apontam três unidades para análise no âmbito da segurança: o objeto referente, 

o ator securitizador e o ator funcional20. Esses autores asseveram que nem todo o discurso sobre 

segurança é, necessariamente, securitizador21. Para que o discurso seja considerado 

securitizador se fazem necessárias três premissas de retórica: deve afirmar a existência de uma 

ameaça, deve exigir a tomada de medidas extraordinárias para lidar com a ameaça e deve 

convencer o público (a audiência) da prioridade máxima na agenda estatal.22 

 A ameaça, no entanto, é subjetiva, pois dá-se no campo da percepção e dependerá do 

discurso que a constrói.23 Por consequência, a securitização retira um determinado tema da 

seara da política normal e coloca-o no domínio da segurança e da exceção. Assim, ao se 

classificar um assunto como “segurança”, um agente reclama a necessidade e o direito de tratá-

lo como prioridade suprema na agenda estatal.24 Por essa razão, são legitimadas medidas 

extraordinárias, mesmo que essas decisões signifiquem uma exceção à normal politics, 

                                                             
15 TANNO (2003). 
16 BALZACQ et al. (2010). 
17 BUZAN, WEAVER E WILDE (1998, p. 21) 
18 AUSTIN (1965). 
19 WAEVER (1995, p. 55). 
20 BUZAN, WEAVER E WILDE (1998, p. 21) 
21 BUZAN, WAEVER E WILDE (1998, p. 36, 40). 
22 BUZAN, WAEVER E WILDE (1998, p. 36, 40). 
23 BUZAN, WAEVER E WILDE (1998, p. 25). 
24 BUZAN, WAEVER E WILDE (1998, p.  26). 
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inclusive, com restrição a direitos e garantias formalmente consagrados25 no ambiente nacional 

e/ou internacional.  

 Entretanto, os teóricos da Escola de Paris criticaram a Escola de Copenhague, 

representada por Buzan et al., por basear-se, exclusivamente, no discurso (ato de fala), para a 

construção do processo de securitização, negligenciando o contexto que cerca esse discurso.26 

 No que se refere aos cinco setores definidos por Buzan e seus colaboradores, quanto a 

ameaça existencial, é preciso compreender que em cada um deles pode haver um “objeto 

referente”, ou seja, uma ameaça construída por meio do discurso. 

 No setor econômico, o objeto referente encontra-se no acesso aos recursos necessários 

para manter o bem-estar social. No ambiental, tanto a sobrevivência de espécies quanto 

macroquestões são percebidas como objetos referentes e possíveis de se tornarem uma ameaça 

existencial, como por exemplo, o clima global. No setor político, esse objeto referente constitui-

se pela legitimidade e pela estabilidade da organização dos sistemas de governo, seja do Estado 

ou de um corpo político, como por exemplo, a União Europeia (UE). Por fim, no setor social 

(ou societal) o objeto referente de segurança apresenta-se como a identidade nacional, com seus 

padrões de cultura, língua e religião27.  

Essa dissertação tem como foco principal o estudo dos setores político e societal. Neste, 

a identidade coletiva deriva do sentimento de que o grupo constitui uma entidade tradicional de 

língua, cultura, costumes religiosos e nacionais.  

Waever afirma que se pode “concluir que no sistema internacional contemporâneo, 

segurança societal se refere à habilidade de uma sociedade de permanecer com suas 

características essenciais sob condições mutáveis e ameaças possíveis”28 (Tradução nossa). A 

securitização no setor social, então, remete-se à lógica da segurança estatal, da ameaça à 

soberania territorial e identitária.29 Para Tanno “é importante frisar que a identificação das 

ameaças societais depende, em grande medida, de percepções históricas e não envolvem, 

necessariamente, avaliação objetiva.”30 

 A Escola de Paris31 defende que a securitização deve ser compreendida como “prática 

pragmática – prática sociológica, construída sobre os ensinamentos de Bourdieu e Foucault –, 

                                                             
25 BUZAN, WAEVER E WILDE (1998, p. 24). 
26 BALZACQ et al.  (2010). 
27 BUZAN etal. (1998, p.8-22-23). 
28 WÆVER et al.(1993, p.23). 
29 WAEVER(1995, p.69-75). 
30 TANNO (2003) 
31 A Escola de Paris sofre a influência de Foucault (2008a) em sua definição de segurança como técnicas de 

governo. Nesse sentido, pesquisadores como Huysmans (2000, 2006) e Bigo (2002, 2007), defendem que a 
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cujo objetivo é determinar os princípios universais de uma comunicação eficaz de segurança”,32 

e, dessa forma, afasta-a da concepção filosófica defendida pela Escola de Copenhague.33 Pode-

se afirmar que a (in)segurança resultaria do discurso de um ator securitizador (ato de fala) e dos 

efeitos da dinâmica que se estabelece entre os vários fatores formadores do discurso, tal como 

do contexto no qual está inserido. 

 A Escola de Paris se contrapõe, ainda, à Escola de Copenhague, por seu distanciamento 

do discurso de exceção e entendimento que a ordem estabelecida nos processos de securitização 

está ligada à normalidade, fundamentada em processos de rotina.34 Esse posicionamento é fator 

preponderante para que a Escola de Paris se faça indispensável à compreensão da securitização 

no setor societal, pois entende que as técnicas de governo fundamentadas na insegurança 

baseiam-se na identificação do risco. Essas técnicas são denominadas por Bigo de 

“governamentalidade do receio, da apreensão” 35 (Tradução nossa), na qual o controle dá-se 

pelas inúmeras práticas de política de insegurança.36 A securitização, nesse caso, está nas 

decisões da política corrente, no uso de tecnologias, especialmente as de vigilância e controle, 

nas redes de partilha de informações e na atuação de um grupo de especialistas e profissionais 

da segurança (públicos ou privados)37 os quais produzem dados e informações técnicas, 

gerenciam riscos e contribuem, assim,  para a construção dos significados de segurança, as 

condições de possibilidade e o sucesso dos atos de fala.38   

 Os discursos dos líderes possuem um impacto político, porém, eles dão-se em um 

contexto social anterior, no qual se percebe a existência de uma compreensão do campo da 

segurança. Dessarte, a característica do ato de fala e o objeto sob o qual ele incide são resultados 

do processo de construção dos significados socialmente aceitos do campo de segurança. 

 Para a compreensão do processo de securitização, necessária é a análise da maneira pela 

qual se estrutura politicamente a imagem de ameaça.39 O modo de governar pela segurança, “é 

também o modo de governar por meio da insegurança, do receio, do risco”. 40 Isin corrobora 

                                                             
segurança não é apenas um ato de fala, mas sim o resultado de uma estrutura tecnocrática, dominada pelos 

profissionais de segurança, que disputam a verdade de seu saber. 
32 BALZACQ (2011b: 18) 
33 BALZACQ et al., (2010). 
34 BALZACQ et al. (2010). 
35 BIGO (2002) 
36 BIGO (2002) 
37 BIGO E TSOUKALA (2008).  
38 BIGO E TSOUKALA (2008) 
39 BALZACQ et al. (2010). 
40 VELASCO (2014, p.41).   
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com esse sentido, pois assevera que o objetivo do governo é, com o uso do discurso, administrar 

a neurose e as ansiedades que a fundamentam, ao invés de curá-las ou cuidá-las. 41  

 Essa prática encontra-se evidente na forma pela qual a UE tem enfrentado a 

problemática da imigração. Nesse caso, para a Escola de Paris, ao revés de se ver a securitização 

como prática excepcional de ações securitárias isoladas, deve-se vê-la como um conjunto de 

práticas formadoras de um continuum de insegurança, no qual a ilegalidade e imigração 

(irregular) encontram-se, de certa forma, vinculadas.42 

 Destarte, torna-se possível a afirmação que segurança e insegurança são parte de um 

todo e, por esse motivo, podem ser representadas como partes da fita de Moebius43. A 

(in)segurança transforma-se em uma das técnicas de governo, na qual a securitização de temas 

como a imigração e o asilo encontram respaldo como norma. É a partir dessa normalização que 

Bigo cunha seu conceito de banóptico. 44 

 A definição de banóptico foi usada por Bigo com base no conceito utilizado na obra de 

Foucault a partir do panóptico de Bentham – espécie de prisão, na qual a vigilância e o controle 

são realizados de dentro de uma cabine feita de vidro, que fica no centro do pátio e só permite 

a visualização de dentro para fora; assim, os presos sabem que são vigiados, mas não sabem 

por quem nem por qual período.45 No banóptico de Bigo apenas alguns dos vigiados são 

controlados em um campo de relações interdependentes.46 Nele, o controle não é realizado pelo 

soberano. É com base nesse raciocínio que, na UE, o imigrante passou a ser visto como um 

potencial criminoso. 47 

 Por tratar-se de uma ameaça existencial, o imigrante deve ser contido, vigiado e detido 

antecipadamente pelo Estado, para evitar que ele venha a praticar crimes.  Permite-se, nesse 

caso, a punição antecipada de um crime virtual fora da seara penal, mas na seara administrativa, 

“situando o imigrante numa espécie de limbo jurídico.”48 Existem, portanto, baseadas nesse 

conceito, centenas de centros de detenção para imigrantes e campos de refugiados na Europa e 

por toda região do mediterrâneo, como se pode conferir no Mapa 1. 

 

                                                             
41 ISIN (2009, p.30) 
42 BIGO (2002, 2007) e HUYSMANS (2006) 
43 A Fita de Moebius, segundo Bigo, é uma representação clássica do encontro das duas faces de uma fita.  (BIGO 
2007).  
44 BIGO (2007) 
45 FOUCAULT (2010). 
46 “Os campos, para Bourdieu, têm suas próprias regras, princípios e hierarquias. São definidos a partir dos 

conflitos e das tensões no que concerne à sua própria delimitação. São construídos por redes de relações ou de 

oposições entre os atores sociais que são seus membros”. (CHARTIER, 2002. p. 140). 
47 BIGO (2007). 
48 VELASCO (2014, p. 55). 
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Mapa 1 - Campos de refugiados e detenção de imigrantes refugiados espalhados pela 

União Europeia  

 

Fonte: Muros do Mediterrâneo: Notas sobre a construção de barreiras nas fronteiras de Ceuta e Melilla.49 

 

 

Os centros e campos europeus identificados no MAPA 1 encontram-se inseridos no 

discurso da normalidade, no qual a arbitrariedade deixa de ser vista como exceção e passa a ser 

vista como regra.50 É o que defende Hansen ao afirmar que a securitização encontra-se além do 

ato de fala.51 Essa autora critica a Escola de Copenhague, no que tange à segurança como 

resultado de um processo social. Ela defende que a criação de uma ameaça extrapola os limites 

do conteúdo do discurso como ato de fala e analisa quais são os efeitos influenciadores da mídia 

na produção e reprodução de valores, por intermédio do uso de imagens. Prática muito comum 

na UE, visto que a imagem do imigrante, principalmente, os que vêm do Oriente Médio, 

encontra-se associada à imagem do terrorista, do ilegal e/ou do parasita do Estado. A FIG.1 é 

exemplo da prática do discurso securitizador que se dá pelo uso da imagem. 

 

                                                             
49 PATRICK FIGUEIREDO (2011).  
50 BIGO (2007, p.13). 
51 HANSEN (2006). 
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Figura 1 – Divulgação da imagem negativa do imigrante muçulmano advindo do Oriente 

Médio 

 
Fonte: FORUN ZN52 

 

 Estudos europeus salientam que expressões como "terrorismo islâmico", "bombas 

islâmicas" e "violento Islã", frequentemente utilizadas pelos meios de comunicação, difundem 

e consolidam uma percepção negativa do Islã e dos imigrantes que professam essa fé.53 Essa 

realidade é enfatizada e disseminada pelos meios de comunicação europeus. Assim, atores 

securitizadores constroem uma imagem do Islã como algo bárbaro, irracional, primitivo e 

sexista, como este discurso de Sarkozy, após reunião de 45 minutos com o atual presidente 

francês, o socialista Françoi Hollande: “Os homens civilizados devem se unir para responder à 

barbárie.”54 (Tradução nossa). Tal sentimento ganhou as ruas de Paris, em 11 de janeiro de 

2015, com o apoio do governo, e ficou conhecido como "Marcha Republicana".55 

 É importante lembrar que a Escola de Copenhague desconhece gestos, manobras e 

interesses políticos ou econômicos como parte da construção da ameaça a ser securitizada, bem 

diferente do que compreendem os seguidores da Escola de Paris. Para estes teóricos, o processo 

de securitização dispensa o seguimento das diretrizes inicialmente estipuladas pela Escola de 

Copenhague, uma vez que pode dar-se por outras vias. Logo, para os teóricos da Escola de 

Paris, o discurso das elites56 européias, no que diz respeito ao processo de securitização, pode 

                                                             
52 FORUM ZN. Disponível em:<http://forumzn.blogspot.com.br/2015/01/islamofobia-ganha-forca-na-europa-

apos.html>. Acesso em 10 de novembro de 2016. 
53 FORUM ZN. Disponível em:<http://forumzn.blogspot.com.br/2015/01/islamofobia-ganha-forca-na-europa-

apos.html>. Acesso em 10 de novembro de 2016. 
54 FORUM ZN. Disponível em:<http://forumzn.blogspot.com.br/2015/01/islamofobia-ganha-forca-na-europa-

apos.html>. Acesso em 10 de novembro de 2016. 
55 FORUM ZN. Disponível em:<http://forumzn.blogspot.com.br/2015/01/islamofobia-ganha-forca-na-europa-

apos.html>. Acesso em 10 de novembro de 2016. 
56 Elites políticas, militares, económicas, ambientais ou culturais que ocupem um local de destaque na sociedade 

e não, necessáriamente, um cargo no Estado. 

http://forumzn.blogspot.com.br/2015/01/islamofobia-ganha-forca-na-europa-apos.html
http://forumzn.blogspot.com.br/2015/01/islamofobia-ganha-forca-na-europa-apos.html
http://forumzn.blogspot.com.br/2015/01/islamofobia-ganha-forca-na-europa-apos.html
http://forumzn.blogspot.com.br/2015/01/islamofobia-ganha-forca-na-europa-apos.html
http://forumzn.blogspot.com.br/2015/01/islamofobia-ganha-forca-na-europa-apos.html
http://forumzn.blogspot.com.br/2015/01/islamofobia-ganha-forca-na-europa-apos.html
http://forumzn.blogspot.com.br/2015/01/islamofobia-ganha-forca-na-europa-apos.html
http://forumzn.blogspot.com.br/2015/01/islamofobia-ganha-forca-na-europa-apos.html
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ou não fazer o uso da palavra. Nos anos da década de 1990, a preocupação com a estruturação 

do ato de fala deixa de ser importante para que se legitime o uso de medidas extraordinárias, ou 

seja, para além da política normal.  

 Hansen, diante dessa nova tendência, afirma que o movimento de securitização vai 

muito além do discurso e alcança práticas políticas que passam a ser utilizadas como 

instrumentos securitizadores.57 Essa linha de análise estuda a racionalidade governamental da 

segurança e os processos burocráticos de securitização, como a política de vistos Schengen e o 

controle de fronteiras externas praticado pela UE, que será evidenciado no quarto capítulo deste 

trabalho.  

 A burocratização da segurança dá-se por estruturas independentes do ato de fala, mas 

que, ao cabo, constroem uma prática discursiva. Huysmans afirma que os seguidores dessa 

abordagem rejeitam pensar o Estado, assim como a economia, sociedade, política e meio 

ambiente como entidades fixas e unitárias e passam a analisá-los como um conjunto de práticas 

burocráticas.58 Para esse autor, ao aplicar-se um determinado tipo de conhecimento a um tema 

especifico, poder-se-á torná-lo inteligível como um problema de segurança. 

Apesar da diferença entre as abordagens teóricas desenvolvidas pela Escola de 

Copenhague – Buzan, Waever e Wilde – e a desenvolvida pelos seguidores da Escola de Paris 

– Bigo e Huysmans –, há um consenso entre ambas sobre a definição de segurança:  

Todos esses autores compartilham o pressuposto de que os estudos de segurança não 

são um instrumento de análise e determinação do que e de quem representa uma 

ameaça real ou não. Eles identificam a segurança como um processo, e não como um 

dado objetivo59 (Tradução nossa). 

 

Nesse ponto comum sobre a segurança, Waever assevera que ambas as escolas 

consideram a segurança e a insegurança como partes de um único conceito, pois só se percebe 

a necessidade de segurança se houver a insegurança que, por sua vez, é nutrida pela 

securitização.60 

 

2.2 Imigração: definições importantes 

 

Para a melhor compreensão deste trabalho, faz-se importante definir migração.  Do latim 

migratio, a migração significa a passagem de um lugar para outro. Portanto, migrante é toda 

                                                             
57HANSEN (2006) 
58 HUYSMANS (2006, p.22) 
59 VELASCO (2014, p.54) 
60 WAEVER (1995) 
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pessoa que, em trânsito, emigra (sai) de seu país de origem e, ao chegar a seu destino, passa a 

chamar-se imigrante (aquele que entra). Asilados e refugiados são categorias particulares de 

migrantes. A principal diferença entre os institutos jurídicos do asilo e do refúgio encontra-se 

no fato de que “o primeiro constitui exercício de um ato soberano do Estado, sendo decisão 

política cujo cumprimento não se sujeita a nenhum organismo internacional.”61 O segundo, 

“sendo uma instituição convencional de caráter universal, aplica-se de maneira apolítica, 

visando a proteção de pessoas com fundado temor de perseguição.”62 Em apertada síntese, 

pode-se afirmar que, num todo, o paciente do asilo é o indivíduo, e sua causa é política; e o 

paciente do refúgio é a população, em parte ou no todo, e sua causa é a ameaça ou desrespeito 

aos direitos humanos: 

Parece ser esta a diferença fundamental: O asilo configura uma relação do indivíduo 
perseguido com o Estado que o acolhe. Já o refúgio decorre do abalo da estrutura de 

determinado país ou região, gerando potenciais vítimas de perseguições que têm seus 

direitos humanos ameaçados, sendo objeto de preocupação da comunidade 

internacional. Na prática surgem outras diferenças: O asilo é uma instituição que visa 

à proteção frente a perseguição atual e efetiva. Já nos casos de refúgio é suficiente o 

fundado temor de perseguição.63 

 

Outra diferença importante encontra-se no local de solicitação desses institutos, pois “o 

asilo pode ser solicitado no próprio país de origem do indivíduo perseguido e o refúgio, por sua 

vez, somente é admitido quando o indivíduo está fora de seu país.”64 A concessão de asilo é 

constitutiva e o reconhecimento da condição de refugiado é ato declaratório65. 

                                                             
61INSTITUTO DE MIGRAÇÕES E DIREITOS HUMANOS. Das diferenças entre os Institutos Jurídicos do Asilo 

e do Refúgio. Disponível 

em:<http://www.migrante.org.br/migrante/index.php?option=com_content&view=article&id=133:das-

diferencas-entre-os-institutos-juridicos-do-asilo-e-do-refugio&catid=87&Itemid=1203>. Acessado em 09 jan. 

2017. 
62INSTITUTO DE MIGRAÇÕES E DIREITOS HUMANOS. Das diferenças entre os Institutos Jurídicos do Asilo 

e do Refúgio. Disponível 

em:<http://www.migrante.org.br/migrante/index.php?option=com_content&view=article&id=133:das-

diferencas-entre-os-institutos-juridicos-do-asilo-e-do-refugio&catid=87&Itemid=1203>. Acessado em 09 jan. 

2017. 
63INSTITUTO DE MIGRAÇÕES E DIREITOS HUMANOS. Das diferenças entre os Institutos Jurídicos do Asilo 

e do Refúgio. Disponível em: 
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entre-os-institutos-juridicos-do-asilo-e-do-refugio&catid=87&Itemid=1203>. Acesso em 09 jan. 2017. 
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No caso genérico de migração, há menções também no artigo 13 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, assim como na Convenção Americana: 

 

A migração é o resultado de decisões individuais ou familiares, mas também faz parte 

de um processo social. Em termos econômicos, a migração é tanto um fenômeno 

mundial como o comércio de mercadorias ou de bens manufaturados. Designa o 

movimento das populações, mas faz parte de um modelo mais vasto e é um sinal de 

relações econômicas, sociais e culturais em transformação.66 

 

Segundo Reis, “as migrações internacionais não são apenas um fenômeno social, mas 

inerentemente político, ‘que advém da organização do mundo num conjunto de Estados 

soberanos mutuamente exclusivos’ [...]”.67 Existem várias formas de se classificarem os 

indivíduos ausentes de seu país de origem, como por exemplo, pelos critérios de temporalidade 

e de motivação.   

A percepção de um curto ou um longo lapso temporal, no que diz respeito à permanência 

de um estrangeiro em um Estado membro da UE, vai depender de cada Estado.68 Quanto à 

motivação, pode-se classificar a migração em voluntária ou forçada69. A primeira dá-se quando 

o indivíduo sai de sua residência em busca de melhores condições de vida, trabalho, educação, 

ou para a reunificação familiar, ou por outras razões. É conhecida, também, como migração 

socioeconômica. Neste caso, os migrantes continuam sob a responsabilidade e proteção do seu 

Estado de origem.70  

A migração forçada decorre de problemas políticos, perseguições ou conflitos. Pode-se 

dizer que esse tipo de migração tem várias categorias (deslocados internos, exilados, apátridas, 

asilados e refugiados) e expressa as diferentes formas e motivações da migração.71 O ponto 

fulcral da migração forçada encontra-se no fato de que o deslocamento independe da escolha 

dos indivíduos, pois eles são empurrados/obrigados a migrar por conta de situações que lhes 

fogem ao controle.72   

No que se refere às categorias de migrante forçado, os deslocados internos são pessoas 

ou grupos de indivíduos “forçados a escapar ou evitar conflitos armados, situações 

generalizadas de violência, violações de direitos humanos, desastres naturais, mas que 

continuam vivendo no interior de seu território de origem”.73 Os exilados são pessoas expulsas 

                                                             
66 FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (1993) 
67 REIS (2007, p. 26). 
68 GUILD (2009, p.16-17) 
69 ACNUR (2014) 
70 ACNUR (2014) 
71 ACNUR (2014) 
72 ACNUR (2014) 
73 ACNUR (2014) 
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de seu país ou que resolvem deixar a pátria por causa de perseguições estatais. Os apátridas 

“são pessoas que não possuem nacionalidade ou cidadania, nem acesso a direitos básicos, como, 

saúde e educação. É quando o elo legal entre pessoa e Estado não existe.”74 Asilado é o status 

que um Estado concede a alguém que busca proteção em seu ou outro território. Entretanto, “as 

garantias só são dadas após a concessão do asilo e não existe uma lei específica para o asilado, 

ficando a cargo da decisão direta do poder executivo dos países”75. Existem dois tipos de asilo: 

o diplomático e o territorial. O primeiro caracteriza-se com a presença do requerente em país 

estrangeiro, onde pede asilo no consulado ou na embaixada.76 O segundo ocorre “quando o 

requerente já se encontra dentro do território do Estado em que pediu asilo”.77  Refugiados são 

indivíduos que “fogem de conflitos armados ou perseguições e, com frequência, sua situação é 

tão perigosa e intolerável que devem cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança nos 

países mais próximos.”78 O entendimento da definição de termo refugiado é de suma 

importância para os governos, pois, ao conceder refúgio a um indivíduo, automaticamente, 

modifica a titularidade sobre a responsabilidade estatal perante essa pessoa. 

Internacionalmente, o assunto é regulado pela Convenção de 1951.  

Importante considerar o caráter preventivo do refúgio, porquanto, para ser concedido, 

não há necessidade da consolidação da perseguição, bastando a existência do temor daquele 

que será refugiado: 

Um indivíduo será considerado refugiado  se existir o temor ou a perseguição de fato 
em ração de sua raça, religião, nacionalidade, filiação  em certo grupo social ou das 

suas opiniões políticas e que se encontre fora do país de que tem a nacionalidade e 

não possa ou, em virtude daquele receio, não queira pedir a proteção daquele país; ou 

que, se não tiver nacionalidade e estiver fora do país no qual tinha sua residência 

habitual após aqueles acontecimentos, não possa ou, em virtude de dito receio, a ele 

não queira voltar.79 

O solicitante do status de refugiado submete seu caso a um órgão nacional regulador 

quando chega a um determinado país. Essa autoridade decide sobre a concessão da condição 

legal de refugiado com base na Convenção de 1951 e na legislação doméstica. Geralmente, os 

casos são analisados individualmente com base nos argumentos do solicitante, que deve 

fundamentar seu “temor de perseguição”. De acordo com o princípio do non-refoulement, a 

                                                             
74ACNUR (2014) 
75ACNUR (2014) 
76ACNUR (2014) 
77ACNUR (2014) 
78ACNUR (2014)  
79 CONVENÇÃO DE 1951 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf?view=1
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devolução do solicitante a seu país de origem fica impossibilitada, tal como sua ausência do 

Estado no qual realizou a solicitação de refúgio, enquanto seu pedido estiver sob análise.  

Em caso de guerra, a concessão de refúgio a grande grupo de indivíduos é beneficiada 

pela desburocratização:  

 

(...) grande afluxo de civis fugindo de uma guerra, a concessão do refúgio pode 

ser dada de maneira extensiva a todos os nacionais de um determinado Estado 

que se encontrem num campo de refugiados, por exemplo, sem que seja 

necessário individualizar as solicitações.80  
 

A FIG. 2 ilustra a difícil realidade enfrentada por famílias sírias que clamam por refúgio 

na Turquia. Não raras vezes, essas pessoas são impedidas de entrar em outros países ou são 

abandonadas à própria sorte enfrentando intempéries e fome em campos de refugiados ou 

detenção. 

 

 

Figura2 -  Umit Bektas/Reuters. Família síria implora por acesso na Turquia 

 
Fonte: NEXO

81
 

 

Ao focar o imigrante ilegal, também, denominado indocumentado ou irregular, Guild 

assevera que é aquele destituído de critérios impostos pelo Estado receptor para admiti-lo em 

seu território, mas que insiste em ali permanecer ou entrar sem a autorização estatal.82 

A UE adotou dois importantes atos legislativos para combater a migração clandestina: 

a Diretiva Regresso (2008/115/CE) e a Diretiva 2009/52/CE. A primeira “define normas e 

procedimentos comuns nos Estados membros para o regresso de nacionais de países terceiros 

                                                             
80NEXO. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2015/12/21/Qual-a-diferen%C3%A7a-entre-

refugiado-asilado-e-migrante>. Acesso em 12 out. 2016. 
81NEXO. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2015/12/21/Qual-a-diferen%C3%A7a-entre-
refugiado-asilado-e-migrante>. Acesso em 12 out. 2016. 
82 GUILD (2009) 
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em situação irregular.”83 Os Estados membros foram instruídos a dar cumprimento essa diretiva 

até 24 de dezembro de 2010, e o primeiro relatório sobre sua aplicação foi adotado em março 

de 2014.  

Entre os principais domínios para intervenções futuras estão incluídas a garantia da sua 

aplicação adequada, a promoção de práticas coerentes e compatíveis com os direitos 

fundamentais, a melhoria da cooperação entre os Estados membros e o reforço do papel da 

Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira).  

Assegurar regressos efetivos é uma das principais tarefas das equipes que prestam apoio 

às autoridades nacionais nos “centros de registo” (hotspots) tanto na Itália como na Grécia. A 

Comissão Europeia publicou também, em 9 de setembro de 2015, um plano de ação da UE em 

matéria de regresso (COM(2015)0453),84 aprovado pelo Conselho no mês de outubro do 

mesmo ano.85  

A segunda Diretiva “estabelece sanções e medidas a serem aplicadas nos Estados 

membros contra os empregadores de nacionais de países terceiros em situação irregular”.86 

Instituiu-se que os Estados membros deveriam ter transposto esta diretiva até 20 de julho de 

2011. O primeiro relatório sobre a aplicação da referida diretiva foi apresentado em 22 de maio 

de 2014.87 Entretanto, no caso da UE, a definição de quem é imigrante irregular depende da 

interpretação de cada Estado membro e da forma como os imigrantes ultrapassam as fronteiras 

deles. A partir daí, a maneira como os imigrantes são classificados pelo país receptor se 

relaciona diretamente com as percepções de (in)segurança que são peculiares a cada país 

europeu. 

Em consonância com o pensamento de Pimentel, entende-se que “securitização da 

imigração é uma construção teórica de inspiração construtivista”,88 na qual a lógica de 

segurança dita as políticas de restrição à imigração. Isso “não advém do fato da imigração 

representar objetivamente um risco, mas do fato da imigração ser socialmente e subjetivamente 

                                                             
83 PARLAMENTO EUROPEU. Fichas técnicas sobre a União Europeia. Disponível em: 

<http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html>. Acesso em 12 de 

fevereiro de 2017. 
84 COMISSÃO EUROPEIA. (COM(2015)0453). Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/ALL/?uri=CELEX:52015DC0453>. Acesso em 12 de fevereiro de 2017. 
85 PARLAMENTO EUROPEU. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.12.3.pdf>. 

Acesso em 11 set. 2016. 
86COMISSÃO EUROPEIA. (COM(2015)0453). Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/ALL/?uri=CELEX:52015DC0453>. Acesso em 12 de fevereiro de 2017. 
86 PARLAMENTO EUROPEU. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.12.3.pdf>. 

Acesso em 11 set. 2016. 
87 PARLAMENTO EUROPEU. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.12.3.pdf>. 

Acesso em 11 set. 2016. 
88 PIMENTEL (2007, p.15) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:52015DC0453
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:52015DC0453
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.12.3.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:52015DC0453
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:52015DC0453
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.12.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.12.3.pdf
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construída como uma ameaça” 89 existencial. Tal construção baseia-se “no discurso do agente 

securitizador que é aceito pelos veículos de comunicação e pela população legitimando, assim, 

ações emergenciais”90, ou seja, extra política normal, que, ao atacarem o problema, revelam 

práticas de política de segurança.91 

Analisar-se-á, no próximo capítulo, a construção da ameaça imigração e a repercussão 

dessa construção na política de imigração da UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
89 PIMENTEL (2007, p.15) 
90 PIMENTEL (2007, p.15) 
91 PIMENTEL (2007, p.15)  
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3 CONSTRUÇÃO DA AMEAÇA EXISTENCIAL IMIGRAÇÃO E PROCESSO DE 

SECURITIZAÇÃO  DA POLÍTICA DE IMIGRAÇÃO EUROPEIA  

 

A partir da década de 1980 observa-se, no cenário europeu, um tratamento político 

destinado à imigração divergente das políticas anteriores porque esse tema passou a ser tratado 

como problema de segurança pelos Estados membros da UE. Consideraram-se ameaças à 

ordem pública, identidade cultural e estabilidade do mercado doméstico de bens e serviços os 

fluxos migratórios advindos de países estrangeiros à UE. Simultaneamente, relacionaram-nos 

à ocorrência de crimes, como o terrorismo, motivo pelo qual se planejaram e executaram ações 

de polícia contra os imigrantes como forma de preveni-lo.  

O presente capítulo divide-se em quatro partes. A primeira parte destinar-se-á a 

evolução histórica da criação da UE e do processo de securitização europeu. A segunda 

abordará a securitização da política de imigração europeia após os ataques terroristas de 11 de 

setembro. A terceira cuidará da construção imigração, enquanto ameaça, e seus impactos no 

processo de securitização da política. A quarta e última parte, abordará a crise dos refugiados e 

seus desdobramentos sobre o processo de securitização da política de imigração na UE.  

 

3.1 As origens da União Europeia e a evolução do processo de securitização da imigração 

 

A criação da UE remonta à Comunidade Europeia de Carvão e do Aço (CECA), 

instituída pelo Tratado de Paris, assinado em 1951, no qual França, Itália, Alemanha Ocidental, 

Bélgica, Holanda e Luxemburgo objetivavam criar regras comuns para as indústrias de carvão 

e aço. Além disso, essa comunidade estava diretamente ligada ao controle e fabricação de armas 

no pós-Segunda Guerra Mundial.92  Em 1957, esses países resolvem ampliar sua cooperação 

econômica e, para tal, assinaram os Tratados de Roma, para a instituição da Comunidade 

Europeia de Energia Atômica (Euratom) e da Comunidade Econômica Europeia (CEE), cuja 

vigência iniciou-se no ano seguinte.93 

A CEE previa a criação de um mercado comum de livre circulação de bens, serviços, de 

capitais e de pessoas entre os Estados signatários do respectivo tratado, porém esses objetivos 

                                                             
92EUR-LEX. Acess to European Union Law. Disponível em:<http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Axy0022>. Acesso em: 20 ago. 2016. 
93PARLAMENTO EUROPEU. Disponível em:<http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_1.1.1.pdf>. 

Acesso em: 20 ago. 2016.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Axy0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Axy0022
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_1.1.1.pdf
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só se concretizaram nos anos de 1990 e 2000.94  Em 1992, a CEE e a Euratom se uniram e 

formaram a Comunidade Europeia que, juntamente com outras instâncias intergovernamentais, 

constituíram a instituição política da UE. A CECA foi extinta em 2002. 95  

As Comunidades Europeias foram criadas com o objetivo de fortalecer a economia e a 

infraestrutura de regiões destruídas pela guerra, além de fazer frente às duas potências mundiais 

da época (Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).  

Nos idos de 1950, a imigração era, em certa medida, desejada pela Europa Ocidental a 

qual a incentivava através de contratos temporários de trabalho. Naquela época, os países que 

mais atraíam os ditos “trabalhadores convidados” eram, principalmente, França, Alemanha 

Ocidental e Holanda.  Os imigrantes originavam de áreas como Turquia e Norte da África.96 

Com a reconstrução da Europa e o alto custo para a manutenção do Estado de bem-estar-social, 

inúmeros países suspenderam a renovação dos contratos temporários de trabalho.97 O convite 

temporário de trabalho, de certa forma, criava uma potencial exclusão social, pois previa o 

retorno do imigrante a seu país de origem tão logo o contrato vencesse e seu trabalho tornasse-

se desnecessário.98  

A partir de 1973-1974, diante da recessão econômica europeia oriunda da crise do 

petróleo, deu-se o fim do recrutamento de trabalhadores imigrantes. Inicia-se, então, a 

transformação dos padrões migratórios na Europa.99 A imigração passa a ser percebida como 

ameaça à segurança, consequência do temor de invasões, principalmente, decorrentes da queda 

do muro de Berlim.100 A partir de então, os discursos e as práticas passam a identificar o 

imigrante como “ameaça à ordem pública, ao Estado de bem-estar-social e às identidades 

culturais dos Estados membros”.101 

Confirma-se o início da política restritiva de imigração na UE, a partir de 1973, pelos 

dados da Eurostat102 apresentados na Tab. 1.  

 

 

 

 

                                                             
94PARLAMENTO EUROPEU. Disponível em:<http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_1.1.1.pdf>. 

Acesso em: 20 ago. 2016.  
95 EUROPA ARQUIVOS. Disponível em:<http://europa.eu/ecsc/index_pt.htm>. Acessado em: 20 ago. 2016. 
96VELASCO (2014, p.72) 
97MONTEIRO (2006, p.86-88). 
98VELASCO (2014, p.72) 
99VELASCO (2014, p.73) 
100MARTINIELLO (2005) 
101 VELASCO (2014, p.72) 
102 COMISSÃO EUROPEIA, European Social Satatistics (2002) 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_1.1.1.pdf
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Tabela 1: Taxa de migrações liquida incluindo ajustes 

e correções*  103, 1960-2000**  
 

 1960/64 1965/69 1970/74 1975/79 1980/84 1985/94 1990/94 1995/99 1998 1999 2000 

EU-15 208.1 -29.4 194.3 2777.7 54.2 457.9 1017.3 66.2 515.4 897.4 1063.2 

EUR – 11 178.0 25.4 237.8 213.6 42.3 343.0 843.2 503.6 378.5 686.4 864.8 

F 303.4 95.3 114.8 33.8 52.3 49.8 33.0 -0.9 -2.2 44.3 55.0 

D 162.8 220.7 175.1 12.6 1.8 332.3 562.6 204.5 47.0 202.1 105.3 

UK 59.8 -44.6 -32.0 -11.3 -11.6 60.0 72.8 115.0 102.5 164.1 140.0 

S 10.6 24.6 6.9 16.7 5.2 24.1 32.5 9.6 10.9 13.7 24.4 

            

* Diferença entre crescimento da população total e aumento natural (Tradução nossa). 

** Médias anuais para os períodos 1960-64, 1965-69, ..., 1995-99 (Tradução nossa). 

 

Fonte: COMISSÃO EUROPEIA, Gabinete de Estatísticas da União Europeia (EUROSTAT) 2002 

Glossário:  

EUR-11 (ZONA EURO) 

INICIALMENTE Participante países da união monetária em janeiro de 1999: Bélgica, Alemanha, Espanha, 

França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Áustria, Finlândia e Portugual104 (Tradução nossa). 

UNIÃO EUROPEIA (UE) 

Fundada em 01 de novembro de 1993 com o Tratado de Maastricht, que entrou em vigor em em 31 de dezembro 
de 1994. Nessa época a UE tinha 12 Estados-Membros: Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Espanha, 

França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Reino Unido, Portugual, Kingdom. Em janeiro de 1995 o 

UE tinha três novos Estados membros: Áustria, Finlândia e Suécia105 (Tradução nossa). 

 

A Tab. 1 apresenta uma redução do fluxo de imigração no período de 1974-1979, porém 

a imigração volta a crescer a partir de 1985, com oscilações no crescimento na década de 1990. 

Essa restrição migratória decorreu de razões legais e da pouca flexibilidade na concessão de 

asilo. Como consequência, surge certa fomentação da imigração clandestina e, por isso, 

desestabilizam-se, politicamente, os Estados membros da UE.  

Tal instabilidade proporcionou a associação do tema imigração à ameaça e insegurança 

por motivos societários. Assim, grupos nacionais conservadores passaram a perceber a 

imigração como ameaça à identidade nacional, ao mercado de trabalho e à exploração de 

                                                             
103NETMIGRATION INCLUDING ADJUSTMENTS AND CORRECTIONS 

* Difference between total population growth and natural increase 

** Annual averages for the periods  
104EUR-11 (EURO-ZONE): Countries initially participating in the monetary union in January 1999: Belgium, 

Germany, Spain, France, Irland, Italy,Luxembourg, the Netherlands, Austria, Portugual and Finland. 
105EUROPEAN UNION (EU): Established on 1 November 1993 when the MaastrichtTreaty came into force. On 

31 December 1994 the EU had 12 Member States: Belgium, Denmark, Germany, Greece, Spain, France, Ireland, 
Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugual and the United Kingdom.From January 1995 the EU had three new 

MembersStates: Austria, Finland and Sweeden. 
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recursos sociais.106 A trajetória da política de imigração da UE, a partir dos anos 1980, passou 

a fazer parte da construção do fenômeno de securitização da imigração.  

O acordo de Schengen, assinado em 1985, aboliu o controle de pessoas nas fronteiras 

internas entre a Alemanha Ocidental, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, mas acirrou o 

controle das fronteiras externas do bloco europeu. Esse acordo foi criado independentemente 

da CEE, entretanto incorporou-se à estrutura legal da UE na década de 1990. Os procedimentos 

para a efetiva extinção das fronteiras internas consolidaram-se com a convenção de 1990, mas 

o acordo efetivo entrou em vigor em 1995, após a instituição de regras comuns e de cooperação 

entre os Estados membros, a fim de garantir o controle e vigilância nas fronteiras externas do 

Espaço Schengen.107 Assim, com Schengen, instituiu-se o controle mínimo para a livre 

circulação de cidadãos europeus na UE além de um rigoroso e minucioso controle para os 

indivíduos oriundos de outros países.   

Aboliram-se os tradicionais postos de fronteira, no interior da UE, e permitiu-se a livre 

circulação de europeus e nacionais de outros países que ingressaram legalmente no bloco 

europeu. Criou-se um banco de dados virtual denominado Schengen Information System (SIS). 

Nesse banco de dados, são mantidas informações sobre pessoas e bens o que viabiliza a troca 

informações entre os Estados membros a respeito de viajantes não europeus identificados como 

ameaças à segurança pública, conforme critérios exclusivamente nacionais. Consequentemente, 

essas pessoas poderão ter sua entrada negada em qualquer parte do território da UE.  

Construiu-se a ameaça imigração, por motivos políticos, por causa dos estudos e grupos 

que antecederam, ainda na década de 1980, os Acordos de Schengen. Foi o Grupo de Trevi, o 

antecessor da lógica de segurança, que desempenhou função importante no âmbito da 

cooperação em Justiça e Assuntos Internos da UE. “O principal problema que motivou a criação 

do fórum de Trevi108 foi o terrorismo, que já afligia a Europa há décadas.”109 Ataques terroristas, 

como os da olimpíada de Monique, em setembro de 1972, em que terroristas palestinos 

                                                             
106 MITSILEGAS, MONAR E REES (2003, p. 26) 
107 “O Espaço Schengen é resultado do Acordo de Schengen (1985). Esse acordo permite que qualquer cidadão da 

UE circule livremente pelos demais Estados membros sem que sejam submetidos ao controle de fronteiras 

(EUROPA, 2009). O Tratado de Schengen conta com 28 membros (Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, 

Alemanha, Estônia, Grécia, Espanha, França, Itália, Látvia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Malta, Holanda, 

Áustria, Polônia, Portugal, Eslovênia, Eslováquia, Finlândia, Suécia, Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein, 
segundo o COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2014a). A Irlanda e o Reino Unido (que irá deixar o bloco 

europeu) não permitem a livre circulação; Bulgária e Chipre não tiveram seus controles fronteiriços suprimidos, 

pois aguardam a decisão do Conselho da UE a respeito; Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein não fazem parte 

da União Europeia, mas compõem o sistema de livre circulação”. (VELASCO, 2007) 
108 TREVI: Terrorisme, Radicalisme et Violence Internacionale. “O recrudecimento do terrorismo levou à 

formação do Grupo de TREVI que posteriormente daria origem aos Acordos de Schengen” (PIMENTEL, 2007, 

p.50). 
109 PIMENTEL (2007, p. 49). 
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assassinaram onze atletas israelenses, foram um dos fatores que contribuíram para construção 

da ameaça em torno dos imigrantes110. A partir daí, inúmeros ataques terroristas aconteceram 

em solo europeu, pelo que se disseminou o medo, terreno fértil para a propagação de discursos 

e práticas restritivas concernentes à imigração.   

Um exemplo dessas práticas restritivas encontra-se retratado no ano de 1986, quando o 

Grupo de Trevi – independente da CCE, apesar de formado por apenas 12 países europeus –, 

reunido para discussão de medidas contra o terrorismo, abarcou, também, a necessidade de 

maior controle da imigração na Europa. “Essa relação entre ‘imigração’ e ‘terrorismo’/‘crime’ 

se tornaria constante nos tratados e resoluções da UE, transformando o imigrante numa ameaça 

não por sua definição, como tal, mas pelo contexto em que é inserido”111. (Tradução nossa) 

O legado dos grupos de Trevi consistiu no preparo do alicerce para a cooperação 

transnacional. Seus estudos propiciaram a integração da UE através dos Acordos de Schengen 

e o desenvolvimento do terceiro pilar de Cooperação em Justiça e Assuntos Internos, no Tratado 

de Maastricht.112 Observou-se, nessa época, o crescente movimento de institucionalização 

comunitária na Europa, no que tange ao controle de fronteiras, principalmente, aquelas ligadas 

ao exercício de força policial, o que revela o caráter securitizador do processo113.  

O Tratado de Maastricht agrupou os problemas referentes a asilo, imigração, trânsito de 

pessoas, cooperação policial e judicial no terceiro pilar (art. “K.1” do Tratado de Maastricht)114. 

Esse Tratado também deu origem à EUROPOL (Eropean Police Office – Agência Europeia de 

Polícia), centro europeu de combate à criminalidade transnacional (art. “K.1.9” do Tratado 

Maastricht).115  Trata-se de um órgão comunitário destituído da pretensão de usurpar o poder 

de polícia dos Estados Membros, mas que objetiva a coordenação do intercâmbio de 

                                                             
110 MITSILEGAS et ali. (2003, p. 23) 
111 HUYSMANS (2006, p. 3-4). 
112 PIMENTEL (2007, p. 50) 
113 FERREIRA, Luciano Vaz. A Securitização da Cooperação para o 

Controle de Fronteiras da União Europeia. Disponível 

em:<http://repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/5257/A%20securitiza%C3%A7%C3%A3o%20da%20coopera

%C3%A7%C3%A3o%20para%20o%20controle%20de%20fronteiras%20da%20Uni%C3%A3o%20Europ%C3

%A9ia.pdf?sequence=1>. Acesso em 20 nov. 2016. 
114 UNIÃO EUROPEIA. O Tratado de Maastricht (1992), também, conhecido como Tratado da União Europeia 

(TUE) foi assinado em 7 de fevereiro de 1992 pelos membros da Comunidade Europeia na vila de Maastricht, 

Países Baixos, entrando em vigor em 1 de novembro de 1993. 
115 UNIÃO EUROPEIA. Tratado De Maastricht.  Disponível em: 

<http://www.refugiados.net/cid_virtual_bkup/asilo2/2tm.html#k1>. Acesso em 20 nov. 2016. 

http://www.refugiados.net/cid_virtual_bkup/asilo2/2tm.html#k1
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informações sobre atividades criminosas na UE, principalmente, o terrorismo, tráfico de drogas 

e crime organizado.116 

Em 1997, ocorreu a primeira reforma da UE que ficou conhecida como Tratado de 

Amsterdã, que só entrou em vigor em 1999.117  O controle comunitário de fronteira externa era 

seu objetivo principal como prevê o artigo B do referido documento.118 Esse Tratado incorporou 

o novo acervo Schengen pelo Protocolo 2.119 Isso transformou a Convenção de Schengen, até 

então intergovernamental, em parte do direito comunitário da UE.120  

O artigo 2.º do Tratado de Amsterdã prevê que a liberdade de movimento dentro do 

bloco europeu deve ser compensada pelo recrudescimento da segurança, `a qual a imigração 

formalmente aparece como ameaça e relacionada ao perigo de práticas de crimes: “que seja 

assegurada a livre circulação de pessoas, em conjugação com medidas adequadas em matéria 

de controles nas fronteiras externas, asilo e imigração, bem como de proteção à 

criminalidade”.121  

Temas como a liberdade de locomoção, até então, em um pilar intergovernamental, 

passam a integrar o pilar comunitário, o que alavanca o processo de integração da UE. Institui-

se, então, a política única de vistos, asilo, imigração e movimentos de pessoas no Espaço de 

Liberdade, Justiça e Segurança”122 como prevê o Título IV do Tratado. Assim, o nexo entre 

liberdade e segurança foi um dos objetivos que o Tratado de Amsterdã acrescentou ao Tratado 

de Maastricht.  

Com a comunitarização formal da política de imigração, tem-se o início do clima de 

tensão entre a cessão e a manutenção de soberania dos Estados membros, no que concerne o 

tema imigração. Entretanto, com a transferência desse assunto para o pilar comunitário, o 

Tratado de Amsterdã define que o Tribunal de Justiça é incompetente, em todos os casos, para 

                                                             
116ARTURI, Carlos S. Movimentos Antiglobalização, Terrorismo e Cooperação Interestatal em Segurança Interna 

na União Europeia e na América do Sul. Paper de apresentação do Congresso de 2009 da LASA (Associação de 

Estudos Latino-Americanos) apresentado em junho de 2009, p. 12. 
117 Tratado de Amsterdã não foi assinado pelos estados membros da UE: Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. 
118UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Amsterdã. Disponível em :<https://europa.eu/european-

union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_pt.pdf> acesso em 10 out. 2016. 
119UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Amsterdã. Protocolo que Integra o Acervo de Schengen no Âmbito da 

União Europeia. Disponível em:<http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/pm/Tratados/Amesterdao/proto2.htm> Acesso em 

10 out. 2016. 
120UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Amsterdã. Protocolo que Integra o Acervo de Schengen no Âmbito da 

União Europeia. Disponível em:<http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/pm/Tratados/Amesterdao/proto2.htm> Acesso em 

10 out. 2016.  
121 UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Amsterdã, art. 2º. Disponível em :<https://europa.eu/european-

union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_pt.pdf>. Acesso em 10 out. 2016. 
122 FERREIRA (2011, p.52). A Securitização da Cooperação para o Controle de Fronteiras da União Europeia. 

Disponívelem:<http://repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/5257/A%20securitiza%C3%A7%C3%A3o%20da%

20coopera%C3%A7%C3%A3o%20para%20o%20controle%20de%20fronteiras%20da%20Uni%C3%A3o%20E

urop%C3%A9ia.pdf?sequence=1>. Acesso em 20 nov. 2016. 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_pt.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_pt.pdf
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pronunciar-se sobre “decisões relativas à manutenção da ordem pública e à garantia da 

segurança interna”.123 Diante disso, a imigração foi diretamente afetada, pois passou a ser 

institucionalmente tratada como tema de segurança, o que permitiu aos Estados membros 

reintroduzir o controle temporário de suas fronteiras, como fez a França, em 2011, no caso dos 

imigrantes tunisianos que chegavam da Itália.124 

As medidas restritivas previstas naquele Título IV, paulatinamente, impuseram-se por 

intermédio de diretivas e regulamentos sucessivos, como se abordará no quarto capítulo.      

 O Conselho Europeu reuniu-se, em 1999, na cidade de Tampere (Finlândia).125 Nessa 

reunião, o Conselho decidiu pela “necessidade de uma gestão mais eficaz dos fluxos migratórios 

em todas as suas fases”.126 Nesse episódio, formaram-se as bases para a criação do EUROJUST 

(European Union’s Judicial Cooperation Unit – Unidade de cooperação judicial da União 

Europeia). Essa agência foi criada aos moldes da EUROPOL, para a cooperação entre 

promotores e magistrados nacionais na persecução e extirpação dos crimes transnacionais.  

Em 2004, o Programa Haia introduziu o desenvolvimento dos indicadores biométricos 

e de uma gestão integrada das fronteiras externas e priorizou medidas para a satisfação da 

necessidade de equilíbrio entre liberdade e segurança, como consequência dos atentados 

terroristas de 11 de setembro de 2001.127 

Mesmo diante de todas as medidas restritivas tomadas pela UE e pelo Programa Haia, 

malogrou-se o desfazimento do clima de tensão entre os Estados membros diante da integração 

da política de imigração, uma vez que as regras atinentes aos imigrantes continuam sendo de 

competência dos Estados membros.128  

No período entre 1999 e 2004, houve um deslocamento da área dos direitos humanos 

para um foco baseado em equilíbrio entre liberdade e segurança, quando o assunto era 

imigração.129 O programa de Haia, apesar de mais restritivo e rígido, pode ser entendido como 

uma continuidade de Tampere. Tanto o tratado de Amsterdã, quanto Programa de Tampere já 

haviam incluído a imigração num processo securitização.130  

                                                             
123UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Amsterdã, art. 68º. Disponível em :<https://europa.eu/european-

union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_pt.pdf>. Acessado em 10 out. 2016. 
124VELASCO (2014). 
125 UNIÃO EUROPEIA. Conselho Europeu: Trata-se de um órgão composto pelos chefes de governo dos Estados 

membros e que é responsável pelo planejamento das estratégias de integração.  
126UNIÃO EUROPEIA. Conselho Europeu. Programa de Tampere. Disponível em: 

<file:///c:/users/usuario/downloads/conselho%20europeu%20de%20tampere%20-

%20conclus%c3%95es%20da%20presid%c3%8ancia.pdf>. Acesso em 10 out. 2016. 
127 BIGO et al. (2007). 
128 BENDEL (2007). 
129 BIGO et al. (2007). 
130 GEDDES (2007). 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_pt.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_pt.pdf
file:///c:/users/usuario/downloads/conselho%20europeu%20de%20tampere%20-%20conclusÃ�es%20da%20presidÃ�ncia.pdf
file:///c:/users/usuario/downloads/conselho%20europeu%20de%20tampere%20-%20conclusÃ�es%20da%20presidÃ�ncia.pdf


56 

 

 

Em 2004, ocorreu o crescimento do bloco europeu com a integração, na UE, da Polônia, 

República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Lituânia, Letônia, Hungria, Malta e 

Chipre.131 Em decorrência desse alargamento, tornou-se necessária a adoção de medidas 

compensatórias, ou seja, mais restritivas e concretas em termos de segurança interna, para que 

a expansão do bloco europeu impossibilitasse a representação de ameaça a sua própria 

existência.   Nesse novo cenário cria-se a Fontex, agência europeia que se ocupa do controle 

operacional das fronteiras externas do bloco europeu, uma vez que, com a expansão da UE, elas 

deslocaram-se para o leste e para o sul da Europa, e isso as aproximou dos países de migração 

indesejada, tais como os do Norte da África e do Oriente Médio. O recrudescimento das 

medidas restritivas culminou como a assinatura do Tratado de Lisboa, em 2007.  

Mesmo que um Estado ingresse na UE e goze de todos os direitos comunitários 

decorrentes, como o acervo Schengen, faz-se necessária a aprovação de todos os Estados 

membros que compõem o espaço Schengen. “Em junho de 2011, por exemplo, o Parlamento 

Europeu aprovou relatório favorável à integração da Bulgária e da Romênia ao espaço 

Schengen.”132 Entretanto, “o então Ministro de Imigração, Integração e Asilo da Holanda, Gerd 

Leers, propôs o adiamento dessa decisão para 2012”133. Todavia, “a inclusão da Bulgária e da 

Romênia ao espaço Schengen não se concretizou em decorrência da crise econômica.”134 

Essa tomada de decisão deixou clara a tensão entre liberdade e repressão de mobilidade 

no bloco europeu. Para que um Estado membro candidato ao ingresso no espaço Schengen seja 

aceito, exige-se a adaptação de políticas internas de segurança, aumento do controle de suas 

fronteiras externas e incremento da vigilância e dos sistemas de informação internos. Vê-se que 

a UE serve aos Estados membros de seu núcleo tradicional, ou seja, como “foro externo no qual 

eles têm procurado atingir objetivos de políticas domésticas em um novo cenário, no qual um 

peso especial recai sobre aqueles Estados mais vulneráveis a fluxos de imigrantes 

indesejados.”135 

Assim, com o alargamento da UE, foram incorporados Estados economicamente menos 

favorecidos.  Com isso, intensificaram-se e aceitaram-se mais os discursos securitários que 

relacionam desempregos e estrangulamento da seguridade social destinados aos cidadãos 

                                                             
131 Cumpre esclarecer que a ampliação do bloco europeu anteriores foram em 1973, com Reino Unido, Irlanda, e 
Dinamarca; 1981, com a Grécia; 1986, com Portugal e Espanha; e em 1995, com Áustria, Suécia e Finlândia. Mais 

tarde, em 2007, Bulgária e Romênia; e, em 2013 Croácia. Turquia, Islândia, Montenegro e a antiga República 

Iugoslava da Macedônia são candidatos oficiais à integrarem a UE.  
132VELASCO (2014, p. 83). 
133 VELASCO (2014, p. 83). 
134VELASCO (2014, p. 83).  
135GEDEDS (2007, p.62) 
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europeus, que acreditam serem os únicos e verdadeiros titulares de tais direitos ameaçados pela 

imigração136.  

O tratado de Amsterdã foi substituído pelo Tratado de Lisboa, em dezembro de 2009, 

sem que se alterassem suas diretrizes políticas, apesar da imigração continuar sendo um tema 

técnico e administrativo, necessitado de soluções técnicas e objetivas. Por isso, ela passa, a 

regular-se pelo Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (Título IV do Tratado de Lisboa).137 

Aboliu-se a estrutura baseada na divisão de pilares e o bloco europeu adquiriu 

personalidade jurídica, à qual atribuíram três tipos de competência: exclusiva, compartilhada e 

de apoio.138 Também, a designação do Tratado que instituiu a Comunidade Europeia passou a 

ser Tratado Sobre o Funcionamento da UE, visto que ela se extinguiu enquanto pilar.139 A partir 

de então, o tema imigração passou a fazer parte da competência compartilhada entre a UE e os 

Estados membros. Como resultado, “os Estados membros só poderão legislar sobre o tema 

imigração se a UE não o fizer”.140 O Parlamento Europeu (PE)141 e o Conselho da União 

Europeia142 passaram a dividir a competência de legislar a respeito do tema imigração, em 

decorrência dessas mudanças.143 No que tange a competência dos Estados membros em relação 

ao controle de fronteiras e à segurança nacional, essa matéria encontra-se regulamentada no art. 

3º do Tratado da União Europeia e no art.1º das Disposição Gerais do Tratado de Lisboa.144  

Surge, então, a necessidade da criação da Frontex, do sistema de vistos e do sistema de 

Informação Schengen, além da garantia de apoio aos Estados membros em caso de incidentes 

relativos a imigração, previstos no art. 63º (3) do Tratado da União Europeia, mas também está 

inserido no item Controles nas Fronteiras, Asilo e Imigração do Tratado de Lisboa. Percebe-se 

que o Tratado de Lisboa, mais uma vez, “vincula imigração e asilo com prevenção e combate 

ao crime”. 145 

                                                             
136VELASCO (2014). 
137UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Lisboa. 13. Dez. 2007. Disponível em: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?URI=CELE-X12007L:PT:HTML>. Acesso em 10 out. 2016. 
138 VELASCO (2014).  
139VELASCO (2014).  
140VELASCO (2014, p.86). 
141 O Parlamento Europeu, desde 1979, é composto por representantes eleitos diretamente pelos cidadãos europeus. 
142 A Comissão da União Europeia é formada por Ministros de Estado indicados por seus respectivos governos 

nacionais. 
143UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Lisboa. Disponível em:< 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.5.html> Acesso em 10 set.  
144UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Lisboa. Disponível em:< 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.5.html> Acesso em 10 set. 
145VELASCO (2014, p.88).   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?URI=CELE-X12007L:PT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?URI=CELE-X12007L:PT:HTML
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Em 2008, a COM/2008/0359 reafirma que as conquistas até, então, eram insuficientes 

para a construção de uma política comum de imigração necessárias ao bloco europeu146. Esse 

documento requisita, ainda, o desenvolvimento de perfis migratórios capazes de dar uma visão 

integrada sobre a realidade, a respeito da imigração nos Estados membros, em um determinado 

lapso temporal147. O que vem reforçar a estrutura intergovernamental. Nesse sentido, Velasco 

afirmar que a solidariedade entre os Estados membros é uma das três dimensões da política de 

imigração no bloco europeu, seguidos de prosperidade e segurança. 148   Ainda no ano de 2008, 

o Conselho Europeu propôs o Pacto Europeu sobre Imigração e Asilo (13440/08)149 que define 

a competência exclusiva dos Estados membros em algumas tomadas de decisão em relação à 

imigração, como por exemplo a entrada legal de imigrantes em seu território, mesmo isso 

estando contra a competência compartilhada prevista no Tratado de Lisboa. Apesar do Pacto 

não ser prescritivo, ele deixa claro a predileção dos Estados membros por uma política de 

imigração intergovernamental, o que reforça a soberania nacional dos mesmos em relação a 

competência da UE sobre o tema150.  

Em dezembro de 2008, a Diretiva de Retorno (Diretiva 2008/115/EC do PE e do 

Conselho Europeu), que entrou em vigor em 2009, estabeleceu medidas mais restritivas, como 

limite de 18 meses de prisão e expulsão, para os imigrantes ilegais.  No ano de 2009, instituiu-

se o Sistema Europeu de Vigilância das Fronteiras (Eurosur),151 para que suas medidas fossem 

estabelecidas pelo Programa de Estocolmo152 do Conselho Europeu nesse mesmo ano. Trata-se 

de um programa que substituiu o programa de Haia. Também, estabeleceu prioridades da UE 

para o período de 2010 a 2014, salientou a urgência de redes de informações e vigilância, e 

reafirmou a solidariedade e cooperação entre os Estados membros, como previsto pelo Tratado 

de Lisboa.    

                                                             
146COM/2008/0359 - Comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, Comitê Econômico e Social 

Europeu e Comitê das Regiões denominada uma política comum de imigração para a Europa: princípios Ações e 

Instrumentos. 
147COM/2008/0359 - Comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, Comitê Econômico e Social 

Europeu e Comitê das Regiões denominada uma política comum de imigração para a Europa: princípios Ações e 

Instrumentos.  
148VELASCO (2014). 
149 UNIÃO EUROPEIA. Conselho Europeu. Pacto Europeu sobre Imigração e Asilo (13440/08). Disponível 

em:<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PT&f=ST%2013440%202008%20INIT>. Acesso em 10 set. 

2016. 
150 CARRERA; GUILD (2008).   
151RELATÓRIO DO PE sobre a uma política comum de imigração para a Europa: princípios, ações e instrumentos, 

2008/2331 (INI). Comissão da Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos de 2009. 
152UNIÃO EUROPEIA. Conselho da União Europeia. Programa de Estocolmo. Disponível em < 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/working_group_migration/meetings/27_28_01_2010_brussels/do

ssier/stockholm_programme_pt.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2016. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PT&f=ST%2013440%202008%20INIT
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O Pacto e o Programa de Estocolmo passam a integrar a estratégia atual de gestão das 

imigrações, por meio da aplicação de um método de controle seletivo, ainda variável em seus 

resultados, pois depende de alguns fatores, como a expectativa relacionada à imigração, a 

legislação e o interesse de cada Estado membro nesse campo.153  

Com vistas na intensificação de esforços alusivos à vigilância e controle das fronteiras 

externas do bloco europeu, Turquia e UE reafirmaram o compromisso sobre o plano de ação 

conjunta, ativado em 29 de outubro de 2015. Em 18 de março de 2016, o Conselho Europeu 

reuniu-se, pela terceira vez, desde novembro de 2015, com a Turquia. Essa reunião se dedicou 

ao debate da atual crise migratória, que assola o bloco europeu. Nessa oportunidade, a UE e 

Turquia firmaram um polêmico acordo no afã de uma tentativa de frear, hodiernamente, o fluxo 

migratório afligente nos Estados membros. Esse acordo entrou em vigor em 20 de março de 

2016 e visa a devolução para a Turquia de todos os imigrantes ilegais chagados em solo grego. 

Também, inclui sírios em fuga da guerra civil instalada em seu País.  

Com o acordo, o controle tornou-se seletivo e individual: 

Os imigrantes que chegarem às ilhas gregas deverão ser registrados e o pedido de asilo 

deverá ser tratado individualmente pelas autoridades gregas, de acordo com a direção 

de procedimentos de asilo e em cooperação com a Agência das Nações Unidas para 

os Refugiados (Acnur). Os imigrantes que não solicitarem asilo ou aqueles cujo 
pedido não esteja devidamente fundamentado ou sejam inadmissíveis serão 

devolvidos à Turquia.154 

 

Portanto, a partir da meia-noite de 20 de março de 2016, enviaram-se oficiais turcos 

para as ilhas gregas e oficiais gregos para a Turquia, no intuito de acirrar a cooperação entre 

este Estado e o bloco europeu.  

A UE passou a assumir o custo total das operações de retorno dos imigrantes irregulares 

da UE155. “Além do mais, segundo esse acordo, para cada sírio que seja devolvido à Turquia, 

outro será admitido na UE, levando em conta os critérios de vulnerabilidade da Organização 

                                                             
153UNIÃO EUROPEIA. Conselho da União Europeia. Programa de Estocolmo. Disponível em < 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/working_group_migration/meetings/27_28_01_2010_brussels/do

ssier/stockholm_programme_pt.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
154G1. Acordo entre UE e Turquia sobre refugiados entra em vigor. Disponível 

em:<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/03/acordo-entre-ue-e-turquia-sobre-refugiados-entra-em-

vigor.html> Acesso em: 01 jun. 2016. 
155G1. Acordo entre UE e Turquia sobre refugiados entra em vigor. Disponível 

em:<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/03/acordo-entre-ue-e-turquia-sobre-refugiados-entra-em-

vigor.html> Acesso em: 01 jun. 2016. 
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das Nações Unidas (ONU)"156. Segundo o acordo UE-Turquia, terão prioridade “os imigrantes 

que não tenham entrado ou tentado entrar irregularmente”157 no bloco europeu.  

 

Gráfico 1 - Demonstra a travessia marítima irregular semanal 

durante o ano de 2016 da Turquia para a Grécia  

 
Fonte: COMISSÃO EUROPEIA. COM (2016)792 final.

158
 

 

O GRÁF. 1 demonstra que, em certa medida, o acordo UE-Turquia tem alcançado o 

resultado esperado.  

 

Desde a publicação do Terceiro Relatório, em 28 de setembro de 2016, o número total 

de chegadas às ilhas gregas provenientes da Turquia foi de 5 687 pessoas – o que 

representa, em média, cerca de 81 pessoas por dia. Apesar das chegadas diárias ainda 

serem superiores às registradas antes do verão, os números são muito inferiores 

quando comparados com o mesmo período do ano passado (cerca de  390 000 pessoas, 

no total, entre 28 de setembro e 4 de dezembro de 2015) ou mesmo com o mês que 

antecedeu a assinatura da Declaração (quando as chegadas diárias foram, em média, 

superiores 1 700). Desde a assinatura da Declaração UE-Turquia, perderam a vida ou 

desapareceram no mar Egeu 63 pessoas. Embora a perda de vidas humanas constitua 

sempre uma tragédia, estes dados indiciam uma redução considerável, dado que mais 

de 592 pessoas haviam perdido a vida no mesmo período de 2015.159 

 

Os dados analisados no GRÁF. 1 corroboram para o entendimento de que, desde a 

execução da Declaração UE-Turquia houve uma significativa redução do número de travessias 

a qual vem se mantendo durante o período abrangido pelo relatório da Comissão Europeia – 

                                                             
156EFE, Redação Central 20 mar. 2016. Acordo entre UE e Turquia sobre refugiados entra em vigor. Disponível 

em: <http://www.efe.com/efe/portugal/destacada/acordo-entre-ue-e-turquia-sobre-refugiados-entra-em-
vigor/50000440-2873712>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
157G1. Acordo entre UE e Turquia sobre refugiados entra em vigor. Disponível 

em:<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/03/acordo-entre-ue-e-turquia-sobre-refugiados-entra-em-

vigor.html> Acesso em: 01 jun. 2016. 
158COMISSÃO EUROPEIA. COM (2016)792 final. Disponível em: <http://www.ipex.eu/IPEXL-

WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2016&number=792&appLng=PT>. Acesso em 27 dez. 2016. 
159COMISSÃO EUROPEIA. COM (2016)792 final. Disponível em: 

<file:///C:/Users/usuario/Downloads/1_PT_ACT_part1_v2.pdf>. Acesso em 27 dez. 2016. 
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COM (2016) final.160 Esse novo cenário revela, também, que a perda de vidas humanas foi 

reduzida de forma substancial: “O número médio de travessias diárias da Turquia para a Grécia 

continuou a ser de aproximadamente 81 pessoas, o que é um número muito inferior ao registado 

durante os picos de imigração ocorridos no mesmo período do ano de 2015.”161 

No entanto, problemas de segurança, ainda, são constatados no território grego:  

 

Regressos da Grécia para a Turquia continuam a ser muito lento. Em consequência, 
tem aumentado a pressão exercida sobre as instalações de acolhimento já sobrelotadas 

das ilhas gregas, o que contribuiu recentemente para ocorrerem incidentes de ordem 

pública. Embora a dimensão global dos fluxos para a Grécia seja muito menor do que 

antes da assinatura da Declaração, a situação exige um acompanhamento atento e, 

acima de tudo, que sejam envidados esforços adicionais para melhorar a situação nas 

ilhas.162 

 

Além de todos esses problemas enfrentados pela UE, o Reino Unido decidiu, em 

plebiscito, por mais de 1,2 milhão de votos de diferença, deixar a UE em 23 de junho de 2016163. 

O termo Brexit originou-se da união das palavras Britain (Grã-Bretanha) e Exit (saída, em 

inglês), segundo a BBC de 17 de junho de 2016164. Jamais um Estado membro deixou a união 

política e econômica, cujas origens remontam ao pós-Segunda Guerra Mundial, e que hoje 

conta com 28 Estados membros165. De acordo com analistas internacionais, a saída do Reino 

Unido representará um grande impacto para projeto europeu e “será a decisão mais importante 

para os britânicos desde 1975, quando dois terços do eleitorado optaram por ingressar na então 

Comunidade Econômica Europeia”.166 

O que esteve em discussão no Reino Unido foi a sua permanência como membro da UE. 

Tecnicamente, o plebiscito não é vinculante,167 por isso parlamentares poderiam vetar a saída 

                                                             
160 COMISSÃO EUROPEIA. COM (2016)792 final. Disponível em: <http://www.ipex.eu/IPEXL-

WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2016&number=792&appLng=PT>. Acesso em 27 dez.2016. 
161 COMISSÃO EUROPEIA. COM (2016)792 final. Disponível em: <http://www.ipex.eu/IPEXL-

WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2016&number=792&appLng=PT>. Acesso em 27 dez.2016. 
162COMISSÃO EUROPEIA. COM (2016)792 final. Disponível em: <http://www.ipex.eu/IPEXL-

WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2016&number=792&appLng=PT>. Acesso em 27 dez. 2016.  
163 BBC de 17 de junho de 2016. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36555376>. 

Acesso em 12 out. 2016. 
164BBC de 17 de junho de 2016. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36555376>. 

Acesso em 12 out. 2016.  
165BBC de 17 de junho de 2016. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36555376>. 

Acesso em 12 out. 2016. 
166 BBC de 17 de junho de 2016. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36555376>. 

Acesso em 12 out. 2016. 
167BBC de 17 de junho de 2016. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36555376>. 

Acesso em 12 out. 2016. 
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do Reino do bloco europeu, “mas analistas consideram que contrariar os eleitores seria um 

suicídio político para muitos conservadores – que atualmente controlam o Legislativo”.168 

Caso vencesse as eleições parlamentares de 2015, Cameron, candidato a Primeiro 

Ministro à época, conforme compromisso assumido, realizaria um plebiscito em resposta à 

crescente pressão, dentro e fora do seu próprio partido, “para que o projeto europeu fosse levado 

a voto popular”.169 Os “eurocéticos argumentam que a UE cresceu demasiadamente nas últimas 

décadas, exercendo cada vez mais controle sobre a vida cotidiana dos britânicos e passaram a 

discutir a possibilidade de saída da UE”.170 

Essas pressões se intensificaram com o crescimento eleitoral do partido nacionalista UK 

Independence Party (Ukip), contumaz defensor da saída da UE. Porém, “As origens da 

oposição à União Europeia remontam a tensões históricas entre o Reino Unido, que segundo 

historiadores nunca abraçou a identidade europeia como o fez a Alemanha ou a França, seus 

vizinhos no continente”.171  

Dentre as inúmeras tensões existentes destacam-se “a defesa da soberania nacional, o 

orgulho pela identidade britânica, desconfiança com a burocracia de Bruxelas, com o controle 

de fronteiras e com questões de segurança interna e defesa”.172 Porém, segundo Francisco 

Bethencourt 173 e François Huteau,174a campanha de saída do Reino Unido da UE ganhou 

ascendência e projeção ao colocar a problemática da imigração no cerne do debate: 

 

A livre circulação de cidadãos europeus é considerada pelos defensores do ‘Brexit’ 

como uma violação da soberania britânica. (...) o ‘excesso de imigrantes’ significa um 

peso incomportável para as estruturas do Estado, sobretudo hospitais, escolas e 

habitação social. As franjas mais radicais demonizam os imigrantes, acusados de 

viverem de benefícios sociais, aumentarem a criminalidade e favorecerem a 

prostituição. Estas acusações não são confirmadas pelas estatísticas oficiais. A noção 

de "pureza da raça", de memória infame, é o fantasma que assombra o ‘Brexit’.175 

                                                             
168 BBC de 17 de junho de 2016. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36555376>. 

Acesso em 12 out. 2016. 
169 BBC de 17 de junho de 2016. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36555376>. 

Acesso em 12 out. 2016. 
170 BBC de 17 de junho de 2016. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36555376>. 

Acesso em 12 out. 2016. 
171BBC de 17 de junho de 2016.Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36555376>. 

Acesso em 12 out. 2016. 
172BBC de 17 de junho de 2016.Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36555376>. 

Acesso em 12 out. 2016.  
173BETHENCOURT, Francisco (2016). Disponível em: https://www.publico.pt/2016/06/21/mundo/noticia/brexit-

e-imigracao-1735823>. Acesso em 25  jun. 2016. 
174HUTEAU,  François (2016): cientista político e economista, doutor pelo Institut Études Politiques de Paris 

(Sciences-Po). Disponível em: <http://brasileiros.com.br/2016/06/o-que-sera-dos-imigrantes-se-o-reino-unido-

deixar-uniao-europeia/>. Acesso em 25  jun. 2016. 
175BETHENCOURT, Francisco (2016). Disponível em: https://www.publico.pt/2016/06/21/mundo/noticia/brexit-

e-imigracao-1735823>. Acesso em 25  jun. 2016. 
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A xenofobia e o racismo é o busílis da oposição dos conservadores: 

Os extremistas têm recorrido ao arsenal habitual de argumentos xenófobos que têm 

vindo a ganhar adeptos na Europa nos últimos anos. O recurso sistemático a imagens 
anti-imigrantes tem provocado repulsa, dada a mensagem racista subliminar. O 

assassinato de Jo Cox, jovem deputada parlamentar de enorme prestígio, uma das 

estrelas do Partido Trabalhista em campanha pela permanência na UE, foi perpetrado 

por um desqualificado social com ligações neonazis que a baleou e esfaqueou aos 

gritos ‘Britain First!’. A atmosfera de ódio que tem vindo a ser criada certamente 

contribuiu para este ato miserável, ao qual a misoginia não é alheia.176 

 

Tudo isso corrobora para que a noção de soberania nacional seja continuamente 

“manipulada pela extrema-direita”177 com o objetivo de violar, na concepção de Bethencourt, 

“os mais elementares princípios democráticos e humanitários”.178 

Pode-se considerar o plebiscito britânico um avaliador das reações da população do 

Reino Unido “às mudanças de um mundo cada vez mais interligado, com diminuída capacidade 

dos governos nacionais e vastos movimentos de populações.”179 A população de classes sociais 

mais baixas e média-baixas, com pouca instrução, que vivem fora dos centros urbanos, é a base 

do “Brexit”. Entretanto, a população de classe média e alta, com mais de sessenta anos de idade, 

também, coaduna com a opção de saída do bloco europeu.180 

A permanência do Reino Unido na União Europeia é favorecida pela maioria dos 

escoceses, a maioria dos galeses, parte dos irlandeses do Norte, camadas mais jovens 

cosmopolitas inglesas, populações mistas e de origem não inglesa181. A população residente na 

Inglaterra representa 84% da população do Reino Unido. A população branca constitui 87% da 

população total do Reino Unido182. “A divisão política entre os conservadores e os trabalhistas 

está esbatida, embora o princípio internacionalista de solidariedade da classe trabalhadora do 

Labour ainda tenha alguma influência”.183  
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 Gráfico 2 Plebiscito Reino Unido 

                                  

  Fonte: Reino (des)Unido: mapa mostra resultado do Brexit por regiões e países184 

Com um total de 51,9% votos favoráveis ao Brexit, o Reino Unido optou pela saída da União 

Europeia (UE). O resultado do referendo realizado na quinta-feira apontou que os favoráveis à 

retirada do bloco conquistaram vantagem de 17,4 milhões de votos. Separados por países e por 
regiões, os votos mostram um "reino desunido". Entre as nações, Inglaterra e País de Gales tiveram 

resultados semelhantes e de pouca diferença entre si — prevalecendo a retirada da UE. Já na Escócia 

e na Irlanda do Norte, foi majoritária a permanência.185 
 

O desequilíbrio da migração pesou sobre a decisão de saída do Reino Unido: 

 

Os dados sobre a imigração no Reino Unido devem ser relacionados com a emigração. 

Estas duas realidades não estavam distantes uma da outra até ao início dos anos 90, 

quando cerca de 300 mil emigrantes britânicos equivaliam a cerca de 300 mil 

imigrantes. A partir do final dos anos de 90, a divergência entre saídas e entradas 

aumentou exponencialmente, particularmente a partir de 2004, com o alargamento da 

UE aos países de Leste. Enquanto as saídas sofreram um ligeiro aumento que não 

ultrapassou os 400 mil anuais, exceto no ano de 2008, as entradas subiram para 600 

mil, tendo ultrapassado esta marca nos últimos dois anos.186 

 

                                                             
184 O SOLDÁRIO. Reino (des)Unido: mapa mostra resultado do Brexit por regiões e países. Disponível 
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em:<http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/06/reino-des-unido-mapa-mostra-resultado-do-brexit-por-

regioes-e-paises-6165806.html>. Acesso em 30 mai. 2017. 
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O Parlamento Europeu (PE) aprovou a saída do Reino Unido do bloco europeu “por 395 

votos a favor, 200 contra e 71 abstenções”187, logo após o resultado final do plebiscito.188 Ainda, 

segundo o PE, tema foi cuidadosamente debatido:  

antes da votação, os eurodeputados discutiram sobre o tema com o presidente da 

Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e com a Ministra holandesa Jeanine 

Hennis-Plasschaert, em representação da presidência rotativa do Conselho de 

Ministros da UE.189  

 

Em sessão plenária de 28 de junho de 2016, o PE ponderou que se deve respeitar o 

desejo dos britânicos por meio da "aplicação rápida e coerente do processo de retirada.”190 

Segundo essa resolução, "para evitar uma situação de incerteza perniciosa para todos e proteger 

a integridade da União, a notificação prevista no artigo 50.º do TUE deve ter lugar o mais 

rapidamente possível."191.  

Caberá ao PE “aprovar acordo que estabeleça as condições de saída do Reino Unido da 

UE”.192 O PE, também, deve “participar plenamente de todas as fases dos procedimentos 

relativos ao acordo de retirada e a qualquer relação futura” 193, prescreve a resolução. 

Os eurodeputados exigiram que o “Primeiro-Ministro do Reino Unido notificasse o 

resultado do plebiscito ao Conselho Europeu no período de 28-29 de junho”.194 
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Pode-se afirmar que, diante do Brexit, a integração europeia retrocedeu às décadas de 

1960 e 1970. Revive-se, por isso, a concepção de uma Europa formada por Estados, proposta 

pelo líder francês, Charles de Gaulle, e ressuscitada, em 2016, pelo, então, candidato à 

presidência, Nicolas Sarkozy, em meio aos atentados terroristas que recrudesceram a xenofobia 

na UE.  

O Professor Carlos Frederico Parreira da Silva Gama preconiza que, “nesse tabuleiro de 

xadrez”195, que é UE, “a Alemanha consolida-se como primeira entre seus pares (na economia 

e na política de acolhimento dos refugiados)”.196  

Assim, “a ascensão de governos nacionalistas do Leste Europeu e a deterioração das 

relações do bloco com a Turquia limitam as possibilidades de expansão”.197 Nesse sentido: 

 

A decisão britânica fornece combustível para a desintegração continental, 

principiando pelos membros mais endividados da UE (o Syriza grego propôs uma 

consulta popular em 2015). Revés profundo se avizinha em direitos fundamentais 
avançados pela integração europeia (como mobilidade humana). O sofrimento dos 

refugiados se amplia na desintegração de sonhos europeus. Revés profundo se 

avizinha em direitos fundamentais avançados pela integração europeia (como 

mobilidade humana). O sofrimento dos refugiados se amplia na desintegração de 

sonhos europeus.198 
 

Contudo, o desejo de retomar o controle da imigração e de suas próprias fronteiras, 

acrescido de um fervoroso nacionalismo, foram fatores preponderantes para que um terço dos 

britânicos optassem pela saída do Reino Unido da UE.  

A atual crise dos refugiados suscitou o primeiro problema existencial da UE, pois, além 

de arriscar o princípio fundamental da livre circulação entre os países membros, à medida que 

o fechamento das fronteiras faz com que UE perca seu propósito e ameaça sua unidade e 

políticas comuns regentes do bloco europeu nos dias atuais. Diante da crise de refugiados e dos 

inúmeros e crescentes pedidos de asilo vividos pela UE, cada Estado membro tem reagido a sua 

maneira. A Hungria, por exemplo, ergueu um muro na sua fronteira com a Sérvia, e mais tarde, 

cercas na fronteira com a Croácia. 

                                                             
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20160628IPR34006/pe-apela-a-brexit-r%C3%A1pido-para-

evitar-incerteza-e-a-reformas-na-ue>. Acesso em 29  jun. 2016 
195 GAMA, Carlos Frederico Pereira da Silva. A saída do Reino Unido da União Europeia e seus impactos num 

Brasil em crise. Disponível em: <http://www2.sidneyrezende.com/noticia/264541>. Acesso em 29  jun. 2016. 
196GAMA, Carlos Frederico Pereira da Silva. A saída do Reino Unido da União Europeia e seus impactos num 

Brasil em crise. Disponível em: <http://www2.sidneyrezende.com/noticia/264541>. Acesso em 29  jun. 2016.  
197 GAMA, Carlos Frederico Pereira da Silva. A saída do Reino Unido da União Europeia e seus impactos num 

Brasil em crise. Disponível em: <http://www2.sidneyrezende.com/noticia/264541>. Acesso em 29  jun. 2016. 
198 GAMA, Carlos Frederico Pereira da Silva. A saída do Reino Unido da União Europeia e seus impactos num 

Brasil em crise. Disponível em: <http://www2.sidneyrezende.com/noticia/264541>. Acesso em 29  jun. 2016. 
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A Alemanha, por sua vez, tem recebido centenas de milhares de refugiados. “As 

autoridades da Alemanha registraram 1,1 milhão de refugiados em 2015,”199 sendo “a Síria, 

com 428 mil pessoas registradas, o país de origem da maioria de refugiados na Alemanha”.200  

A proposta apresentada pela Comissão Europeia de distribuir os refugiados pelos 

Estados Membros do bloco europeu tem sido mal vista, pela reserva de vários Estados 

membros201.  

Infere-se, pelo retroapresentado, que o nacionalismo, a xenofobia e a discriminação 

étnica têm superado os interesses econômicos do bloco continental sob o argumento da 

preservação das ordens pública e interna dos países membros da UE, o que gera, por 

conseguinte, decisões securitárias sobre o tema da migração202. 

Na próxima seção, avaliar-se-á o recrudescimento do processo de securitização da 

política de imigração na UE, a partir dos eventos terroristas de 11 de setembro de 2001, os quais 

passaram a influenciar a percepção de vários de seus Estados membros, ao permitir a 

consideração de ser a imigração porta de entrada, mecanismo facilitador, para a atuação de 

terroristas em solo europeu.203 

Para tal, se faz necessário reportar-se a setembro de 2001, apesar de se ter avançado 

cronologicamente com a análise, dentre outros eventos, do acordo UE-Turquia e do Brexit neste 

capítulo.  

 

3.2 Ataques terroristas de 11 de setembro: seus impactos na política de imigração europeia 

e estratégias de combate ao terror  

 

O terrorismo é um fato, outrora, já acontecido na Europa. A cooperação para o combate 

a essa ameaça na UE sofreu sucessivos impulsos após os atentados de 11 de setembro de 2001, 

                                                             
199 DW MADE FOR MINDS. Disponível em :< http://www.dw.com/pt-br/alemanha-registra-11-milh%C3%A3o-

de-refugiados-em-2015/a-18963840>. Acesso em 25 jun. 2016. 
200 DW MADE FOR MINDS. Disponível em :<http://www.dw.com/pt-br/alemanha-registra-11-milh%C3%A3o-

de-refugiados-em-2015/a-18963840>. Acesso em 25 jun. 2016. 
201 DW MADE FOR MINDS. Disponível em :<http://www.dw.com/pt-br/alemanha-registra-11-milh%C3%A3o-

de-refugiados-em-2015/a-18963840>. Acesso em 25 jun. 2016. 
202 GAMA, Carlos Frederico Pereira da Silva. A saída do Reino Unido da União Europeia e seus impactos num 

Brasil em crise. Disponível em: <http://www2.sidneyrezende.com/noticia/264541>. Acesso em 29  jun. 2016. 
203 JIMÉNEZ (2012, p. 39). 
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nos Estados Unidos da América (EUA); Madrid, em 2004;204 e Londres, em 2005205.  No 

período 2009-2013, foram registrados 1010 atentados terroristas.206 Nessa contabilidade, 

encontram-se “os atentados falhos, evitados ou bem sucedidos207. “Dentro desse período, foram 

registradas 38 mortes em território europeu”.208  

Diante dessa realidade, os imigrantes estão sendo, dia após dia, demonizados a partir de 

discursos securitizadores a respeito do tema imigração após 11 de setembro, apesar da 

existência de outros fatos catalisadores da securitização da imigração na UE. Contudo, foi 

política a circunstância que reforçou medidas securitárias antes executadas. 

Há de se lembrar dos cidadãos europeus que se deslocam para diversos países fora da 

UE, no intuito de participar da Jihad e que, quando de seu retorno, podem colocar em risco a 

segurança interna do bloco europeu.209 Além dessas ameaças terroristas, existem cidadãos 

europeus participantes de grupos extremistas ligados à xenofobia que, também, expõem a 

segurança interna da UE ao risco, visto que se utilizam de práticas terroristas para expressar seu 

descontentamento com a presença de imigrantes.  

Tais ameaças desrespeitam fronteiras e, por esse motivo, devem ser combatidas 

veementemente, em níveis nacional, regional e internacional. Diante desse cenário, os Estados 

membros da UE, num esforço conjunto, empenham-se no combate e erradicação do terrorismo. 

A estratégia europeia nessa empreitada baseia-se nos pilares prevenir, proteger, perseguir e 

responder, sobre os quais se estudarão oportunamente. 

Atualmente, segundo o Conselho da União Europeia,210 os debates no bloco europeu 

têm sido sobre as consequências do terrorismo, no que diz respeito à segurança interna da UE 

                                                             
204 Em 11 de março de 2004, quatro comboios da rede ferroviária de Madri sofreram uma série de atentados, com 

quase dez explosões simultâneas. Cerca de 190 pessoas morreram no atentado e 1700 ficaram feridas. (BALE, 

2008). 
205 Em 2005, enquanto o Reino Unido era o anfitrião do 31º encontro do G-8, apenas um dia após a escolha de 

Londres para a sede dos jogos Olímpicos de 2012, atingiram-se com uma série de explosões, três trens de metrô e 

um ônibus, o que resultou na morte de mais de cinquenta pessoas e setecentos feridos. (BALE, 2008).  
206 CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Luta contra o Terrorismo Disponível em: 

<http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/fight-against-terrorism/>. Acesso em 12 de out. 2016. 
207 CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Luta contra o Terrorismo Disponível em: 

<http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/fight-against-terrorism/>. Acesso em 12 de out. 2016. 
208CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Luta contra o Terrorismo. Disponível em: 

<http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/fight-against-terrorism/>. Acesso em 12 de out. 2016. 
209 CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Luta contra o Terrorismo. Disponível 

em:<http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/fight-against-terrorism/>. Acesso em 12 de out. 2016. 
210 CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Luta contra o Terrorismo. Disponível em: 

<http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/fight-against-terrorism/>. Acessado em 12 de out. 2016. 
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e à Primavera Árabe211; aos atentados terroristas em Oslo, na Noruega em 2011212; em 

Toulouse, na França em 2012213; em Burgas, na Bulgária, em 2012214; em Paris, França, ao 

semanário satírico Charlie Hebdo, em 2015215; à casa de show Bataclan, em 2015216 ; a  alguns 

cafés e ao Stade de France, em 2015217; e, recentemente, em Berlim, na Alemanha, no mercado 

de Natal, em 2016218. Todos esses atentados trouxeram à tona as celeumas do extremismo 

                                                             
211“A Primavera Árabe constituiu-se de uma onda revolucionária de manifestações e protestos ocorrida no 

Oriente Médio e Norte da África, a partir de 18 de dezembro de 2010. Ocorreram revoluções na Tunísia e no Egito, 
guerra civil na Líbia e na Síria; grandes protestos na Argélia, Bahrein, Djibuti, Iraque, Jordânia, Omã e Iémen e 

protestos menores no Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão e Saara Ocidental. Esses 

protestos compartilharam técnicas de resistência civil em campanhas sustentadas como greves, manifestações, 

passeatas e comícios, além do uso das mídias sociais, como Facebook, Twitter e Youtube, para organização, 

comunicação e sensibilização da população e a comunidade internacional. Egito e Síria: o papel das tecnologias 

digitais na Primavera Árabe”. Disponível em:<http://blog.pucsp.br/culturadigitalri/?tag=primavera-

arabe>.Acesso em 05 mai. 2016. 
212“Os atentados de 22 de julho de 2011 na Noruega consistiram em explosão na área de edifícios 

governamentais da capital Oslo e em tiroteio ocorrido poucas horas depois, na ilha de Utoya (no lago Tyrifjorden, 

Buskerud). Os atentados, perpetrados por um ativista de extrema-direita e fundamentalista cristão, ocasionaram a 

morte de 76 jovens integrantes do partido trabalhista (68 em Utoya e oito em Oslo)”. G1 GLOBO. Disponível 

em:<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/07/o-duplo-atentado-na-noruega-uma-chacina-com-motivacoes-
politicas.html>. Acesso em 05 mai. 2016. 
213 “Março de 2012, Mohamed Merah, de 23 anos, que se dizia militante da rede terrorista Al-Qaeda e da ideologia 

fundamentalista salafista, disparou e matou, com arma de fogo, sete pessoas perto de Toulouse. O atirador executou 

três crianças franco-israelenses e um rabino, na porta da escola judaica Ozar Hatorah, e filmou o massacre com 

uma câmera atada a seu pescoço. Ataques terroristas, na França, em março 2012.” Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/03/120321_perfil_merah_rc.shtml>. Acesso em 05 mai. 2016. 
214“ Em 18 de julho de 2012, ocorreu um ataque terrorista no aeroporto de Burgas (Bulgária) contra um ônibus que 

transportava 47 turistas israelenses. Seis pessoas morreram e 36 ficaram feridas. Esse ataque terrorista juntou-se a 

uma longa lista de ataques tentados e consumados contra alvos israelenses no mundo. Perpetrou o ataque um xiita 

libanês, com o apoio do Irã. PORTUGUAL. Lisboa. Notícias. Atentado terrorista na Bulgária em Portugal.” 

Disponível em: <http://embassies.gov.il/Lisboa/NewsAndEvents/Pages/Atentado-terrorista-na-Bulgaria.aspx>. 
Acesso em 05 mar. 2016. 
215 “Em 7 de janeiro de 2015, dois terroristas entraram e dispararam arma de fogo na redação do satírico francês 

Charlie Hebdo, mataram nove funcionários, dois policiais e um visitante, após a publicação da caricatura de 

Maomé no respectivo jornal”. LE FIGARO. Revivez l'attaque de Charlie Hebdo minute après minute. Disponível 

em: <http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/07/01016-20150107LIVWWW00152-en-direct-Charlie-

Hebdo-Paris-fusillade.php>. Acesso em 12 mar. 2016. 
216 “Ataques terroristas, em 13 de novembro de 2015, à casa de show Bataclan, deixaram 112 mortos, segundo a 

prefeitura de Paris. Dezenas de pessoas ficaram feridas em outros pontos da cidade, segundo a polícia parisiense. 

Le Fígaro. Au Bataclan, la fusillade éclate au son de Kiss the Devil.” Disponível 

em:<http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/14/01016-20151114ARTFIG00198-au-bataclan-la-

fusillade-eclate-au-son-de-kiss-the-devil.php>. Acesso em 05 mar. 2016. 
217 “Em 13 de novembro de 2015, explosões ocorreram próximo ao Stade de France, em Paris, durante um jogo 

de futebol entre as seleções da França e Alemanha. Além disso, três tiroteios simultâneos – entre eles, aquele 

ataque à casa de show Bataclan – deixaram 112 mortos, segundo a prefeitura de Paris. Dezenas de pessoas ficaram 

feridas em outros pontos da cidade, segundo a polícia parisiense. Au Bataclan, la fusillade éclate au son de Kiss 

the Devil.” Disponível em:<http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/14/01016-20151114ARTFIG00198-

au-bataclan-la-fusillade-eclate-au-son-de-kiss-the-devil.php>. Acesso em 05 mar. 2016. 
218“Em 19 de dezembro de 2016, um caminhão atingiu um mercado de natal, no centro de Berlim, e deixou doze 

mortos e 48 feridos, segundo a polícia. Identificou-se o suspeito do ataque em Berlim como o tunisiano Anis Amri, 

de 24 anos de idade. Encontrou-se o visto de residência dele na cabine do caminhão. Em 2011, ele foi preso na 

Itália por vandalismo e roubo. No cárcere, possuía um comportamento violento. Depois de solto, exigiu-se que ele 

deixasse o país. Fontes na Justiça alemã afirmaram que Amri, cuja entrada no país deu-se em 2015, fora monitorado 
em Berlim, entre março e setembro de 2016, por suspeita de planejar um roubo, cujo produto seria usado para 

aquisição de armas automáticas que usaria num futuro ataque. O monitoramento fora suspenso por falta de provas. 
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político violento desempenhado por grupos terroristas e pelos Lobos Solitários, que atacam a 

população civil. Diante disso, recrudescem os discursos que associam a figura do imigrante ao 

terrorismo, apesar da imigração ser vista como tema de segurança desde a formação da UE.  

Aconteceram ataques terroristas em solo europeu perpetrados por nacionais, sem o 

envolvimento de imigrantes na autoria. Na maioria das vezes, os autores vinculavam-se a 

partidos de extrema direita.  

Desde os atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados-membros da UE procuram 

reforçar a segurança interna dela, e aumentam a colaboração com países terceiros no combate 

ao terrorismo. 219 Simultaneamente, “procuram garantir o respeito às liberdades e aos direitos 

fundamentais dos cidadãos Europeus”.220  

Adotaram-se várias medidas de segurança para o território da União Europeia após os 

atentados de 11 de setembro, dentre elas: 

 

O Plano de Ação de Luta contra o Terrorismo; o congelamento de bens pertencentes 

a organizações e indivíduos suspeitos de financiamento de atividades terroristas; a 

constituição de um grupo de peritos na área do terrorismo químico e biológico; o 

mandado de detenção europeu; a Decisão-Quadro relativa ao combate terrorismo; o 

reforço das competências da Europol, no sentido de passar a realizar análises de risco 

e de ameaça de atentados terroristas, bem como no campo da troca de informações.221 

 

Após os atentados de Madrid em 2004, a União Europeia reformulou o Plano de Ação 

de Luta contra o Terrorismo traçado em 2001222, o qual tinha, apenas, cinco objetivos: o reforço 

da cooperação policial e judiciária; desenvolvimento dos instrumentos jurídicos internacionais; 

fim ao financiamento do terrorismo; reforço da segurança aérea; e a coordenação da ação global 

da UE.  Com a reformulação, tornaram-se sete os objetivos do Plano:  

 

Reforço da cooperação internacional no combate ao terrorismo; redução da 

possibilidade de acesso, por parte de terroristas, a fontes de financiamento; reforço da 

capacidade das instituições da UE e dos Estados-membros para investigar e proceder 

                                                             
A imprensa alemã informou que Amri solicitou asilo na Alemanha, em abril de 2016, e recebeu permissão de 

permanência temporária. O pedido foi rejeitado, mas foi impossível deportá-lo para a Tunísia, porque lhe faltavam 

documentos de identificação válidos. Amri também seria conhecido por usar seis nomes falsos e tentado se passar 

como egípcio ou libanês. De acordo com o jornal Süddeutsche Zeitung, o suspeito faria parte do círculo de um 

clérigo islâmico radical, Ahmad Abdelazziz A., conhecido como Abu Walaa, que foi preso em novembro de 2016.” 

Disponível em:<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38373937>. Acesso em 23 dez. 2016.  
219TERRORISMO. Disponível em:< 
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Acesso em 08 mar. 2016. 
220TERRORISMO. Disponível em:< 

http://www.sg.mai.gov.pt/RelacoesInternacionais/UniaoEuropeia/Terrorismo/Documents/TERRORISMO.pdf>. 

Acesso em 08 mar. 2016. 
221CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Luta de Combate ao Terrorismo. Disponível em: 

<http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/fight-against-terrorism/>. Acesso em 12 de out. 2016. 
222TERRORISMO. Disponível em:< 

http://www.sg.mai.gov.pt/RelacoesInternacionais/UniaoEuropeia/Terrorismo/Documents/TERRORISMO.pdf>. 

Acesso em 08 mar. 2016.  
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judicialmente; incremento da segurança nos transportes internacionais e criar sistemas 

eficazes de controle de fronteiras; reforço da coordenação entre Estados-membros no 

sentido de prevenir e lidar com as consequências de ataques terroristas; identificar os 

fatores que conduzem ao recrutamento de terroristas; e campanha de sensibilização 

de países terceiros para que se juntem ao esforço antiterrorismo.223 
 

A par da reformulação do Plano de Ação, a Comissão Europeia assumiu um discurso 

em defesa da necessidade de tornar a troca de informações mais eficiente224. Sugeriu-se a 

transmissão de dados à Interpol como os relativos a passaportes extraviados.225 A Comissão 

Europeia passou a financiar projetos associados à luta antiterrorista, nos quais se relacionam os 

destinados à ajuda de vítimas do terrorismo226.  

 Na prevenção, as prioridades da UE para o domínio da luta antiterrorista são:  

 

Identificar e combater os fatores que contribuem para a radicalização e os processos 

de recrutamento de pessoas para a prática de atos de terrorismo. Para este efeito, o 

Conselho adotou uma estratégia da UE de combate à radicalização e ao 

recrutamento para o terrorismo. À luz de novas tendências como o fenómeno dos 

terroristas solitários e o dos combatentes estrangeiros ou o crescente potencial de 

mobilização e comunicação através das redes sociais, o Conselho adotou uma revisão 
desta estratégia em junho de 2014. Em dezembro de 2014, os ministros da Justiça e 

dos Assuntos Internos adotaram uma série de orientações para a estratégia revista da 

UE de combate à radicalização e ao recrutamento. Estas orientações definem uma 

série de medidas a pôr em prática pela UE e pelos Estados-Membros.227 

 

A proteção é a segunda estratégia no combate ao terror adotada pelo bloco europeu e 

tem como objetivo “proteger os cidadãos e as infraestruturas e reduzir a vulnerabilidade a 

atentados”228. Isso certamente requer medidas que passam: 

pela proteção das fronteiras externas, pelo reforço da segurança dos transportes, pela 

proteção de alvos estratégicos e pela redução da vulnerabilidade das infraestruturas 

críticas. Neste domínio, a UE está atualmente a preparar legislação que regulamenta 

a utilização dos dados dos registos de identificação dos passageiros (PNR) pelas 

autoridades responsáveis pela aplicação da lei. 229 

                                                             
223CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Luta de Combate ao Terrorismo. Disponível em: 
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 O PE e o Conselho chegaram a um acordo sobre as bases dos dados dos registros de 

identificação dos passageiros (PNR) em dezembro de 2015 e em 14, e, em 21 de abril de 2016, 

dotaram suas respectivas posições. 

Os Estados membros terão dois anos para colocar em prática as disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas para o cumprimento da Diretiva PNR,230 cuja aprovação pelo 

Parlamento Europeu deu-se por 461 votos a favor e 179 contra, com 9 abstenções.  231 Essa 

Diretiva exige que as companhias aéreas transmitam aos Estados membros os dados dos 

viajantes que chegam ou partem da UE.  

Durante as negociações com o Conselho, finalizadas em dezembro de 2015232, externou-

se a preocupação para com a privacidade e proteção de dados pessoais: “os eurodeputados 

incluíram disposições para clarificar os requisitos de conservação, análise, transferência e 

utilização de dados PNR e assegurar o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais.”233  

Os dados do PNR são consolidados a partir das informações fornecidas pelos 

passageiros e recolhidas pelas companhias aéreas durante a reserva dos bilhetes.234 As 

informações revelam “nome, moradia, número de telefone, número do cartão de crédito, 

bagagem, itinerário da viagem”235, dentre outros dados.   

Essas novas regras obrigam as companhias aéreas a transferirem “os dados dos 

passageiros dos voos extra-UE (de um país terceiro para um Estado membro da UE ou vice-

versa).236 Elas repassam as informações presentes nos seus “sistemas de reserva para uma 

                                                             
230 CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Reunião nº. 3354, Bruxelas, 04/12/2014 e 05/12/2014. Disponível em: 
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231PARLAMENTO EUROPEU. Parlamento Europeu aprova diretiva sobre registos de identificação dos 

passageiros aéreos. Disponível em: < http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/20160407IPR21775/pe-

aprova-diretiva-sobre-registos-de-identifica%C3%A7%C3%A3o-dos-passageiros-a%C3%A9reos> Acesso em 
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unidade especializada do Estado membro de chegada ou de partida”.237 O objetivo precípuo 

dessa prática é o combate ao tráfico de humanos, armas, munições e explosivos; participação 

em organização criminosa; pornografia infantil; cibercriminalidade; e, principalmente, 

terrorismo e imigração ilegal.  

A PNR permite, sem caráter obrigatório, a aplicação, pelos Estados membros, das 

disposições da Diretiva aos voos intra-UE ou intracomunitários.238 Para essa aplicação, firmou-

se um compromisso publicado pelo Conselho, em dezembro de 2015, no qual os Estados 

membros fazem a profissão do pleno exercício dessa possibilidade, que será, na oportunidade 

da adesão, conhecida pela Comissão Europeia. “Depois de formalmente aprovada pelo 

Conselho e publicada no Jornal Oficial da UE, os Estados-Membros terão dois anos para 

transpor a Diretiva para a legislação nacional”239.  

Excluem-se, no âmbito da aplicação dessa diretiva, os operadores econômicos 

desinseridos da classificação de empresas de transportes como as agências de viagens e os 

operadores turísticos, que apenas vendem viagens organizadas e fretam voos nos quais 

recolhem e tratam dados PNR dos seus clientes; “mas esta não obsta a que os Estados-Membros 

possam prever, ao abrigo do direito nacional, um sistema de recolha e tratamento dos dados 

PNR destes operadores.”240 

 As informações do PNR fornecidas pelas companhias aéreas às autoridades nacionais 

responsáveis pelo tratamento delas – Unidades de Informações de Passageiros (UIP) – deverão 

ser conservados durante cinco anos.241  

 

Nos primeiros seis meses, a retenção dos dados será feita de modo a que as pessoas 

com acesso aos dados na UIP possam identificar o seu titular e retirar conclusões sobre 

que pessoas estão relacionadas com esses dados. Os dados terão de ser anonimizados 
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mediante mascaramento (masked out) nos restantes quatro anos e meio. (...) Os 

passageiros aéreos devem ser informados sobre a recolha dos dados e sobre os seus 

direitos. Qualquer tratamento de dados PNR terá de ser registado ou documentado. 242 

 

 

No campo da perseguição, se prima pela melhoria nas “trocas de informações entre 

autoridades policiais dos Estados membros, e entre elas e as agências europeias, como a 

Europol e Eurojust”.243  

O Princípio da Disponibilidade é marcante no domínio da perseguição.244 Têm-se 

adotado medidas legislativas que objetivam aprimorar o acesso à informação, como: “acesso 

aos dados dos Sistema de Informação de Vistos por parte dos órgãos policiais e retenção de 

dados de comunicações eletrônicas; e troca de informações”.245 “O contraponto desta maior 

troca de informações tem sido os esforços desenvolvidos a fim de assegurar um elevado nível 

de proteção dos dados pessoais dos cidadãos.”246 

É impossível a abolição do risco de atentados terroristas. Diante dessa realidade, o bloco 

europeu criou mecanismos de gestão de crises que garantem o auxílio necessário às autoridades 

de onde ocorreram atentados. As ações conjuntas podem assegurar uma melhor resposta às 

necessidades. Assim, caberá ao Estado membro a função precípua de responder a incidentes 

terroristas no seu território, assegurado o recobrimento com ações suplementares desenvolvidas 

pela UE:  

 

Coletivamente, apoiada pelas instituições europeias, nomeadamente pela Comissão, 

disponha de capacidade para responder solidariamente a uma emergência extrema, 

susceptível de esgotar os recursos de um único Estado-Membro e de construir um 

grave risco para o bloco europeu.247   
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Além do efeito sinergético das medidas dos Estado-membros, entrosadas entre si, faz-

se necessária a ação coordenadora dos atos nacionais solidários:  

 

O quarto objetivo da estratégia antiterrorista da UE é preparar a UE para gerir e 

minimizar as consequências de um atentado terrorista num espírito de solidariedade. 

Para tal, há que reforçar as capacidades para gerir a fase pós-atentado, a coordenação 

das respostas e as necessidades das vítimas. Neste domínio, as prioridades são, 

nomeadamente, desenvolver o mecanismo da UE de coordenação em situações de 

crise, rever o mecanismo de proteção civil, desenvolver a análise do risco e partilhar 

as boas práticas na assistência às vítimas do terrorismo.248 

 

Em 5 de junho de 2014, “o Conselho de Justiça e Assuntos Internos da União Europeia 

(JAI) adotou, com o apoio de Portugal, uma nova revista da Estratégia da União Europeia de 

Combate à Radicalização e ao Recrutamento para o Terrorismo”.249 “Seu objetivo principal é o 

de fazer face ao fenômeno dos combatentes estrangeiros e combatentes regressados (em 

especial, no caso da Síria)”250 de campos “de operações e treinamento de organizações 

terroristas”.251 Essa nova estratégia objetiva, principalmente, “a promoção da segurança, 

justiça, igualdade de oportunidades”252, “luta contra a radicalização e recrutamento, através das 

novas tecnologias de informação e comunicação”253, para a prevenção e o combate às causas 

condutoras de cidadãos, mormente os jovens e imigrantes, à associação para a causa 

terrorista.254 

Em 2004, foi instituída a figura do Coordenador da Luta Antiterrorismo, para a 

harmonia da luta no âmbito europeu, e para prática do Plano de Ação de Combate ao 

                                                             
248 CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Luta de Combate ao Terrorismo. Disponível em: 

<http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/fight-against-terrorism/>. Acesso em 12 de out. 2016. 
249 DN PORTUGUAL DE 05 DE JUNHO DE 2014. Europa com nova Estratégia da Luta contra o Terrorismo. 

Disponível em: <http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-

3956251.html>. Acesso em 12 de out. 2016. 
250DN PORTUGUAL DE 05 DE JUNHO DE 2014. Europa com nova Estratégia da Luta contra o Terrorismo. 

Disponível em: <http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-

3956251.html>. Acesso em 12 de out. 2016.  
251DN PORTUGUAL DE 05 DE JUNHO DE 2014. Europa com nova Estratégia da Luta contra o Terrorismo. 
Disponível em: <http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-

3956251.html>. Acesso em 12 de out. 2016. 
252 DN PORTUGUAL DE 05 DE JUNHO DE 2014. Europa com nova Estratégia da Luta contra o Terrorismo. 

Disponível em: <http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-

3956251.html>. Acesso em 12 de out. 2016. 
253 DN PORTUGUAL DE 05 DE JUNHO DE 2014. Europa com nova Estratégia da Luta contra o Terrorismo. 

Disponível em: <http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-

3956251.html>. Acesso em 12 de out. 2016. 
254DN PORTUGUAL DE 05 DE JUNHO DE 2014. Europa com nova Estratégia da Luta contra o Terrorismo. 

Disponível em: <http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-

3956251.html>. Acesso em 12 out. 2016. 

http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-3956251.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-3956251.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-3956251.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-3956251.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-3956251.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-3956251.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-3956251.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-3956251.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-3956251.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-3956251.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-3956251.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-com-nova-estrategia-da-luta-contra-o-terrorismo-3956251.html
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Terrorismo.255 O Coordenador da Luta Antiterrorismo apresentou, em 3 e 4 de junho de 2010, 

no Conselho de Justiça e Assuntos Internos (JAI) os desafios cruciais para o futuro256 e um 

relatório, no qual ressaltou “que a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, com a introdução 

de novos mecanismos e instrumentos na área do contraterrorismo, abriu a porta para uma maior 

coerência no processo de decisão política.”257 O Tratado de Lisboa foi assinado em 2007, mas 

só entrou em vigor em 2009. 

 

O QUADRO 1 apresenta um resumo dos quatro contributos (pilares) utilizados pela UE 

e pelos Estados membros como estratégia antiterrorista. 

 

Quadro 1 - Quatro Grandes Contributos da Estratégia Antiterrorista 
 

CANALIZANDO OS CONTRIBUTOS 

 

PREVINIR PROTEGER PERSEGUIR RESPONDER 

...REFORÇANDO AS 

CAPACIDADES 

NACIONAIS 

Utilizando as boas práticas e 

partilhando conhecimentos e 

experiências por forma a 

melhorar as capacidades 

nacionais para prevenir e 

proteger do terrorismo, para o 

perseguir e para lhe dar 

resposta mediante, 

designadamente, uma melhor 

recolha e análise de dados e 

informações   

...FACILITANDO A 

COOPERAÇÃO 

EUROPEIA 

Colocando no sentido de trocar 

informações em condições de 

segurança entre os Estados-

Membros e as instituições 

europeias. Estabelecendo e 

aliviando mecanismos que 

facilitem a cooperação, 

inclusive entre as autoridades 

policiais e judiciais, se 

necessário e adequado por via 

legislativa.  

 

...DESENVOLVIMENDO A 

CAPACIDADE COLETIVA 

 

Assegurando a exigência de 

capacidade ao nível da UE para 

ter uma percepção da ameaça 

terrorista e elaborar respostas 

políticas coletivas e esta 

ameaça, e aproveitamento da 

melhor forma a capacidade dos 

órgãos da UE, incluindo, A 

Europol, a Eurojust, a Frontex, 

o CIV e o SITCEN 

 

...PROMOVER PARCERIAS 

INTERNACIONAIS  

 

Cooperando com parceiros 

exteriores à UE, em especial as 

Nações Unidas, outras 

organizações internacionais e 

países terceiros relevantes, a fim 

de aprofundar o consenso 

internacional, desenvolver as 

capacidades e reforçar a 

cooperação na luta antiterrorista 

 

Fonte: Conselho da União Europeia (2005)258 

 

Percebe-se que os quatro pilares da Estratégia Antiterrorista da UE constituem uma 

resposta ampla e proporcional à ameaça terrorista internacional, fornecida por um trabalho em 

níveis nacional e regional com intuito de minimizar/mitigar a ameaça do terrorismo e a 

vulnerabilidade diante dos atentados no bloco europeu. Isso levou, portanto, a um 

recrudescimento da securitização da política de migração naquela plaga, como se demonstrará 

no capítulo relativo ao Controle e Vigilância. Entretanto, antes, faz-se necessária a análise da 

                                                             
255TERRORISMO. Disponível em:< 

http://www.sg.mai.gov.pt/RelacoesInternacionais/UniaoEuropeia/Terrorismo/Documents/TERRORISMO.pdf>. 

Acesso em 08 mar. 2016.  
256SECRETARIA GERAL MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA (SGMAI, 2010). Disponível em: 

<http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=102&mid=105&sid=105&ssid=107>. Acesso em 05 ago. 2016. 
257SECRETARIA GERAL MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA (SGMAI, 2010). Disponível em: 

<http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=102&mid=105&sid=105&ssid=107>. Acesso em 05 ago. 2016. 
258CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA (2005). Disponível 

em:http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+14469+2005+REV+4&l=pt>. Acesso em 05 jul. 2016. 

http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=102&mid=105&sid=105&ssid=107
http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=102&mid=105&sid=105&ssid=107
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questão da imigração em si, como uma ameaça à existência e identidade Europeia e, por isso, 

torna-se um tema a ser securitizado.  

 

3.3 Imigração: construção de uma ameaça e o processo de securitização 

 

Os debates sobre o alargamento e aprofundamento do conceito de segurança 

internacional no pós-Guerra Fria se refletem nas tensões que acompanham a problemática das 

imigrações na atualidade.259 Há uma conexão entre migração internacional e segurança.260 

Esses temas desempenham importante função na vida política e social dos Estados, sendo cada 

vez mais comum a presença desses assuntos nas disputas eleitorais e, sobretudo, nas reformas 

das políticas migratórias de Estados receptores da UE, nas quais se coloca a questão da 

imigração no mesmo bojo de debate do narcotráfico, do crime organizado e do terrorismo.261 

Sendo assim, o bloco europeu trata essa relação entre imigração e segurança:  

 

sob a rubrica genérica de ameaça transnacional. Nesse sentido, a 

chamada "Diretiva do Retorno", aprovada em julho de 2008 pelo 

Parlamento Europeu, reforça, por meio de mecanismos coercivos, o 

viés criminalista no tratamento dos imigrantes ilegais.262 

 

Porém, Buzan et al. ao afirmarem que “é intelectual e politicamente perigoso 

simplesmente acrescentar a palavra segurança a um conjunto cada vez mais amplo de 

questões”,263 (Tradução nossa) pedem reflexão sobre a questão.  

Esse tópico da dissertação objetiva o debate do processo de securitização da imigração, 

a partir de uma análise crítica do conceito de segurança societal. Entende-se por securitização: 

  

o processo político e intelectual de identificação de um objeto como ameaça, 

concluindo, assim, que o assunto deve passar a constar no domínio (e na agenda) da 

segurança. Esta definição parcimoniosa esconde, porém, a verdadeira querela em 

torno deste processo.264  

 

Para os teóricos da Escola de Copenhague, segurança é ato de discurso no qual um 

agente securitizador imputa o caráter de ameaça a um objeto de referência e declara-o ameaça 

                                                             
259 BRANCANTE e REIS (2009). 
260 BIGO e GUILD (2005). 
261 BRANCANTE e REIS (2009). 
262 BRANCANTE e REIS (2009). 
263 BUZAN et al. (1998, p. 1). 
264 BRANCANTE e REIS (2009). 
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existencial. Isso cria a possibilidade de ação para além da política normal, ou seja, de quebras 

de regras, e legitima o uso de meios extraordinários para o afastamento ou mitigação da suposta 

ameaça.265  

Waever266 define segurança como um “movimento que trata a política para além das 

regras do jogo estabelecidas e enquadra a questão, ou como um tipo particular de política, ou 

como algo que a transcende”267 (Tradução nossa). Para ele, a securitização pode “ser vista como 

uma versão extrema da politização”268 (Tradução nossa).  Ele afirma que segurança é “uma 

prática auto-referida porque é no contexto desta prática que se torna uma questão de segurança 

- não necessariamente porque haja uma ameaça existencial real, mas porque é apresentada como 

ameaça.".269 (Tradução nossa). 

A Escola de Copenhague apresenta três elementos importantes para a formação do 

conceito de segurança societal. Inicialmente, é possível identificar um agente securitizador 

responsável por construir o discurso de securitização, com o qual atesta a contingência de uma 

ameaça existencial. De acordo com Brancante e Reis, nesse sentido, podem identificar-se 

“mostras de um construtivismo extremado – próximo, inclusive, da teoria da ordem do discurso 

de Michel Foucault.”270 Aqui, desconsidera-se se a ameaça é real ou apenas percebida enquanto 

tal.  

Em segundo lugar, para tornar-se domínio da segurança, a ameaça deve ser existencial, 

“indicando que há uma hierarquia entre os perigos enfrentados por um agente”, como asseveram 

Brancante e Reis.271  

Em terceiro e último lugar, Waever faz uma distinção entre a politização e a 

securitização de um determinado tema. Ele afirma que, quando se trata de encontrar uma 

solução para o problema, o processo de securitização de um assunto oferece instrumentos 

extraordinários que extrapolam a política e a ordem jurídica.272  

De acordo com Brancante e Reis “esse processo de securitização só tem sucesso quando 

a construção da ameaça existencial pelo policy-maker é socialmente aceita e a sobrevivência 

passa a ser assunto crucial.”273  

                                                             
265 WAEVER (2000, p. 251) 
266WAEVER et al. (1998, p. 23-24). 
267WAEVER et al. (1998, p. 23-24). 
268WAEVER et al. (1998, p. 23-24). 
269WAEVER et al. (1998, p. 23-24). 
270BRANCANTE E REIS (2009, p. 3). 
271BRANCANTE E REIS (2009, p. 3) 
272WAEVER et al. (1998). 
273 BRANCANTE E REIS (2009, p. 4).    
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A segurança societal, também, conhecida como identitária, é responsável por preservar 

as premissas essenciais de uma dada comunidade. Para Buzan et al. é a segurança societal que 

diz respeito à sustentabilidade de acordo com “condições aceitáveis de evolução, padrões 

tradicionais de língua, cultura e identidade e costumes religiosos e nacionais"274(Tradução 

nossa). 

 O discurso proferido pelas elites na UE em relação ao tema imigração, principalmente 

após os atentados de 11 de setembro de 2001, tem se construído em torno da ameaça identitária. 

Em decorrência desse discurso, vê-se a presença do imigrante como questão de segurança, e há 

uma ascensão desse objeto de referência na agenda política europeia. Diante da aceitação da 

audiência em relação a esse discurso securitizador, justificam-se as tomadas de decisões para 

além da política comum.  

 

Gráfico 3 – Posicionamento sobre a presença do Islã como ameaça para a sociedade 

Francesa: Oriente Médio e Mundo Muçulmano (GTOMMM)  

 

 

 
 

Fonte: Pesquisa de Opinião Pública “La perception de l’Islan pars les Français. Ifop, 2012275  

 

O GRÁF. 3 revela, segundo pesquisa de opinião realizada pelo Institut français 

d'opinion publique (IFOP), em outubro de 2012, após a crise dos refugiados iniciada em 2011, 

que 43% dos entrevistados pelo IFOP em 2012, declararam que a presença de uma comunidade 

muçulmana na França corresponde a uma ameaça para a identidade do país; 17% consideraram-

na um fator de enriquecimento cultural; e outros 40% declararam uma posição neutra. Verifica-

                                                             
274 BUZAN et al. (1998, p. 8) 
275MALALA. Revista do Grupo de Trabalho Oriente Médio e Mundo Muçulmano (GTOMMM). V.3, n.5 (2015, 

p.89).  Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/malala/issue/viewFile/8183/480>.  Acesso em 21 out. 2016. 

http://www.revistas.usp.br/malala/issue/viewFile/8183/480


80 

 

 

se que o suposto “problema do Islã” corresponde a uma percepção compartilhada por uma 

maioria relativa da sociedade francesa.  

A sensação de uma “invasão muçulmana” que colocaria em perigo a identidade 

francesa, assim como outras percepções, a exemplo da sensação de insegurança, são as bases 

do recrudescimento do processo de securitização do tema imigração na UE, prima facie, após 

os atentados de 11 de setembro. Entretanto, Brancante e Reis chamam atenção para o fato de se 

negligenciar a real complexidade dessas atitudes, visto que a diversidade cultural de um 

determinado Estado pode não verificar solução em políticas públicas especificas para a 

resolução de uma determinada crise. 

 
Antes, merece ser objeto de iniciativas de longo prazo que não usem a lógica 

maniqueísta da segurança (aliado vs. inimigo), mas procurem resolver conflitos entre 

grupos diferentes sem entendê-los como ameaça identitária ao resto da sociedade. 

Assumir a proteção de uma identidade societal qualquer – considerando a realidade 

multicultural da maioria dos Estados – provavelmente vai alimentar uma espiral de 

percepções negativas entre comunidades.276 

 

Huysmans assevera que a securitização da imigração na UE relaciona-se a um projeto 

de integração regional.277 Segundo ele, existem dois pontos principais que remetem à percepção 

da imigração como ameaça existencial: welfare chauvinism e a homogeneidade cultural. 

Define-se o welfare chauvinism278 como “estratégia de introduzir critérios de identidade 

cultural numa arena em que o pertencimento é determinado com base em critérios de políticas 

sociais, tais como saúde, idade, deficiência e emprego.”279 Nesse ponto, de acordo com o autor, 

deixa-se de perceber o imigrante como competidor e passa-se a encará-lo como fraudador da 

seguridade social.280 

Há perigos nesse processo, os quais corroboram para ilustrar as críticas de Huysmans 

em relação àqueles que incentivam essa “lógica perversa.”281 Dessa forma, percebe-se que os 

europeus constroem um caminho sem possibilidade de solução, visto que se aponta “o welfare 

chauvinism, também, na luta política, na qual constroem-se e desenham-se imigrantes, asilados, 

                                                             
276BRANCANTE E REIS (2009, p. 5). 
277 HUYSMANS (2000). 
278 “Chauvinismo ou chovinismo (do francês chauvinisme) é o termo dado a todo tipo de opinião exacerbada, 

tendenciosa, ou agressiva em favor de um país, grupo ou ideia. Associados ao chauvinismo frequentemente 

identificam-se com expressões de rejeição radical a seus contrários, desprezo às minorias, narcisismo, mitomania. 
O chauvinismo resulta de uma argumentação falsa ou paralógica, uma falácia de tipo etnocêntrico. Em retórica, 

constitui alguns dos argumentos falsos chamados ad hominem, que servem para persuadir com sentimentos, em 

vez de razão, quem se convence mais com aqueles que com estes. A prática nasceu fundamentalmente com a 

crença do romantismo nos "caracteres nacionais" (ou volkgeist em alemão)”. (HOUAISS, Antônio. Dicionário de 

Língua Portuguesa (2009). 
279 HUYSMANS (2000, p. 768) 
280 HUYSMANS (2000, p. 768). 
281HUYSMANS (2000, p. 768). 

http://dicionario.sensagent.com/L%C3%ADngua_francesa/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Narcisismo/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Mitomania/pt-pt/
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estrangeiros e refugiados como “bodes expiatórios” para remediar uma legitimidade política 

em declínio."282 Por isso, como defendem Brancante e Reis, “os partidos nacionais e as políticas 

da burocracia europeia acabam por estimular o welfare chauvinism e seu deslizamento na 

direção da securitização da imigração.”283  

Um segundo trigger point securitizador, o medo cultural, segue a lógica da identidade 

societal da UE. Para ilustrar essa constatação, Huysmans assevera que a lógica de valores 

partilhados por uma dada sociedade opõe-se às demais identidades que se encontram à sua 

volta, sendo isso importante para a construção de uma identidade supranacional e é o que 

continua, em certa medida, o incentivo ao processo de integração da UE.284  Matti Bunzl, nesse 

mesmo viés, afirma que o preconceito europeu, denominado por ele, “Islamofobia, funciona 

menos no interesse da purificação nacional do que propriamente um meio de fortificar a 

Europa"285(Tradução nossa).  A principal preocupação, nesse caso, é o fato de que o debate 

político sobre assuntos relacionados ao Islã (como imigração, entrada da Turquia para a UE e 

combate ao terrorismo fundamentalista) sejam traduzidos pela extrema direita, em muitos 

Estados membros; e que o crescimento das populações de origem islâmica nos países da Europa 

Ocidental torne-se motivo de crescente atenção nos meios oficiais, principalmente, após ataques 

terroristas. “Tanto nos atentados de 11 de Setembro, como nas explosões dos trens em Madri, 

os autores, ou parte deles, eram cidadãos árabes de origem islâmica que vieram viver na 

Europa.”286 O tema em questão vem tornando-se: 

  

a bandeira dos principais partidos da extrema direita europeia – como a Frente 

Nacional, na França, cuja plataforma xenófoba propõe restrições à imigração ou 

naturalização de imigrantes (grande parte deles oriunda do Oriente Médio e do norte 

da África). Cerca de 12,5 milhões de muçulmanos vivem atualmente na Europa 

Ocidental. A entrada da Turquia no bloco significaria um acréscimo de uma população 

de 70 milhões, dos quais 99% são muçulmanos.
 287

 

 

                                                             
282 HUYSMANS (2000, p. 769). 
283BRANCANTE E REIS (2009, p. 5). 
284 HUYSMANS (2000). 
285BUNZL (2005, p. 502). 
286BBC (2016). Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/story/2004/04/printable/040423_turquiaislamicosms.shtml>. Acesso 

em 18 ago. 2016. 
287BBC (2016). Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/story/2004/04/printable/040423_turquiaislamicosms.shtml>. Acesso 

em 18 ago. 2016.  

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/story/2004/04/printable/040423_turquiaislamicosms.shtml
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/story/2004/04/printable/040423_turquiaislamicosms.shtml
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Diante dessa constatação, o xenofobismo e a histeria adotados nos discursos políticos 

presentes no processo de securitização da imigração, principalmente diante de qualquer 

influência muçulmana, têm inviabilizado o entendimento entre UE e Turquia.  

 

                  Figura 3 - representação da xenofobia UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: The yale Globalist.
288

 

 

 

Da análise atenta da FIG. 3, percebem-se três ovelhas brancas, de pé, sobre a bandeira 

da Suíça. Uma delas coiceia a ovelha negra, para expulsá-la da bandeira. Com o discurso ‘por 

mais segurança’, esse cartaz é obra concebida e divulgada pelo Partido do Povo Suíço 

(Schweizerische Volkspartei - SVP) ao invés de ser, como se poderia supor de uma Organização 

Neonazista. Esse partido possui o maior número de assentos no legislativo e é membro da 

Coalizão Governista para a ONU. Essa, por sua vez, pediu explicações à Berna, por entender 

que esse cartaz é um símbolo da ascensão de novas formas de racismo e de xenofobia no coração 

de uma das mais antigas democracias do mundo.289 Trata-se de um fenômeno que faz parte da 

lógica global de combate ao terrorismo e pode levar “a uma nova radicalização, tanto na Europa 

quanto pelo mundo islâmico, por meio da qual mais e mais jovens muçulmanos se tornariam 

jihadistas, num choque de civilizações sem fim”290. (Tradução nossa) 

Critica-se a securitização da imigração preconizada pela UE, principalmente, no que 

concerne ao conceito de segurança no setor societal. Nesse setor, os defensores da securitização 

da imigração como instrumento de combate ao terrorismo e ao crime organizado defendem a 

                                                             
288THE YALE GLOBALIST. Disponível em: <http://tyglobalist.org/onlinecontent/summer-blogs/tear-gas-in-

geneva/attachment/swisssheepl_468x635-2/>. Acesso em 18 ago. 2016.  
289FOLHA DE SÃO PAULO, 15 de outubro de 2007. Disponível em: 

<http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2007/10/16/2>. Acesso em 18 jun. 2016. 
290 BUNZL (2005, p. 507). 

http://tyglobalist.org/onlinecontent/summer-blogs/tear-gas-in-geneva/attachment/swisssheepl_468x635-2/
http://tyglobalist.org/onlinecontent/summer-blogs/tear-gas-in-geneva/attachment/swisssheepl_468x635-2/
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criação de normas que legitimem a tomada de decisões excepcionais, como a restrição de 

liberdade individual de imigrantes e atropelam diversas regras consolidadas no ambiente 

internacional, como o direito às liberdades atinentes aos Direitos Humanos.  

A Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos do Parlamento 

Europeu, em 2007, publicou um estudo em que “as condições de detenção nos Centros de 

Internação para Estrangeiros (CIEs) são semelhantes às de prisões, com ‘confinamento quase 

sempre permanente nas celas’ e ‘possibilidades limitadas de exercício ao ar livre.’”291 

Tratam-se como delinquentes os imigrantes ilegais, punidos como criminosos dentro de 

“espaço de exceção”292, onde a violência e a arbitrariedade têm força de lei.293 A UE, ao assumir 

essa conduta ignora as vantagens econômicas e culturais que a imigração proporciona.  

Diante da determinação obstinada de fechar suas fronteiras, a UE e seus Estados 

membros colocam em perigo as vidas e os direitos de refugiados e migrantes. Em relatório, 

divulgado em 9 de julho de 2014, a Anistia Internacional alerta quanto ao “(...) custo humano 

da ‘Fortaleza Europa’: violações de direitos humanos de migrantes e refugiados nas fronteiras 

europeias”294. Esse relatório revela a maneira 

como as políticas de migração europeias e as práticas de controle de fronteiras estão 

bloqueando o acesso de refugiados ao asilo na União Europeia (UE) e colocando em 

risco as vidas de pessoas que enfrentam viagens cada vez mais perigosas para 

encontrarem segurança.295  

 

Nesse sentido, John Dalhuisen, diretor do Programa para Europa e Ásia Central da 

Anistia Internacional afirma que: 

A eficácia das medidas europeias para conter o fluxo de migrantes e refugiados 

irregulares é, no melhor dos termos, questionável. Enquanto isso, o custo em vidas 

humanas e sofrimento por elas causado é incalculável, e é pago por algumas das 

pessoas em maior vulnerabilidade no mundo inteiro. 296 

  

A UE, com essa conduta, ignora as vantagens econômicas e culturais que a imigração 

proporciona. Antagonizar o imigrante, que é culturalmente diferente, por meio do 

desenvolvimento de políticas de imigração excludentes e marginalizadoras é uma solução 

                                                             
291COMMITTEE ON CIVIL LIBERTIES, JUSTICE AND HOME AFFAIRS OF EUROPEAN PARLAMIENT 

(2007, p. 193) 
292AGAMBEN (2004) 
293 SANTOS, Valdirene Ferreira (2014, p.86). 
294 ANISTIA INTERNACIONAL (2014). Europa: políticas de migração europeias colocam vidas e direitos 

humanos em risco. Disponível em: <https://anistia.org.br/noticias/europa-politicas-de-migracao-europeias-

colocam-vidas-e-direitos-humanos-em-risco/>. Acesso em 22 jun. 2016.  
295 ANISTIA INTERNACIONAL (2014). Europa: políticas de migração europeias colocam vidas e direitos 

humanos em risco. Disponível em: <https://anistia.org.br/noticias/europa-politicas-de-migracao-europeias-

colocam-vidas-e-direitos-humanos-em-risco/>. Acesso em 22 jun. 2016 
296 DALHUISEN, John. Europa: políticas de migração europeias colocam vidas e direitos humanos em risco 
Disponível em: <https://anistia.org.br/noticias/europa-politicas-de-migracao-europeias-colocam-vidas-e-direitos-

humanos-em-risco/>. Acesso em 10 ago. 2016. 

https://anistia.org.br/noticias/europa-politicas-de-migracao-europeias-colocam-vidas-e-direitos-humanos-em-risco/
https://anistia.org.br/noticias/europa-politicas-de-migracao-europeias-colocam-vidas-e-direitos-humanos-em-risco/
https://anistia.org.br/noticias/europa-politicas-de-migracao-europeias-colocam-vidas-e-direitos-humanos-em-risco/
https://anistia.org.br/noticias/europa-politicas-de-migracao-europeias-colocam-vidas-e-direitos-humanos-em-risco/
https://anistia.org.br/noticias/europa-politicas-de-migracao-europeias-colocam-vidas-e-direitos-humanos-em-risco/
https://anistia.org.br/noticias/europa-politicas-de-migracao-europeias-colocam-vidas-e-direitos-humanos-em-risco/
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equivocada.  Bigo, teórico da Escola de Paris, dedica-se à análise sociológica das 

transformações institucionais desenvolvidas entre os agentes de segurança do bloco europeu. 

Ele traduz, de forma clara, qual é a racionalidade da securitização e critica a concepção de 

segurança no setor societal e a concepção da segurança, apenas, como ato de discurso.297 Para 

ele, a securitização afeta a sobrevivência e a intolerância com relação às diferenças298.  

Bigo assevera que as mudanças sociais e históricas são percebidas como ameaça: 

 

(...) um fenômeno estrutural é transformado em um adversário’. Por meio dessa 

operação ‘mágica’, tudo é transformado em objeto de insegurança – a maneira como 

alguém o olha, seus diferentes hábitos culinários, suas canções – e esta rejeição de 

toda diferença transforma essas práticas num sintoma da corrosão de uma identidade 

societal homogênea como fantasiada pelos grupos que declaram sua existência. 299 

(Tradução nossa) 
 

 Em consonância com esse entendimento, Adamson argumenta que a 

securitização da imigração, após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, alimenta 

ciclos transnacionais de violência política.300  

Ao realizar um completo balanço dos debates sobre a securitização da imigração após 

11 de setembro, ele sintetiza seu entendimento a respeito desse assunto na seguinte fórmula: “a 

mobilização da diáspora aparenta alimentar ciclos transnacionais de violência política.”301 

Esses ciclos – dentre eles, o terrorismo – exercem considerável impacto sobre a política 

exterior e, por vezes, sobre a própria segurança pública dos Estados, mas nunca na defesa da 

identidade nacional, argumenta o autor.302 O alerta de Adamson previne que os Estados 

membros assumam políticas de discriminação racial, étnica ou mesmo religiosa no controle das 

fronteiras e/ou no cotidiano nacional: “Um aspecto perigoso de se vincular migração e 

segurança com respeito ao terrorismo internacional é que Estados podem reagir com vigor 

excessivo”303, e essa reação desproporcional pode colocar em risco o próprio Estado, se ela for 

direcionada.304 A lei francesa, de 2010, que proibiu o uso do véu islâmico em espaços públicos, 

é exemplo dessa prática.  

 

 

                                                             
297 BIGO (2001) 
298 BIGO (2001, p. 100). 
299 BIGO (2001, p. 100). 
300 ADAMSON (2006, p.192). 
301 ADAMSON (2006, p. 192). 
302ADAMSON (2006, p. 192). 
303 ADAMSON (2006, p. 196). 
304 ADAMSON (2006, p. 165-199) 
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A Fig. 4 ilustra os tipos de véu islâmico existentes.  

 

Figura 4 -  Tipos de véu islâmico 

 
Fonte: G1 Globo

305
 

 

 

Assim como o véu islâmico, proibiu-se o uso do burkini nas praias francesas (FIG.5). 

 

 

Figura 5- Proibido o uso do burkini na França. 

 
Fonte: New York Times

306
 

 

O Senado francês aprovou, por 246 votos a favor e um contra, a lei que proíbe o uso, 

em lugares públicos, de véus islâmicos que cubram, total ou parcialmente, o rosto da mulher.307 

                                                             
305G1 GLOBO. Tipos de véu islâmico. Disponível em:<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/04/mulheres-

detidas-em-manifestacao-a-favor-do-uso-do-veu-islamico-em-paris.html. Acesso em 10 ago. 2016 
306NEW YORK TIMES. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2016/08/19/world/europe/frances-burkini-

bans-are-about-more-than-religion-or-clothing.html?_r=1>. Acesso em: 11 set. 2016. 
307NEW YORK TIMES. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2016/08/19/world/europe/frances-burkini-

bans-are-about-more-than-religion-or-clothing.html?_r=1>. Acesso em: 11 set. 2016.  

http://www.nytimes.com/2016/08/19/world/europe/frances-burkini-bans-are-about-more-than-religion-or-clothing.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2016/08/19/world/europe/frances-burkini-bans-are-about-more-than-religion-or-clothing.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2016/08/19/world/europe/frances-burkini-bans-are-about-more-than-religion-or-clothing.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2016/08/19/world/europe/frances-burkini-bans-are-about-more-than-religion-or-clothing.html?_r=1
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A lei estabelece que a mulher, por usar o niqab ou a burca, será multada em 150 euros 

e obrigada a frequentar curso de cidadania francesa.308 Segundo o Tribunal de Estrasburgo, essa 

lei está de acordo com o Convenção Europeia de Direitos Humanos.309 

 

(...) As mulheres que forem flagradas desrespeitando a lei não serão obrigadas a tirar 

o véu na rua, mas terão que ir até uma delegacia para serem identificadas. Turistas 

também poderão ser multadas.310 

  

Na atualidade, o uso do hijab, na maioria dos Estados membros, é interpretado como 

perigo social e, por conseguinte, considerado um problema de segurança pública, ao invés de 

direito da expressão individual de crenças e valores particulares. A criminalização do hijab cria, 

contra suas usuárias, a percepção de serem elas ofensoras à identidade social francesa e à lei.311 

 

Gráfico 4 - Opinião pública dos franceses Sobre o uso do véu nas ruas – hijab (%) - 2012 

 
Fonte: MALALA. Revista do Grupo de Trabalho Oriente Médio e Mundo Muçulmano (GTOMMM).

312 

 

 

 

 

                                                             
308(BBC) Disponível em:<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/09/100914_france_burca_mdb.shtml>. 

A cesso em 10 ago. 2016. 
309(BBC) Disponível em:<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/09/100914_france_burca_mdb.shtml>. 

A cesso em 10 ago. 2016. 
310(BBC) Disponível em:<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/09/100914_france_burca_mdb.shtml>. 

A cesso em 10 ago. 2016. 
311 GEISSER (2010, p. 7). 
312MALALA. Revista do Grupo de Trabalho Oriente Médio e Mundo Muçulmano (GTOMMM). V.3, n.5 (2015, 

p. 95).  Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/malala/issue/viewFile/8183/480>.  Acesso em 21 out. 2016. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/09/100914_france_burca_mdb.shtml
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/09/100914_france_burca_mdb.shtml
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/09/100914_france_burca_mdb.shtml
http://www.revistas.usp.br/malala/issue/viewFile/8183/480
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O Primeiro-ministro francês, Manuel Valls, defendeu a proibição do uso de vestimentas 

com o véu islâmico e o burkini em espaços públicos,313 e em seu discurso, argumentou ser esse 

vestuário uma das ferramentas usadas “para escravizar mulheres.”314 Da análise desse discurso, 

sociólogos defendem que é falsa intenção de proteger as mulheres muçulmanas do patriarcado; 

que a intenção é a proteção da maioria não muçulmana francesa contra a aceitação de um mundo 

em constante mudança.315 Endende-se que essa neo-realidade exige não só dos franceses, mas 

do povo europeu, a ampliação do senso de identidade. O pano de fundo encontra-se no desejo 

manter as coisas como são, ou seja, a identidade cultural francesa e/ou europeia em seu status 

quo. Nesse sentido, Terrence Peterson, professor da Universidade Internacional da Flórida, em 

sua análise sobre o comportamento dos cidadãos franceses diante dos imigrantes de origem 

muçulmana assevera que: “É uma forma de policiar o que é e o que não é francês.”316  

Adamson leciona que os “ciclos transnacionais de violência política”317 são eventos 

continuados seguidos dos benefícios da globalização econômica e do transito de pessoas pelas 

fronteiras.318 Segundo essa autora, a solução para o combate de tais ciclos encontra-se na 

cooperação entre os Estados e deve dar-se: no compartilhamento de informações de 

inteligência, na harmonização de estratégias, na criação de normas internacionais que sejam 

voltadas para o combate dessas formas de violência, dentre outros setores. 319 Acrescenta que o 

teor da política pertinente determina a influência da migração na segurança nacional: 

 

Em última instância, entretanto, as respostas dos estados aos fluxos migratórios 

globais por meio da formulação e implementação de políticas é que determinarão até 

que ponto a segurança nacional será reforçada ou diminuída pela migração 

internacional.320 

 

 Entretanto, na concepção de Bigo – Escola de Paris –, a prática dos agentes de 

segurança, ou seja, da polícia e exército, plenifica as ações políticas de controle sobre a 

                                                             
313 NEW YORK TIMES. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2016/08/19/world/europe/frances-burkini-

bans-are-about-more-than-religion-or-clothing.html?_r=1>. Acesso em: 11 set. 2016. 
314 NEW YORK TIMES. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2016/08/19/world/europe/frances-burkini-

bans-are-about-more-than-religion-or-clothing.html?_r=1>. Acesso em: 11 set. 2016. 
315 NEW YORK TIMES. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2016/08/19/world/europe/frances-burkini-

bans-are-about-more-than-religion-or-clothing.html?_r=1>. Acesso em: 11 set. 2016. 
316TERRENCE PETERSON.Assistente de História, Universidade Internacional da Flórida. Presente Faculdade de 

afiliados, Muslim World Studies Programa de Pós-Doutorado em História, Centro de Segurança Internacional e 

Cooperação (CISAC), Freeman Spogli Institute, Stanford Universidade. Disponível em: 

<https://fiu.academia.edu/TerrencePeterson/CurriculumVitae>. Acesso em 02 jan. 2017  
317 ADAMSON (2006, p. 198). 
318 ADAMSON (2006). 
319 ADAMSON (2006). 
320 ADAMSON (2006, p. 198). 

http://www.nytimes.com/2016/08/19/world/europe/frances-burkini-bans-are-about-more-than-religion-or-clothing.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2016/08/19/world/europe/frances-burkini-bans-are-about-more-than-religion-or-clothing.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2016/08/19/world/europe/frances-burkini-bans-are-about-more-than-religion-or-clothing.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2016/08/19/world/europe/frances-burkini-bans-are-about-more-than-religion-or-clothing.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2016/08/19/world/europe/frances-burkini-bans-are-about-more-than-religion-or-clothing.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2016/08/19/world/europe/frances-burkini-bans-are-about-more-than-religion-or-clothing.html?_r=1
https://fiu.academia.edu/TerrencePeterson/CurriculumVitae
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securitização da imigração. 321 O autor ilustra sua tese a respeito da realidade da segurança na 

atualidade com a figura geométrica denominada laço de Moebius, pois visualiza a interligação 

entre as duas seguranças pertinentes ao poder político, quais sejam: a pública e a nacional. 322 

Segundo ele, para combater-se as ameaças reais - tão somente essas - do mundo 

globalizado, faz-se necessária a realização do controle social das fronteiras e do dia a dia dos 

nacionais, que deve ser perpetrado “por ações de inteligência estratégica do exército e de 

polícia”323 (Tradução nossa). Bigo acredita que isso é uma realidade no bloco europeu, mesmo 

sem deliberação política324, mas, “puramente, por colaboração e adaptações entre os agentes”325 

(Tradução nossa). 

Mesmo com as diferenças entre as concepções de Adamson326 e Bigo327, há um ponto 

comum entre suas teses. Ambos concordam que o combate às ameaças transnacionais só será 

possível com a incessante cooperação entre os Estados. Bigo afirma que a Europol328 e a 

Eurojust329 fazem esse combate hodierno.330 

No contexto pós 11 de setembro, há um recrudescimento no processo de securitização. 

Nesse sentido, securitização e criminalização do imigrante deram-se por vários fatores. Ambos 

os fenômenos originam-se, necessariamente, de uma construção social.331 O processo de 

securitização é, portanto, o resultado da convergência entre políticas estatais de controle e 

discursos que conceituam o imigrante como ameaça existencial.  

                                                             
321 BIGO (2001). 
322Laço de Moebius: figura geométrica com uma face externa e uma face interna. Porém, se observada atentamente 

percebe-se que ambas são indiferenciadas (BIGO, 2007). 
323 BIGO (2001). 
324 BIGO (2001). 
325 BIGO (2001). 
326ADAMSON (2006, p.165-199). 
327 BIGO (2001). 
328

Serviço Europeu de Polícia (Europol): “A Europol iniciou as suas atividades em 01 de julho de 1999. Situa-

se em Haia, nos Países Baixos. Trata-se de um serviço Europeu de polícia, que se ocupa do tratamento e 

intercâmbio de informação criminal. Sua função é a de contribuir significativamente para a aplicação das leis da 

União Europeia (UE) no âmbito do combate à criminalidade organizada, com foco nas organizações criminosas 

envolvidas. Objetiva a melhoria da eficácia e a cooperação entre os Estados Membros no domínio da prevenção e 

do combate a formas graves de criminalidade organizada de dimensão internacional”. Disponível em: 

<https://www.europol.europa.eu/>.  Acesso em 20 jul. 2016.  
329“Eurojust: instituída pela Decisão do Conselho 2002/187/JAI, alterada pela Decisão do Conselho 
2009/426/JAI, de 16 de dezembro de 2008. Tem por missão: o reforço da eficácia das autoridades nacionais 

responsáveis pela investigação e pelo exercício da ação penal na luta contra as formas graves de criminalidade 

transfronteiriça e contra a criminalidade organizada; a submissão célere e eficaz dos criminosos a julgamento. 

Objetiva desempenhar o papel principal e ser o centro de peritos em nível judiciário, com vistas numa ação efetiva 

contra a criminalidade organizada transnacional na União Europeia”. Disponível em: 

<http://www.eurojust.europa.eu/Pages/languages/pt.aspx>. Acesso em 20 jul. 2016.  
330 BIGO (2001). 
331PIMENTEL, Caroline Carvalho (2007). Disponível em: 

<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/14395/000659410.pdf>. Acesso em 20 jan. 2016. 

https://www.europol.europa.eu/
http://www.eurojust.europa.eu/Pages/languages/pt.aspx
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/14395/000659410.pdf
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Deve-se considerar a percepção de quem é amigo versus quem é inimigo e os interesses 

envolvidos nessas relações.  A UE tem assumido atitudes cada vez mais rígidas, nas quais se 

observa série de mecanismos legislativos e tecnocráticos relativos ao recebimento de 

imigrantes, pois, com a securitização da política de imigração europeia, passou-se a considerar 

o imigrante como terrorista, ou seja, como inimigo público (hostis).332 Consequentemente, 

regras humanitárias internacionais são ignoradas ou preteridas. Tais regras são, 

fundamentalmente, de três tipos. O primeiro é constituído pelo Direito de Genebra, leia-se, 

pelas “quatro Convenções de Genebra, de 1949, para a proteção das vítimas de guerra, e dos 

seus dois Protocolos Adicionais de 1977”333. O segundo tipo de regras é o Direito de Haia, que 

se constitui pelo direito da guerra propriamente dito: “O Direito de Haia baseia a maior parte 

das suas regras nas Convenções de Haia de 1899 (revistas em 1907), mas igualmente em 

algumas regras do Protocolo I Adicional às Convenções de Genebra de 12 de Agosto de 

1949.”334 O terceiro tipo, conhecido como regras de Nova Iorque, associa-se à proteção dos 

direitos humanos em período de conflito armado. Recebem essa nomenclatura por terem, em 

seu alicerce, a “atividade desenvolvida pelas Nações Unidas no âmbito do direito 

humanitário”.335  

Em 1968, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Resolução 2444, intitulada 

"Respeito dos direitos humanos em período de conflito armado"336, o que constitui um 

importante sinal da mudança de sua atitude e perspectiva no que concerne ao Direito 

humanitário.337 

Para legitimar práticas e tomadas de decisões extraordinárias, que ultrapassam a política 

normal e os limites legais, alguns Estados membros declaram estado de emergência constante 

em relação aos imigrantes.  As medidas de segurança tomadas até o momento, inclusive a 

política de imigração executada pela UE, são incapazes de resolver o problema instaurado 

diariamente no bloco europeu, o qual vivencia uma das maiores crises humanitárias de todos os 

tempos. Comprova-se essa crise com a análise do número de solicitações de asilo na Europa, 

nos últimos sete anos. Esse número cresceu 594%, passando de 26 mil pessoas em 2008 para 

                                                             
332“ O hostisou o polémios: inimigo público cuja inimizade afeta toda uma comunidade, além de seu oponente.  

No Direito Romano, corresponde ao inimigo externo de Roma, isto é, aqueles indivíduos pertencentes a um Estado 

com o qual Roma tivesse entrado em guerra” (v. Aquilino Iglesia Ferreirós, La Traición Regia en Leon y Castilla, 

in Boletín de la Universidad Compostelana, vol. 75-76 (1967-1968), pp. 15; Miguel Polaino-Orts, Derecho 

Penal...cit, p. 148; e Ana Isabel Barceló Caldeira Fouto, A Transformação..., cit, p. 30). 
333FERNANDES (2005, p.3) 
334FERNANDES (2005, p.3) 
335FERNANDES (2005, p.3) 
336 GARCIA (2007, p.40) 
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183 mil em 2015, ou seja, trata-se da maior onda migratória no continente europeu desde a 

Segunda Guerra Mundial.338 Esses dados estatísticos representam, apenas, pequena fração desse 

fenômeno mundial. Segundo a ONU, 60 milhões de pessoas deslocaram-se de suas residências, 

para fugir de conflitos e perseguições políticas só no ano 2015.339  

Na próxima seção, abordar-se-ão a questão da crise dos refugiados vivida pela UE e os 

impactos dessa realidade sobre o processo de securitização da imigração.  

 

3.4 União Europeia: crise dos refugiados e seus impactos na securitização da política de 

imigração. 

 

No ano de 2015, a UE enfrentou o maior fluxo de refugiados nas últimas décadas.340 A 

maioria deles advindos do Oriente Médio ou da África, devido aos conflitos étnico-religiosos e 

guerras civis que assolam essa região, principalmente após a Primavera Árabe, os quais 

causaram destruição de cidades e obrigaram a milhares de pessoas buscarem, no refúgio, a única 

opção de sobrevivência.341  

Nesses Estados, “vários grupos fundamentalistas islâmicos surgiram em consequência 

da queda destes regimes, da desestruturação e fragilidade do Estado e de seus exércitos 

nacionais, incapazes de conter esses novos grupos radicais”342 (Tradução nossa), como o Estado 

Islâmico. Esse evento é um dos aceleradores dessa crise migratória vivida pela UE, pois mais 

de 1 milhão de refugiados chegaram ao bloco europeu desde então.343  

A FIG. 6 retrata a situação de calamidade vivida pelos migrantes advindos desses países 

com a imagem do corpo da criança síria, Aylan Kurdi, numa praia da Turquia. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
338 NEXO JORNAL. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-
refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos>. Acesso em 15 out. 2016. 
339NEXO JORNAL. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-

refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos>. Acesso em 15 out. 2016. 
340COCKBURN (2015) 
341 COCKBURN (2015) 
342COCKBURN (2015 b) 
343 THE GUARDIAN (2016b). 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
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Figura 6 - Criança síria encontrada sem vida por afogamento ao tentar atravessar o   

mediterrâneo com seus pais e irmão em direção a UE. 

 
Fonte: G1 GLOBO.344 

  
  

No dia 02 de setembro de 2015, a Guarda Costeira da Turquia encontrou o corpo de 

Aylan Kurdi em uma praia da Turquia, após o naufrágio de dois barcos, que tentavam atravessar 

o Mar Egeu rumo ao bloco europeu. As duas embarcações estavam repletas de refugiados sírios, 

os quais almejavam a chegada ilegal à Ilha de Kos, na Grécia.   

 No GRÁF. 5, retrata-se a realidade da crise imigratória vivida pela UE nos anos 2008 

a 2015.  A quantidade de pedidos de refúgio para a Europa aumentou de 2011 a 2015, quando 

atingiu seu ápice.  

 

Gráfico 5 - Crise imigratória na UE no período entre os anos de 2008 e 2015.  

 

 
Fonte: NEXO. 345 

                                                             
344 G1 GLOBO. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/foto-chocante-de-menino-

morto-vira-simbolo-da-crise-migratoria-europeia.html>. Acessado em 10 out. 2016 
345NEXO JORNAL. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-

refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos>. Acesso em 15 out. 2016. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
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 No GRÁF. 6, revelam-se os pedidos de refúgio feitos a Estados membros específicos da 

UE e Turquia, no período entre o ano de 2014 até julho de 2015. A Alemanha foi o Estado 

membro mais procurado em 2014  e 2015.  

 

Gráfico 6  –  Pedidos de Refúgio em países UE e Turquia 2014 até jul. 2015  

 
Fonte: BBC. 

346
 

 

Apesar do crescente número de pedidos de refúgio e asilo, os imigrantes são, 

constantemente, impedidos de entrar em território europeu, e a quantidade de indivíduos 

acolhidos pelos Estados membros é insignificante.  

 

A Hungria construiu um muro de 175km ao longo de toda a fronteira com a Sérvia 

para tentar diminuir o fluxo de pessoas buscando asilo no norte da Europa. 

Apesar do grande número de pessoas pedindo asilo em outros países, a quantidade de 
pessoas que são acolhidas por eles é bem menor. Em 2014, países da União Europeia 

ofereceram asilo a 184.665 refugiados. 

No mesmo ano, mais de 570 mil imigrantes entraram com pedido de asilo nesses 

países. 347 

 

Os pedidos de refúgio são feitos com base, principalmente, no Estatuto do Refugiado de 

1951, o qual determina a concessão do refúgio apenas em casos de fundado temor de 

perseguição no país de origem do solicitante. O Gráfico 7 retrata o fluxo dos refugiados na UE, 

                                                             
346BBC (2015) BBC. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_graficos_imigracao_europa_rm>. Acesso em 16 de 

jun2016. 
347BBC (2015) BBC. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_graficos_imigracao_europa_rm>. Acesso em 16 de 

jun2016. 
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ou seja, apenas os imigrantes que entram na contagem formal dos órgãos migratórios europeus 

por meio de pedido de refúgio ou de asilo.348 

 

Gráfico 7 – Os 10 maiores fluxos de refugiados na UE 

 
Fonte: NEXO.

349
 

 

Da análise do GRÁF. 7, constata-se que os principais solicitantes de refúgio, hoje, na 

UE, são os sírios. A guerra civil síria transformou-se num conflito armado internacional “com 

participação de quatro das cinco potências que têm assento no Conselho de Segurança da ONU 

– EUA, Rússia, Reino Unido e França.”350  

No GRÁF. 8, retrata-se o número de solicitações formais realizadas por sírios, no 

período de outubro de 2014 a setembro de 2015, aos sete Estados membros que são os maiores 

destinatários dessas solicitações.351  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
348 NEXO JORNAL. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-

refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos>. Acesso em 15 out. 2016. 
349 NEXO JORNAL. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-

refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos>. Acesso em 15 out. 2016. 
350 NEXO JORNAL. Disponível em:<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-

refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos>. Acesso em 10 ago. 2016. 
351NEXO JORNAL. Disponível em:<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-

refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos>. Acesso em 10 ago. 2016. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
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 Gráfico - 8 Países mais procurados pelos sírios 

 
Fonte: NEXO.

352
 

 

No GRÁF. 9, expõe-se a relação entre acolhida e rejeição aos pedidos formais 

apresentados pelos sírios, entre outubro de 2014 e setembro de 2015, à Alemanha, Suécia, 

França, Holanda, Suíça, Reino Unido e Itália.353 

 

Gráfico 9 – Resposta aos pedidos sírios de refúgio 2014/2015 

 
Fonte: NEXO. 

354
 

 

Os países que, percentualmente, emitiram mais decisões positivas para pedidos de 

refúgio apresentados no período entre outubro de 2014 e setembro de 2015355 encontram-se 

relacionados no GRÁF. 10. 

 

 

 

 

 

                                                             
352NEXO JORNAL. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-

refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos>. Acessado em 15 out. 2016. 
353NEXO JORNAL. Disponível em:<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-

refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos>. Acesso em 10 ago. 2016. 
354NEXO JORNAL. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-

refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos>. Acesso em 15 out. 2016. 
355NEXO JORNAL. Disponível em:<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-

refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos>. Acesso em 10 ago. 2016. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
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Gráfico 10 – Percentual de aceitação de todos os pedidos de refúgio 

 
Fonte: NEXO. 

356 

 

Em 2015 houve um novo recrudescimento da securitização da política de imigração 

europeia, pois aproximadamente 57.3000 imigrantes irregulares entraram na UE no primeiro 

trimestre desse mesmo ano. 

 

Esse número representa praticamente o triplo do mesmo período de 2014, ano em que 

foram quebrados todos os recordes, inclusive os atingidos durante as primaveras 

árabes. Os números frios da Agência Europeia de Controle de Fronteiras Externas 

(Frontex), aos quais este jornal teve acesso, confirmam que a UE enfrenta um 

emaranhado de problemas entrelaçados: a onda de conflitos no Oriente Médio (em 

especial o caos na Líbia), a pressão demográfica na África, a crescente capacidade da 

indústria dos traficantes de pessoas, a emigração econômica procedente dos Balcãs e 

as próprias dificuldades da UE para administrar de forma homogênea suas fronteiras 

se sobrepõem para gerar números de pesadelo. 357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
356NEXO JORNAL. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-

refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos>. Acesso em 15 out. 2016. 
357EL PAIS INTERNACIONAL. Disponível em: 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/18/internacional/1429312153_199778.html> Acesso em 10 ago. 2016 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/03/A-crise-dos-refugiados-na-Europa-em-5-gr%C3%A1ficos
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/18/internacional/1429312153_199778.html
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Gráfico 11 - Detecção de imigrantes entrando ilegalmente na UE (jan. a junho de 2015) 

                                         
Fonte: BBC. 

358
 

 

A Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) controla as fronteiras 

externas da UE com o monitoramento das diferentes rotas e meios de transportes utilizados por 

migrantes, para chegarem às fronteiras do continente. Segundo esse órgão, cerca de 340 mil 

deles foram detectados nas fronteiras, desde o começo do ano de 2015, ao passo que, no mesmo 

período do ano de 2014, foram 123,5 mil359. 

O Mar Mediterrâneo, geograficamente, corresponde ao ponto de encontro entre Europa, 

África e Ásia, por isso é a principal rota dos refugiados.360 São dois os trajetos mais utilizados: 

a rota do Mediterrâneo Central e a do Mediterrâneo Oriental.361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
358BBC DO BRASIL. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150829_entenda_migracao_ab. Acesso em 10 ago. 2016. 
359BBC DO BRASIL. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150829_entenda_migracao_ab. Acesso em 10 ago. 2016. 
360HAMMOND (2015). 
361 HAMMOND (2015). 
 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150829_entenda_migracao_ab
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150829_entenda_migracao_ab
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Mapa 2 - Principais rotas de travessia pelo Mar Mediterrâneo 

 
Fonte: Folha de São Paulo

362
 

 

Os refugiados que entram no continente por Malta e Itália utilizam a rota central. Esses 

Estados membros encontram-se próximos à Tunísia e Líbia. A Líbia, em decorrência da 

situação de decadência estatal e da porosidade de suas fronteiras, é o principal ponto de partida 

para as travessias nessa rota.363  

Para os refugiados de origem árabe, a rota do Mediterrâneo Oriental, atualmente, é a 

principal. Por terra ou pelo Mar Egeu, a partir da Turquia, eles chegam à Grécia e seguem a 

rota dos países bálticos ocidentais (Macedônia, Montenegro, Sérvia, Albânia, Bósnia, Croácia 

e Kosovo) até atingir o estado membro de destino, que se encontra no norte da Europa, como 

Alemanha e Suécia.364 

 

 

 

 

 

 

                                                             
362 FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/01/1846162-fluxo-

de-migrantes-diminui-em-2016-mas-numero-de-mortos-no-mar-cresce.shtml>. Acesso em 02 jan. 2017. 
363 WESTCOTT (2015) 
364 HAMMOND (2015). 
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Gráfico 12- As três principais origens de imigrantes e as rotas mais usadas por eles. 

 

 
Fonte: BBC.

365
 

 

A Grécia e a Itália são os Estados membros que ficam na linha de frente da maior crise 

de refugiados desde a Segunda Guerra366. Porém, os GRAF. 13, 14 e 15 demonstram que com 

o aumento do controle e vigilância nas fronteiras da UE, houve uma redução da chegada de   

refugiados e imigrantes ilegais em 2016 em relação ao ano 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
365BBC DO BRASIL. Disponível 

em:<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150829_entenda_migracao_ab>. Acesso em 10 ago. 2016 
366THE GUARDIAN (2016 a) 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150829_entenda_migracao_ab
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Gráfico 13 - Média geral diárias e semanais de chegadas de imigrantes à Grécia no período de 07 de março a 18 de dezembro de 2016. 

 
Fonte: ACNUR.

367
 

 

                                                             
367UNHCR. Disponível em: <file:///C:/Users/usuario/Downloads/20161212-1218WeeklyReport-Europe'sRefugeeEmergency.pdf>. Acesso em 27 dez. 2016. 

 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/20161212-1218WeeklyReport-Europe'sRefugeeEmergency.pdf
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 Gráfico 14 - Chegada média de imigrantes à Grécia e à Itália por mês, período entre Janeiro a 18 de Dezembro de 2016  

 
Fonte: ACNUR.

368 

 

 

 

 

                                                             
368UNHCR. Disponível em: <file:///C:/Users/usuario/Downloads/20161212-1218WeeklyReport-Europe'sRefugeeEmergency.pdf>. Acesso em 27 dez. 2016. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/20161212-1218WeeklyReport-Europe'sRefugeeEmergency.pdf
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Gráfico 15 - Chegadas diárias e semanais à Itália no período compreendido entre 07 de Março a 18 de Dezembro de 2016. 

 
Fonte: ACNUR.

369

                                                             
369UNHCR. Disponível em: <file:///C:/Users/usuario/Downloads/20161212-1218WeeklyReport-Europe'sRefugeeEmergency.pdf>. Acesso em 27 dez. 2016. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/20161212-1218WeeklyReport-Europe'sRefugeeEmergency.pdf
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A redução no número de imigrantes que chegam ao bloco europeu pode ser atribuída ao 

aumento da fiscalização nas fronteiras e ao acordo firmado entre UE e Turquia. Entretanto, 

segundo a Organização Mundial de Migração (International Organization for Migration -

IOM), ao tentarem a travessia no Mediterrâneo, morreram mais de 3.279 mil pessoas, em 2014, 

e 2.373, em 2015, como pode constatar-se no GRÁF. 16. 

Entre os imigrantes, os sírios é a maioria, e seu deslocamento da Líbia para a Itália 

apresenta-se como a rota mais longa e perigosa, e é a uma das mais utilizadas pelos refugiados 

e imigrantes ilegais (vide Mapa 3).  

 

Mapa 3 – Rotas de imigração ilegal 

 
Fonte: EL PAIS.

370
 

 

Em decorrência da ilegalidade e perigo das travessias marítimas, da fragilidade e 

superlotação das embarcações, há vários naufrágios com muitas mortes de imigrantes e 

refugiados (GRAF. 16 e GRAF. 17), cujos corpos resgatam-se nas Ilhas Gregas.  

                                                             
370EL PAIS. Disponível 

em:<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/18/internacional/1429312153_199778.html>. Acesso em: 10 

de ago. 2016  

 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/04/18/internacional/1429312153_199778.html
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Gráfico 16 - Gráfico evidenciando as mortes de imigrantes no Mediterrâneo em rotas 

escolhidas por estes 

 

                                    
Fonte: BBC. 371 

 

Gráfico17- Mortes de migrantes computadas no Mediterrâneo por mês nos anos de 2014 

e 2015 

 
Fonte: BBC do Brasil.372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
371BBC DO BRASIL. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_graficos_imigracao_europa_rm>. Acesso em 02 jan. 

2016. 
372BBC DO BRASIL. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150829_entenda_migracao_ab>. Acesso em 10 ago. 2016 

 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150829_entenda_migracao_ab
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Gráfico 18– Número de mortos e desaparecidos no mar 

Mediterrâneo bate recorde em 2016. 

 
Fonte: Folha de São Paulo373 

 

 

Segundo informações do ACNUR374, o número de mortos e desaparecidos no 

Mediterrâneo rumo ao continente europeu pode ser maior, visto que a contagem realizada pelas 

autoridades baseia-se em relatos de sobreviventes de naufrágios.  

Apesar de todo processo securitizador criado pela UE em torno do tema imigração, 

observa-se que nem mesmo acordos bilaterais firmados entre os Estados membros e entre eles 

com países terceiros serão capazes de impedir os imigrantes, incluídos os refugiados e 

requerentes a asilo, de buscarem melhores condições de sobrevivência em solo europeu.   

Assim, os eventos terroristas de 11 de Setembro de 2001, seguidos dos ataques a bomba 

em Madri, 2004, e Londres, 2005, foram algumas as causas do recrudescimento do processo de 

securitização que já se fazia presente desde a origem do bloco europeu, bem como da aceleração 

do processo de decision e policy making no âmbito da justiça e assuntos internos (JAI), ambos 

a nível de política de imigração europeia.  

                                                             
373 FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/01/1846162-fluxo-

de-migrantes-diminui-em-2016-mas-numero-de-mortos-no-mar-cresce.shtml>. Acesso em 02 jan. 2017. 
374UNHCR. Disponível em:<http://www.unhcr.org/>. Acesso em 02 jan. 2017. Deixou-se a sigla em inglês por 

uma questão de obediência à referência, mas a sigla em português é ACNUR. 

 

http://www.unhcr.org/
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A relação entre imigração e segurança fortaleceu-se no bloco europeu por meio da 

criação de instrumentos de controle e vigilância dos fluxos migratórios desenvolvidos em níveis 

nacional, transnacional e regional, como se abordará no capítulo 4.
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4 CONTROLE E VIGILÂNCIA NO PROCESSO DE SECURITIZAÇÃO DA 

POLÍTICA DE IMIGRAÇÃO DA UE. 

 

 No presente capítulo, analisar-se-ão os principais dilemas enfrentados pela UE, no que 

Tange à manutenção da segurança, bem como controle e vigilância de suas fronteiras. Para 

tanto, dividiu-se este capítulo em três seções. Na primeira, abordar-se-á a gestão integrada das 

fronteiras; na segunda, os planos, programas e ações executadas na área de segurança e controle 

das fronteiras; na terceira, fazer-se-á a análise dos impactos da securitização da imigração nos 

setores societal e político, e as ações específicas de algumas agências ligadas a segurança 

europeias como Europol, Eurojust e Frontex, dentre outras. Para tanto, abordar-se-á o 

desenvolvimento ao longo da história da UE até a criação das referidas agências de inteligência 

e segurança.  

 O Tratado de Roma, de 1957, previa, no art. 61, a criação de um espaço de liberdade, 

segurança e justiça. Entretanto, a cooperação entre os Estados membros nesse quesito só teve 

início com o advento do Tratado de Maastricht, em 1992.375 Esse tratado encarregou-se de 

distribuir as competências de ações do bloco europeu em três pilares.376   Assim, todas as 

questões atinentes à justiça e assuntos internos (JAI), tais como a segurança e o controle de 

fronteiras, foram remanejadas para o terceiro pilar, as quais ficavam a cargo da gestão 

intergovernamental, ou seja, eram de responsabilidade dos Estados membros no Conselho 

Europeu, ao invés da Comissão Europeia e PE. Entretanto, as limitações enfrentadas por esse 

novo método acabaram por levar à comunitarização de várias políticas como: vistos, imigração 

e respeito à livre circulação de pessoas, as quais foram transferidas para o primeiro pilar com o 

advento do Tratado de Amsterdã, em 1997. Esse Tratado objetivava criar o espaço europeu de 

liberdade, segurança e justiça (ELSJ). Vale lembrar que o Tradado de Amsterdã incorporou 

todos os acordos e tratados firmados antes de sua assinatura, incluindo o de Schengen. 

                                                             
375 Cumpre esclarecer que, antes do Tratado de Maastricht, a cooperação na área da justiça e dos assuntos internos 

era realizada pela cooperação setorial e voluntária, reafirmada pelo Ato Único Europeu (1986). 
376 “O arcabouço normativo na UE, anterior ao Tratado de Lisboa, era formado por três pilares. Nesse sentido, o 

primeiro pilar se ocupava das Comunidades Europeias, o segundo, da Política Externa e de Segurança Comum 

(PESC) e o terceiro, da Política e da Cooperação Judiciária em Matéria Penal. Em cada pilar, as instituições tinham 

representatividades diferentes. A Comissão possuía monopólio da iniciativa sobre todas as políticas comunitárias 

no chamado primeiro pilar. O PE também se ocupava dessas políticas. Entretanto, nos segundo e terceiro pilares, 

tanto a Comissão como o PE possuíam pouca expressão e consequentemente, os Estados membros eram os 
detentores do controle sobres essas políticas”. Tratado de Maastricht. Disponível em: <http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0026>. Acesso em 12 jan. 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0026
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 Dentro do modelo de integração europeu, desenvolveu-se um “aparato de segurança, 

composto pela proliferação de agências de inteligência e segurança comunitárias”.377 

Retomando o ano 1985, o início desse processo deu-se com a assinatura do Acordo de 

Schengen – tratado internacional, cujo objetivo era a diminuição do controle de fronteiras 

internas dos Estados membros e aumento da fiscalização nas fronteiras externas, através de leis 

e da cooperação entre as autoridades fiscalizadoras de fronteira.378 Criou-se o banco de dados 

virtual Schengen Information System (SIS), o qual armazena informações sobre pessoas e bens. 

Esse sistema possibilita a troca de informações entre Estados membros a respeito de viajantes 

não europeus considerados ameaças à segurança europeia, segundo critérios, exclusivamente, 

nacionais.379  

O Tratado de Maastricht (art. “K.1.9”) criou a Europol (European Police Office). A 

Cúpula de Tampere lançou as bases para a criação da Eurojust, a qual começou a operar em 

2002.380 A Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), por sua vez, surgiu 

em 2004.  

Segundo relatório realizado em conjunto pela Frontex, Europol e Eurojust, 381 o bloco 

europeu sujeita-se a ameaças como terrorismo e imigração em massa, principalmente a 

imigração ilegal, dentre outros riscos. O terrorismo, com exceção de alguns grupos locais, como 

o grupo basco Pátria Basca e Liberdade (ETA),382 é visto como um problema transnacional. Em 

resposta às ameaças, após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, seguido dos 

atentados de Madri, em 2004, Londres, em 2005 e, recentemente, pela crise migratória que o 

bloco europeu enfrenta, a UE e seus Estados membros buscam reforçar veementemente o 

                                                             
377 FERREIRA (2011, p.49). 
378BERTOZZI, Stefano. Schengen: Achievements and Challenges in Managing na Area Ecompassing 3.6 

MILLION Km². Disponível em: <https://www.ceps.eu/content/stefano-bertozzi>. Acesso em 20 set. 2016.  
379 FERREIRA (2011). 
380 FERREIRA (2011). 
381 Conselho da União Europeia. Council of the European Union, Standing Commitee on operational cooperation 

on internal security (COSI) “The Joint Report by EUROPOL, EUROJUST and FRONTEX on the State of 

International Security in the EU. 8849/10 JAI 323 COSI 21. 
382 “O Pátria Basca e Liberdade (ETA) criou-se em 1959 com o objetivo de tornar a região basca (norte da 

Espanha e sudoeste da França) um Estado independente. O movimento de guerrilha tem o apoio do partido Herri 
Batasuna, o segundo maior da região basca, e representantes no parlamento. Apesar do governo espanhol ter feito 

uma severa campanha para desmantelar essa organização, o movimento resistiu. Em 1997, sob o governo do 

Partido Popular, o ETA apresentou uma proposta de independência ao parlamento, o qual se rejeitou de pronto. 

Por ter assumido a responsabilidade pela morte de mais de 800 pessoas em seus 35 anos de existência, o governo 

espanhol suspeitou que seria da autoria do ETA o atentado de 11 de março de 2004, que matou 200 pessoas e 

deixou mais de 1.500 feridos em Madrid. O atentado foi, na realidade, orquestrado por outro grupo terrorista, a Al 

Qaeda”. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/eta-grupo-separatista-luta-pela-

independencia-do-pais-basco.htm>. Acesso em 03 mar. 2016. Essa parte superior toda deveria estar na página 

anterior. 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/eta-grupo-separatista-luta-pela-independencia-do-pais-basco.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/eta-grupo-separatista-luta-pela-independencia-do-pais-basco.htm


109 

 

 
 

controle e a vigilância de suas fronteiras externas através de diferentes programas e ações, como 

os rigorosos mecanismos de controle e segurança biométricos.383 

Diante do cenário atual da UE, com base nas ameaças enfrentadas, é visível o 

recrudescimento dos mecanismos de controle e vigilância, no que tange, principalmente, à 

imigração, a qual, segundo Bigo, encontra-se diretamente relacionada ao terrorismo. 384 

Contudo, esse recrudescimento, baseado em discursos de demonização da figura do 

imigrante, é desarrazoado, pois em alguns dos ataques terroristas ocorridos na UE, os autores 

eram cidadãos europeus. Apesar disso, os discursos securitizadores em torno dos eventos 

terroristas continuam, de forma premeditada, relacionando esses ataques terroristas ao 

fenômeno imigração.   

  

4.1 Gestão integrada das fronteiras  

 

A Gestão Integrada das Fronteiras (Integrated Border Management - IBM) é um 

conceito criado pela Comissão Europeia e trata-se de uma estratégia que reafirma objetivos 

comuns e fornece orientações de como esses objetivos devem ser alcançados pelas diferentes 

instituições da UE.385 A IBM visa à conexão de todas as atividades das autoridades públicas 

dos Estados membros, no que tange ao controle e vigilância das fronteiras, no combate à 

imigração, principalmente, à ilegal.386 

Dota-se a IBM de um conceito que almeja o reforço da lógica de que o controle das 

fronteiras da UE deve ser pensado, planejado e exercido de forma conjunta com as atividades 

e instituições de segurança e defesa nos âmbitos nacional, internacional, regional e local.387  

Dentre as instituições europeias, a Frontex exerce a gestão integrada das fronteiras.388 

O Código das Fronteiras Schengen, de 2006,389 define os procedimentos comuns e as formas 

como as fronteiras internas e externas ao bloco europeu devem-se administradas, 

                                                             
383 PIMENTEL (2007). 
384 BIGO, D. (2002) Security and Immigration: Toward a critique of the governmentality of unease. Alternatives: 

Global, Local, Political 27, pp.63-92. Disponível em 

<http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3225/is_1_27/ai_n28906099/pg_1?tag=artBo dy;col>. Acesso em 03 

mar. 2016. 
385 NEVES, ROCHA e SILVA (2016). 
386 CARRERA (2007). 
387NEVES, ROCHA e SILVA (2016).  
388 CARRERA (2007, p. 1) 
389 EUR-LEX. Regulamento (CE) n. 562/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março de 2006, 

que estabelece o código comunitário relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras (Código das 
Fronteiras Schengen). Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32006R0562>. Acesso em 12 de abr. 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32006R0562
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32006R0562
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principalmente, quando se trata de circulação de pessoas.390 Esse regulamento prevê que, em 

caso de conflito entre a legislação da UE, no que diz respeito ao tema fronteiras, o Código das 

Fronteiras Schengen exerce um efeito direto sobre os Estados membros.391 Deste modo, o 

Frontex, associado ao Código de Fronteiras Schengen, executa os pilares da estratégia europeia 

de Gestão Integrada de Fronteiras.392 Portanto, “esses dois pilares, institucional e legal, são 

complementados por uma série de dispositivos e programas tecnológicos (SIS393, VIS394 e do 

Eurodac395) que visam a aumentar a eficiência e alcance”.396 

O Sistema Europeu de Vigilância das Fronteiras (Eurosur)397 destina-se, 

principalmente, ao impedimento da transposição desautorizada das fronteiras; visa à diminuição 

                                                             
390 NEVES, ROCHA e SILVA (2016). 
391 NEVES, ROCHA e SILVA (2016). 
392 GUILD (2009) 
393 COMISSÃO EUROPEIA. “O Sistema de Informação Schengen (SIS) é uma base de dados partilhada com 

informação sobre pessoas e bens de interesse para os países da UE. Seu objetivo é o apoio da cooperação policial 

e judicial, gestão das fronteiras externas e manutenção da segurança pública. Todos os países da UE podem criar 

entradas na base de dados, com a designação de “indicações”, sobre pessoas desaparecidas, procuradas para efeitos 

de extradição ou detenção, e pessoas procuradas devido a assuntos penais ou ameaças à segurança pública. Podem 

ser, também, criadas indicações sobre bens para apreensão ou utilização em processos penais. Os países da UE, 

com exceção da Irlanda e do Reino Unido, podem criar indicações relativas a pessoas cuja entrada ou permanência 

na UE são desautorizadas. Na travessia de uma fronteira da UE e entrada num de seus países (exceção feita à 

Irlanda e ao Reino Unido), as autoridades de imigração verificarão, automaticamente, se o imigrante possui alguma 

indicação no SIS”. Disponível em: <http://ec.europa.eu/immigration/o-que-devo-evitar/como-entrar-na-uniao-
europeia/atravessar-asfronteiras-da-uniao-europeia_pt#SIS>. Acesso em 27 de dez. 2016.  
394 COMISSÃO EUROPEIA. “O Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) é uma base de dados partilhada com 

informação sobre todos os solicitantes de vistos de curta duração, para visitação ou circulação no espaço Europeu 

de circulação sem fronteiras – o Espaço Schengen. O VIS permite que os países da UE troquem informações sobre 

pedidos de vistos de curta duração e sobre decisões relativas a indeferimentos, prorrogações e anulações de vistos 

e, ainda, sobre vistos retirados. Quando apresenta seu visto de curta duração às autoridades de fronteira do primeiro 

país do espaço Schengen onde entra, seus dados serão automaticamente objeto de um controlo cruzado nessa base 

de dados partilhada. O VIS funciona desde 11 de outubro de 2011, na África do Norte (Argélia, Egito, Líbia, 

Mauritânia, Marrocos e Tunísia). Depois do Norte de África, implantar-se-á o VIS no Próximo Oriente e na região 

do Golfo. O VIS estender-se-á, gradualmente, região a região, até que todos os consulados dos Estados Schengen, 

em todo o mundo, estejam ligados entre si. O Reino Unido e a Irlanda estão fora desse processo”. Disponível em: 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al33081>. Acesso em 27 dez. 2016. Deveria 

terminar na página anterior. 
395 EUR-LEX. Access to European Union law. “Eurodac: Trata-se do Regulamento (CE) n.º 2725/2000 do 

Conselho, de 11 de Dezembro de 2000, relativo à criação do sistema Eurodac de comparação de impressões digitais 

para efeitos da aplicação efetiva da Convenção de Dublim. Tem por objetivo a criação de um sistema de 

comparação das impressões digitais dos requerentes de asilo e de determinadas categorias de imigrantes 

clandestinos. Facilitará a aplicação do regulamento de Dublim II, que permite determinar o país da União Europeia 

(UE) responsável pela análise de um pedido de asilo”. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al33081>. Acesso em 27 dez. 2016. 
396 NEVES, ROCHA e SILVA (2016, p.255). 
397 “O sistema europeu de vigilância das fronteiras (EUROSUR) é um sistema polivalente para a cooperação entre 

os Estados membros e a Frontex da UE com vistas na melhora do conhecimento da situação e aumento da 

capacidade de reação das fronteiras externas. Objetiva a prevenção da criminalidade transfronteiriça, a migração 

irregular/ilegal, e a contribuição para proteção da vida dos migrantes. Compreende todos os países da área 

Schengen e Bulgária, Roménia e Croácia. Sob o Regulamento Eurosur, cada Estado membro tem um Centro de 

Coordenação Nacional (CCN), que coordena e troca de informações entre todas as autoridades responsáveis pela 

vigilância das fronteiras externas, bem como com outros NCCs e Frontex. O Estado-Membro mantém o seu quadro 

situacional nacional com o fornecimento da panorâmica da situação na sua fronteira externa, com os 

acontecimentos e os ativos mobilizados, assim como informações e análises pertinentes”. Disponível em: < 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al33081
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al33081
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do número de imigrantes ilegais, que, ao tentarem chegar à UE, perdem a vida no mar; e ao 

aumento da segurança interna da UE, e, com isso, contribui para a prevenção da criminalidade 

transfronteiriça.398 Para tanto, o Eurosur deve contribuir para que os Estados membros tenham 

uma percepção clara da situação nas suas fronteiras externas e com isso possam aprimorar a 

capacidade de reação das respectivas autoridades responsáveis pela aplicação da lei.399 É 

responsável por fornecer um quadro técnico comum com vistas na simplificação da cooperação 

e comunicação diárias entre autoridades dos Estados membros e pela promoção da utilização 

de tecnologias de ponta na vigilância das fronteiras.400 Assim, a partilha de informações, com 

exceção de dados pessoais, entre os sistemas nacionais e europeus existentes constitui-se num 

objetivo operacional fundamental e “sua implementação desenvolve-se em três momentos, os 

dois primeiros centrados nas fronteiras terrestres e marítimas e o terceiro nas fronteiras 

marítimas”401.  

A ação catalisadora desse sistema busca a utilização de infraestruturas nacionais, a 

estratégia comum de emprego tecnológico, e o processamento e distribuição das informações, 

porquanto ser seu propósito:  

 Modernização e alargamento dos sistemas nacionais de vigilância das fronteiras e 

interligação das infraestruturas nacionais para constituir uma rede de 

comunicações; 

 Orientação da investigação e desenvolvimento para o aperfeiçoamento dos 

instrumentos e sensores de vigilância (como satélites e veículos aéreos não 

tripulados/UAV, etc.) e desenvolvimento de uma aplicação comum de 
instrumentos de vigilância; 

 Recolha, análise e divulgação de forma estruturada de todos os dados relevantes 

provenientes da vigilância nacional, dos novos instrumentos de vigilância, dos 

sistemas europeus e internacionais de localização e dos serviços de informações, 

para criar um contexto comum de partilha da informação entre as autoridades 

nacionais competentes.402 

 

No ordenamento jurídico da UE existe um sistema de conexão entre a lofoscopia (um 

dos seus ramos, a dactiloscopia) e os refugiados.403 Tal sistema instituiu-se pelo Regulamento 

                                                             
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/eurosur_en>. Acesso 

em 12 nov. 2016. 
398 NEVES, ROCHA e SILVA (2016). 
399SEGURANÇA E CIENCIAS FORENSES. Disponível em: 

<https://segurancaecienciasforenses.com/2012/05/15/frontex-eurosur-sivicc/>. Acesso em 20 nov. 2016. 
400SEGURANÇA E CIENCIAS FORENSES. Disponível em: 

<https://segurancaecienciasforenses.com/2012/05/15/frontex-eurosur-sivicc/>. Acesso em 20 nov. 2016. 
401SEGURANÇA E CIENCIAS FORENSES. Disponível em: 

<https://segurancaecienciasforenses.com/2012/05/15/frontex-eurosur-sivicc/>. Acesso em 20 nov. 2016. 
402 SEGURANÇA E CIÊNCIAS FORENSES. Disponível em: 

<https://segurancaecienciasforenses.com/2012/05/15/frontex-eurosur-sivicc/>. Acesso em 20 nov. 2016. 
403 SEGURANÇA E CIÊNCIAS FORENSES. Disponível 

em:<https://segurancaecienciasforenses.com/2015/11/18/a-lofoscopia-em-tempos-conturbados-o-eurodac/>.  

Acesso em 04 jan. 2017. 
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n.º 603/2013 do Parlamento e do Conselho de 26 de junho de 2013, “Eurodac”, e objetiva a 

definição do Estado membro responsável – de acordo com o Regulamento (UE) n.º 604/2013 – 

pelo estudo de um pedido de proteção internacional feito a um Estado membro por um nacional 

de país terceiro ou um apátrida.404 Controla, ainda: 

as condições em que as autoridades designadas dos Estados membros e o Serviço 

Europeu de Polícia (Europol) podem solicitar a comparação de dados dactiloscópicos 

com os dados conservados no Sistema Central para fins de aplicação da lei.”405  

O regulamento Eurodac,406 “facilitará a aplicação do regulamento de Dublim II,407 que 

permite determinar o país da União Europeia (UE) responsável pela análise de um pedido de 

asilo”408. Através do sistema Eurodac é possível aos Estados membros: 

 

identificar os requerentes de asilo, bem como as pessoas que foram interceptadas por 

ocasião da passagem ilegal de uma fronteira externa da UE. Comparando as 

impressões digitais, os países da UE podem verificar se um requerente de asilo ou um 

estrangeiro que se encontre ilegalmente no seu território já formulou um pedido num 

outro país da UE ou se um requerente de asilo entrou irregularmente no território da 

União.409 

 

O Eurodac tem uma estrutura simples em relação a sua importância:  

 

O Eurodac compõe-se de uma Unidade Central gerida pela Comissão Europeia, de 

uma base de dados central informatizada contendo impressões digitais e de meios 

electrónicos de transmissão entre os países da UE e a base de dados central.410 

 

 

 

 

                                                             
404SEGURANÇA E CIÊNCIAS FORENSES. Disponível 

em:<https://segurancaecienciasforenses.com/2015/11/18/a-lofoscopia-em-tempos-conturbados-o-eurodac/>. 

Acesso em 04 jan. 2017. 
405SEGURANÇA E CIÊNCIAS FORENSES. Disponível 

em:<https://segurancaecienciasforenses.com/2015/11/18/a-lofoscopia-em-tempos-conturbados-o-eurodac/>.  

Acesso em 04 jan. 2017. 
406SISTEMA EURODAC. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?qid=1447856422641&uri=CELEX:32013R0603 >. Acesso em 11 set. 2016. 
407 “Comissão Europeia:  e-Borders. O regulamento estabelece como princípio que um só Estado-Membro é 

responsável pela análise de um pedido de asilo. Este princípio tem por objetivo evitar que os requerentes de asilo 

sejam enviados de um país para outro, bem como evitar o abuso do sistema caracterizado pela apresentação de 

vários pedidos de asilo por uma única pessoa. Assim, são definidos critérios objetivos e hierarquizados os quais 

permitem a determinação, para cada pedido de asilo, do Estado-Membro responsável”. Disponível em: < http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33153&from=PT>. Acesso em 11 de set. 2016. 
408SISTEMA EURODAC. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?qid=1447856422641&uri=CELEX:32013R0603 >. Acesso em 11 set. 2016. 
409 SISTEMA EURODAC. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?qid=1447856422641&uri=CELEX:32013R0603 >. Acesso em 11 set. 2016. 
410 SISTEMA EURODAC. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?qid=1447856422641&uri=CELEX:32013R0603 >. Acesso em 11 set. 2016. 

 



113 

 

 
 

Figura 7  - Sistema EURODAC 

 

Fonte: Segurança e Ciências Forenses411 

 

                             

A Comissão Europeia criou o “Pacote Fronteira” ou Programa “e-Borders”,412  o qual é 

responsável por medidas de controle e de facilitação, dentre elas os controles de fronteiras 

autorizados,413 os “sistemas abrangentes de controle de entrada e de saída, vigilância aérea de 

passageiros e de autorização de viagem eletrônica”414, além de expandir alcance das 

capacidades e de cooperação de Frontex. 415  

Na seção 4.2, realizar-se-á breve recapitulação de alguns dos programas, planos e 

políticas assumidas pela UE na área de segurança e controle de fronteiras.  

 

4.2 Planos, programas e ações implementadas na área de segurança e controle de 

fronteiras 

 

O Sistema de Informação Schengen (SIS) é considerado a “viga mestra” do Espaço 

Schengen. “Em questões de segurança pública, apoio à cooperação policial e judiciária, gestão 

e controle das fronteiras externas, o SIS é a maior base de dados compartilhada do mundo”.416 

                                                             
411SEGURANÇA E CIÊNCIAS FORENSES. Disponível 

em:<https://segurancaecienciasforenses.com/2015/11/18/a-lofoscopia-em-tempos-conturbados-o-eurodac/>.  
Acesso em 04 jan. 2017 
412 HAYES, B e VERMEULEN, M., Borderline. EU Border Surveillance Initiatives. Na Assessment of the Costs 

and Its Impacto n Fundamental Rights. Heinrich boll Stiftung, Berlin, 2012; HOBBING, P. The management of 

the EU’s extrenal borders: From the Customs Union to Frontex and e-borders. In: Guild, E., Carrera, S. and 

Eggenschwiler, A. (eds) The área of Freedom, Security and justice tem years on, Centre for European Policy 

Studies, Brussels, pp. 63-73, 2010;  TAKE, M. The Treaty of Lisbon and the European Border Control Regime, 

Journal of Contemporary Research, 8 (3), p. 280-299, 2012. 
413NEVES, ROCHA e SILVA (2016).  
414 NEVES, ROCHA e SILVA (2016, p. 258). 
415NEVES, ROCHA e SILVA (2016).   
416 NEVES, ROCHA e SILVA (2016, p. 256). 

https://segurancaecienciasforenses.com/2015/11/18/a-lofoscopia-em-tempos-conturbados-o-eurodac/
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Trata-se de uma base de dados disponível aos policiais e às autoridades que precisem de 

informações tratadas pelo sistema:417  

 

A troca de informações adicionais ou suplementares sobre alertas no Sistema de 

Informação Schengen é assegurada por uma estrutura permanente a nível (sic) 

nacional chamada de ‘Sirene’ – sigla de Supplementary Information Request at 

National Entry. 418  
 

Cada Estado membro do Espaço Schengen possui um escritório Sirene, cujo papel 

principal é “coordenar as respostas adotadas em caso de acionamento dos alertas do SIS”419 

como no caso de um indivíduo procurado ser detido, ou caso uma pessoa a quem tenha sido 

recusada a entrada no espaço Schengen tente nova entrada nessa área de livre circulação.420 

Outro alerta dar-se-ia com a localização ou apreensão de um indivíduo, veículo ou documento.  

O SIS se apresenta na segunda geração: 

 
Em 2013, o Sistema de Informação Schengen de segunda geração (SIS II) substituiu 

o SIS 1+. O SIS II é um sistema de informação em larga escala no espaço de liberdade, 

segurança e justiça. Contém alertas relativos a determinadas categorias de pessoas e 

bens e é considerado crucial para manter um nível elevado de segurança no espaço 

sem controles nas fronteiras internas.421 

 

O Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) tem por objetivo o aprimoramento da 

aplicação da política comum de vistos do bloco europeu, a cooperação consular e o 

desenvolvimento dos mecanismos de consulta e comunicação entre as autoridades nacionais 

responsáveis por emitir vistos.422  

Aliados à eficiência do sistema, estão o respeito e a preservação da dignidade da pessoa 

humana, valor e ações de viabilidade da sua legitimidade: 

 

(...) as autoridades com acesso ao VIS devem assegurar que o seu uso é limitado ao 

necessário, adequado e proporcional para a execução das suas tarefas. Além disso, ao 

                                                             
417 NEVES, ROCHA e SILVA (2016). 
418 NEVES, ROCHA e SILVA (2016, p.256). 
419 NEVES, ROCHA e SILVA (2016, p. 256). 
420 NEVES, Alex Jorge das; ROCHA, Gustavo de Souza e SILVA, José Camilo da. Políticas de segurança pública 

nas regiões de fronteira da União Europeia: Estratégia Nacional de Segurança Pública  nas Fronteiras   

(ENAFRON). Brasília:  Ministério da Justiça e Cidadania. Secretaria Nacional  de  Segurança Pública, 2016, 
p.253. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-

pesquisa/download/outras_publicacoes/pagina-3/politicas-de-seguranca-na-uniao-europeia.pdf>. Acesso em 10 

set. 2016 
421UNIÃO EUROPEIA.  Do Sistema de Informação Schengen (SIS 1+) para o Sistema de Informação Schengen 

de segunda geração (SIS II). Disponível em: < http://publications.europa.eu/resource/cellar/8350112a-56ee-4930-

9e69-2a475a182009.0013.02/DOC_3>. Acesso em 10 set. 2016. 
422UNIÃO EUROPEIA.  Regulamento VIS. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al14517>. Acesso em 10 set. 2016. 

https://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-pesquisa/download/outras_publicacoes/pagina-3/politicas-de-seguranca-na-uniao-europeia.pdf
https://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-pesquisa/download/outras_publicacoes/pagina-3/politicas-de-seguranca-na-uniao-europeia.pdf
http://publications.europa.eu/resource/cellar/8350112a-56ee-4930-9e69-2a475a182009.0013.02/DOC_3
http://publications.europa.eu/resource/cellar/8350112a-56ee-4930-9e69-2a475a182009.0013.02/DOC_3
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utilizar o VIS, devem assegurar a não discriminação dos titulares e requerentes de 

vistos, bem como o respeito pela sua dignidade humana e integridade.423  
 

Esse sistema, cuja implantação se iniciou em outubro de 2011, no norte da África,424 é 

inoperante em alguns consulados do espaço Schengen, mas projeta-se sua implantação em todos 

os seus Estados membros.425  

Regulamento Frontex foi criado em 2004, mas iniciou suas atividades em 2005. Trata-

se de um instrumento técnico que objetiva a garantia da cooperação e assistência técnica aos 

Estados membros responsáveis por assegurarem o controle das fronteiras externas do bloco 

Europeu.  

Trata-se de um órgão, mais do que responsável pelo controle, gestor operacional das 

fronteiras: 

Instituição integrante do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça da União Europeia, 

a agência é o órgão direcionado para operacionalizar a estratégia de gestão de 

fronteiras da UE (Parlamento Europeu de 2011). 426 

 

           A necessidade da Frontex se deu em decorrência, principalmente, do aumento da 

imigração irregular, a qual, desde 1990, tem se revelado um problema político, social e 

econômico no bloco europeu.427  

Diante dessa realidade, os Estados membros passaram a analisar como poderiam 

recrudescer os controles nas fronteiras, no intuito de “restringir ou impedir o acesso de 

imigrantes e requerentes a asilo que entraram no seu território428 ou lá tentaram a permanência 

de forma ilegal. Havia, naquela época, a preocupação para com os novos Estados membros 

integrariam a UE a partir de 2004,429 pois era forte o temor de que eles “não seriam capazes de 

controlar suas fronteiras”,430 uma vez que, a partir de sua adesão, tornar-se-iam fronteiras 

externas ao bloco europeu.  

                                                             
423UNIÃO EUROPEIA.  Regulamento VIS. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al14517>. Acesso em 10 set. 2016.  
424 NEVES, ROCHA e SILVA (2016) 
425 NEVES, ROCHA e SILVA (2016) 
426 NEVES, ROCHA e SILVA (2016, p. 261) 
427 NEVES, Alex Jorge das; ROCHA, Gustavo de Souza e SILVA, José Camilo da. Políticas de segurança pública 

nas regiões de fronteira da União Europeia: Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON). 

Brasília:  Ministério da Justiça e Cidadania. Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016. Disponível em: 

<https://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-

pesquisa/download/outras_publicacoes/pagina-3/politicas-de-seguranca-na-uniao-europeia.pdf>. Acesso em: 10 

set. 2016 
428 NEVES, ROCHA e SILVA (2016). 
429 Em 2004, ocorreu um crescimento do bloco europeu. Passaram a integrar a UE: a Polônia, a República Tcheca, 

a Eslováquia, a Eslovênia, a Estônia, a Lituânia, a Letônia, a Hungria, Malta e Chipre. 
430 NEVES, ROCHA e SILVA (2016, p. 262). 
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Além disso, argumenta-se que os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e os 

subsequentes ocorridos em solo europeu, também, contribuíram para o aumento da 

securitização do tema imigração. Assim, diante desse novo cenário, tornaram-se estratégicas as 

medidas de recrudescimento da segurança, não só no âmbito doméstico, mas fez-se necessário 

“ampliar o controle e a vigilância nas fronteiras externas”.431 O Mapa 4 relaciona os Estados 

membros que integram e participam da Frontex. 

 

Mapa 4 - Estados membros que integram a Frontex                                   

 
Fonte: Políticas de Segurança Pública nas Regiões de Fronteiras da União Europeia de 2016.

 432
 

 

Na época em que a Frontex foi criada, inexistiam preocupações com questões 

humanitárias atinentes ao controle externo das fronteiras.433 Esse cenário pouco mudou, pois a 

UE tem vivenciado, principalmente após o início da guerra civil na Síria, o que se pode chamar 

de crise humanitária dos refugiados. Na atualidade, essa agência é “uma das várias agências 

que trabalham na área dos Assuntos Internos da UE, desempenhando um papel crucial na 

política de segurança” 434 no bloco europeu. Cumpre ressaltar que, nos últimos dez anos, as 

                                                             
431 NEVES, ROCHA e SILVA (2016, p. 262) 
432NEVES, Alex Jorge das; ROCHA, Gustavo de Souza e SILVA, José Camilo da. Políticas de segurança pública 

nas regiões de fronteira da União Europeia: Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON). 

Brasília:  Ministério da Justiça e Cidadania. Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016, p.253. Disponível 

em: <https://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-

pesquisa/download/outras_publicacoes/pagina-3/politicas-de-seguranca-na-uniao-europeia.pdf>. Acesso em: 10 

set. 2016. 
433 NEVES, ROCHA e SILVA (2016). 
434 NEVES, ROCHA e SILVA (2016, p. 262) 
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instituições supranacionais aumentaram sua atuação dentro da estrutura institucional que 

constitui o espaço de liberdade, segurança e justiça (ELSJ) da UE.435  

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Frontex pediram ajuda aos Estados 

membros da UE no auxílio de milhares de fugitivos da violência nos países como Síria, Iraque 

e Afeganistão rumo a países como Grécia436, Itália, dentre outros que a compõem.  

De acordo com a Frontex, foram “detectados 107,5 mil imigrantes nas fronteiras do 

bloco, em julho de 2015 – o terceiro recorde mensal consecutivo. Essa foi a primeira vez que o 

número passa dos 100 mil”. 437 Para a, então, chefe da Frontex, Fabrice Leggeri, a UE se 

encontra em “situação de emergência que requer a colaboração de todos os membros.”438 

Segundo Leggeri, os países do bloco devem, num esforço conjunto, ajudar Hungria e Grécia, 

dois dos países mais afetados439.  

No entanto, o porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR), 

Willian Spindler, disse em Genebra que a próspera UE precisa despertar-se para a situação de 

penúria e miséria vivida pelos refugiados no bloco440. O representante da ACNUR assevera, 

ainda, que “160 mil imigrantes desembarcaram na Grécia desde janeiro de 2015 e lembra que 

em todo o ano de 2014, foram 43,5 mil – a maioria vinda da Síria.”441  

Apesar da Grécia enfrentar grave crise econômica, Spindler solicitou-lhe a colaboração 

“para que agências como a ACNUR tenham um papel mais ativo em lugares sobrecarregados, 

como a ilha de Kos”.442  

                                                             
435 NEVES, Alex Jorge das; ROCHA, Gustavo de Souza e SILVA, José Camilo da. Políticas de segurança pública 

nas regiões de fronteira da União Europeia: Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON). 

Brasília:  Ministério da Justiça e Cidadania. Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016. Disponível em: 
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set. 2016. 
436 EXAME.COM, 2015. Disponível em: < http://exame.abril.com.br/mundo/numero-de-imigrantes-bate-novo-

recorde-em-julho-na-ue/> Acesso em10 set. 2016. 
437FRONTEX: Annual Risk Analysis, 2015. Disponível em: 

<http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2011.pdf>. Acesso em 10 

set. 2016. 
438 EXAME.COM, 2015. Disponível em: < http://exame.abril.com.br/mundo/numero-de-imigrantes-bate-novo-

recorde-em-julho-na-ue/> Acesso em10 set. 2016. 
439EXAME.COM, 2015. Disponível em:< http://exame.abril.com.br/mundo/numero-de-imigrantes-bate-novo-

recorde-em-julho-na-ue/>. Acesso em: 10 set. 2016. 
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recorde-em-julho-na-ue/>. Acesso em: 10 set. 2016. 
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recorde-em-julho-na-ue/>. Acesso em: 10 set. 2016. 
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Explica-se esse crescimento de fluxo migratório, principalmente, em consequência da 

Primavera Árabe443. Diante desse cenário, tem-se que a crise da imigração vivida desde 2011 

pelo bloco europeu tem afetado inúmeros Estados membros. Esse fenômeno tem desencadeado 

o aumento das ações coordenadas pela Frontex e Estados membros, no intuito de recrudescer o 

controle e a vigilância, sobretudo, marítima.  

A Convenção Europol (1995) entrou em vigor em 1998, ocasião em que definiu a 

Europol como uma organização internacional, formalmente adotada pelo Conselho JAI, em 

abril de 2009, quando se tornou agência da UE.444 Assim, a Europol, enquanto agência de 

aplicação da lei no bloco europeu, objetiva o apoio e o recrudescimento da ação das autoridades 

competentes nos Estados membros e a cooperação mútua entre eles, com vistas na prevenção e 

combate ao terrorismo e ao crime organizado, inclusive à imigração ilegal.445   

A atividade de inteligência é a função axial da Europol, pois compete-lhe: 

 

- Coletar, armazenar, processar, analisar e trocar informações e inteligência; 

- Notificar os Estados-membros, o mais rápido possível, das de informações 

estratégicas de segurança que os afetem, bem como quaisquer outras informações que 

tenham ligações com infracções penais;  

- Apoiar as investigações nos Estados-Membros, em particular mediante o envio de 

todas as informações pertinentes às unidades nacionais; 

- Solicitar às autoridades competentes dos Estados-membros em causa para iniciar, 

conduzir ou coordenar investigações, e/ou sugerir a criação de equipes de investigação 

conjuntas em casos específicos; 
- Fornecer inteligência e apoio analítico aos Estados-Membros, especialmente por 

ocasião de grandes eventos internacionais; 

- Preparar avaliações de risco, análises estratégicas e relatórios gerais sobre a situação 

que tenham relação com sua missão, incluindo avaliações de ameaças do crime 

organizado.446 

  

 As equipes de investigação conjunta (EIC) constituem-se por autoridades judiciais e por, 

no mínimo, dois Estados membros, aos quais cabe a realização de investigações criminais a 

respeito de temas específicos e por tempo determinado.447 As ações da Europol “são restritas à 

coordenação e ao apoio das ações dos Estados membros”. Ela deve ater-se a dar “sugestões, 

                                                             
443FRONTEX: Annual Risk Analysis, 2014. Disponível em: 

<http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Frontex%20-%20rapport%202014.pdf>. Acesso em 12 set 

2016. 
444 “A Europol pode vir a ter uma nova base jurídica dentro dos próximos anos, pois o artigo 88 do Tratado de 

Lisboa prevê que o Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de regulamentos adoptados de acordo com o 
processo legislativo ordinário, determinem a estrutura da Europol, seu funcionamento, domínio de ação, bem como 

suas funções. Em resposta, a Comissão Europeia firmou, no seu Plano de Ação de aplicação do Programa de 

Estocolmo, uma proposta de regulamento relativo à Europol, que foi apresentada em 2013”. (NEVES, ROCHA, 

e SILVA, 2016, p. 280). 
445 NEVES, ROCHA, e SILVA (2016, p. 280).  
446 NEVES, ROCHA, e SILVA (2016, p. 280). 
447 NEVES, ROCHA, e SILVA (2016). 
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prestar apoio analítico ou encaminhar informações aos Estados membros.”448 Seus agentes são 

“destituídos de poderes coercitivos, o que os impede de realizar investigações de propriedade, 

interceptação telefônica, interposição de qualquer medida coercitiva como o questionamento, a 

prisão ou a detenção de suspeitos”, 449 e só poderão tratar as informações recebidas por meio de 

“unidade nacional ou através do ponto contato de um Estado terceiro com o qual a Europol 

tenha celebrado acordo de cooperação”450. Consequentemente, essa agência é extremamente 

dependente dos Estados membros, quando a questão é a coleta de informações sobre crimes, 

como o terrorismo e a imigração ilegal.451   

O Conselho Europeu de Tampere, em reunião na Finlândia, em outubro de 1999, decidiu 

criar a Eurojust, para a melhoria, simplificação e aceleração da coordenação e cooperação entre 

as autoridades judiciárias pertencentes aos Estados membros, no que diz respeito às 

investigações e processos destinados ao crime organizado, inclusive a imigração ilegal.452  

Entretanto, apenas em fevereiro de 2002, definiu-se a Eurojust  como órgão da UE, motivo pelo 

qual passou a ter personalidade jurídica própria.453 Contudo, essa determinação do Conselho 

Europeu sofreu duas alterações em: 2003 e 2008. Essas alterações foram responsáveis pelo 

reforço da capacidade operacional dessa agência ao fomentar seu relacionamento com as 

demais instituições europeias.454  

O PE e o Conselho europeu estabeleceram a estrutura de funcionamento o campo de 

atuação e as funções da Eurojust através de legislação apropriada.455 Suas principais 

competências são:  

 

- Abrir investigações criminais, bem como propor a instauração de ações penais 

conduzidas pelas autoridades nacionais competentes, em especial as relativas a 

infrações lesivas dos interesses financeiros da União;  

- Coordenar as investigações e ações penais referidas acima;  

- Reforçar a cooperação judiciária, inclusive mediante a resolução de conflitos de 

jurisdição, em estreita cooperação com a Rede Judiciária Europeia.456 

 

 

 

 

                                                             
448 NEVES, ROCHA e SILVA (2016, p. 282).  
449 NEVES, ROCHA e SILVA (2016). 
450 NEVES, ROCHA e SILVA (2016, p. 282). 
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452 NEVES, ROCHA e SILVA (2016). 
453 NEVES, ROCHA e SILVA (2016). 
454 NEVES, ROCHA e SILVA (2016). 
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456 NEVES, ROCHA e SILVA (2016, p. 286). 
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A Eurojust, ao invés de obrigar, solicita aos Estados membros que: 

 

- Iniciar uma investigação ou processo penal por atos específicos;  

- Aceitar que outro Estado-membro que esteja em melhor posição (por razões 

materiais, humanas, etc.) realize uma investigação ou certo procedimento;  

-Aceitar que a agência assegure a coordenação entre as autoridades competentes dos 

diferentes Estados-membros em causa;  
- Criar uma equipe de investigação conjunta;  

- Fornecer-lhe qualquer informação que seja necessária à realização de suas tarefas;   

- Tomar medidas especiais de investigação;  

- Tomar qualquer outra medida que se justifique para o bom andamento ou resolução 

de uma investigação ou processo penal. 457 

 

Além disso, a  Eurojust deve cooperar e firmar acordos com as agências Europol e 

Frontex e todas podem firmar acordos com Estados terceiros.458 Entretanto, essa capacidade é 

restrita, pois sujeita-se à aprovação do Conselho da UE, o qual requer maioria qualificada.459 

O Tratado de Lisboa criou o Comitê Permanente para a Cooperação Operacional de 

Segurança Interna (COSI), em fevereiro de 2010. Dentre as atribuições do COSI estão “o dever 

de avaliar o funcionamento e deficiências da cooperação operacional no plano da cooperação 

policial, e adotar recomendações concretas para assistir o Conselho, no que concerne a ‘cláusula 

de solidariedade’”460.  

Bali afirma que, apesar de existirem agências reguladoras, os Estados membros possuem 

soberania, e isso lhes garante a tomada de certas decisões como: “autorização de entrada em 

seu território, definição dos sistemas de controles de fronteiras, das políticas de ingresso, do 

tempo e condições da imigração”461. (Tradução nossa) 

A presença de outras culturas no bloco europeu, com etnias, línguas, religiões, costumes 

diferentes tem sido encarada como uma ameaça à identidade nacional e, por esse motivo, deve 

ser securitizada, pois os europeus acreditam que a presença dos imigrantes interfere, 

diretamente, no processo de integração e de formação da identidade europeia. Por isso a UE 

percebe a ameaça da imigração como um risco iminente de fragmentação, ou seja, como algo 

que poderia representar o desmantelamento da comunidade europeia. Os discursos acerca das 
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ameaças ao ‘Estado de bem-estar social europeu’ defendem que os recursos estatais se destinam 

ao subsídio das despesas com imigrantes carentes de políticas públicas, o que ocasiona prejuízos 

aos destinatários legítimos, ou seja, ao cidadão nacional. Esses discursos, muitas vezes, são 

sarcásticos e exploram, pejorativamente, a imagem do imigrante (FIG. 8). 

 

Figura 8 - “Adivinha quem é o último? Pelos direitos de:  

Casa, trabalho e saúde” (tradução livre). 

 

                                                           Fonte: Geography1982.
 462

 

 

 Esse cenário tem se tornado solo fértil para o surgimento de regimes xenófobos, que 

defendem o endurecimento das políticas imigratórias na UE, como a Diretiva de Retorno,463 de 

dezembro de 2008 (Diretiva 2008/115/EC do PE e do Conselho Europeu).  

Bigo assevera que o processo de securitização no bloco europeu tem ocasionado o 

surgimento de uma fortaleza europeia, balizada em fronteiras militarizadas e sustentadas por 

uma “política racista de guerra contra a imigração”464 (Tradução nossa). Para esse autor, o 

                                                             
462 GEOGRAPHY 1982. Disponível em: http://geography1982.wordpress.com/2011/04/13/fear-of-

contamination-italys-lega-nord/>. Acesso em: 12 nov. 2016. 
463 PARLAMENTO EUROPEU. A Diretiva de Retorno “constitui uma primeira etapa no sentido de uma política 

de imigração europeia, visa promover o regresso voluntário de imigrantes ilegais e estabelecer normas mínimas 

no que diz respeito ao período de detenção e à interdição de entrada na UE, bem como garantias processuais. Os 

Estados-Membros poderão continuar a aplicar normas mais favoráveis. Essa diretiva visa promover o "regresso 

voluntário" de imigrantes ilegais, harmonizando as condições de regresso e estabelecendo certas garantias. 

Estabelece um procedimento harmonizado em duas fases: uma decisão de regresso numa primeira fase e, se o 

imigrante ilegal em causa não regressar de forma voluntária, uma medida de afastamento numa segunda fase. A 

diretiva estipula que os menores não acompanhados e as famílias com menores só serão detidos como medida de 

último recurso e durante o período adequado mais curto possível”. Disponível em: 

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=pt&type=IM-

PRESS&reference=20080616IPR31785>. Acesso em 11 out. 2016 
464 BIGO, Didier. Immigration Controls and Free Movement in Europe. International Review of The Red Cross, 

v. 91, n. 855, Genebra, set. 2005. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=pt&type=IM-PRESS&reference=20080616IPR31785
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=pt&type=IM-PRESS&reference=20080616IPR31785
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imigrante, aos olhos do cidadão europeu, é impossibilitado de ser socialmente integrado e 

poderá ser expulso ao depender das necessidades econômicas europeias465. Diante disso, a UE 

tem buscado, cada vez mais, securitizar a migração.  

Institucionalizou-se, no ambiente comunitário, por meio de um conjunto de mecanismos 

repressivos, baseados no acesso a dados sigilosos, como informações biométricas, o controle 

rígido de fronteiras externas do bloco europeu. Propositalmente, os discursos securitizadores 

relacionam questões de fluxos de pessoas com o crescimento da criminalidade transnacional. 

No próximo capítulo, abordar-se-ão os impactos da securitização nos setores societal e político.   

 

4.3 Impactos da securitização da imigração nos setores societal e político  

 

Retomando a Escola de Copenhague, a imigração é tema integrante das agendas de 

segurança estatais, sendo securitizada como ameaça, principalmente, no setor societário. Os 

principais teóricos dessa Escola chamaram atenção, em seus estudos realizados em 1993 e 1998, 

para o fato de que existiam poucas pesquisas em setor correspondente, quando se tratava de 

nação. Entretanto, destacaram que seria primordial o desenvolvimento de estudos nessa área ao 

se abordar o tema segurança nacional. Naquela época, relevava-se o estudo da segurança na 

unidade política e institucional denominada Estado, pois ele era objeto de estudo da segurança 

internacional.  

Necessária a distinção entre os conceitos de Estado e Nação, visto que cada uma dessas 

perspectivas analisa o trato securitário por um prisma diferente.466 A Nação é a formação do 

povo enquanto identidade coletiva467. É a consciência de pertencimento a uma determinada 

comunidade, não por mera formalidade, mas por natureza. Essa é, portanto, a força motriz que 

impulsiona a sociedade para a manutenção de seu status quo e passa a ser um valor a ser 

protegido e, por isso, torna-se objeto referencial em caso de ameaça existencial, que pode estar 

contida no tema imigração. Portanto, esse é o ponto fulcral para o estudo da segurança no setor 

societário.  

O grupo, no que diz respeito ao setor societal, prescinde do caráter nacional, quando o 

assunto é segurança societária.  O setor societal é definido por grupos unidos a partir de uma 

                                                             
465 BIGO, Didier. Immigration Controls and Free Movement in Europe. International Review of The Red Cross, 

v. 91, n. 855, p. 579-59,  Genebra, set. 2005 
466 DREBES, Josué Scheer. O estado no direito internacional público: formação e extinção. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/%3C?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12240. 

Acesso em 10 mar 2016. 
467DREBES, Josué Scheer. O estado no direito internacional público: formação e extinção. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/%3C?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12240. 

Acesso em 10 mar 2016.  

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/%3C?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12240
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/%3C?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12240
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identidade comum. Para os teóricos da Escola de Copenhague, segurança societária é sinônimo 

de segurança identitária.468 Grupos de indivíduos de raça, religião e cultura diferentes, ou seja, 

grupos sociais específicos que destoam do todo em seu modo de viver, podem constituir-se em 

ameaça existencial para o objeto referencial identidade de um povo. Logo, para estudar-se a 

segurança internacional, a chave mestra encontra-se na compreensão de ideias e práticas que 

identificam uma pessoa como membro integrante de um determinado grupo social.469   

Conforme capítulo 3, os atores securitizadores no setor societal podem integrar o cenário 

de liderança política ou podem estar fora do cenário oficial. Neste caso em especial, precisam 

exercer liderança e influência sobre a sociedade, como grupos sociais, nacionais, culturais, anti-

imigração.470 Os meios de comunicação, principalmente a mídia, exercem um papel importante 

na consolidação dos processos securitizadores. A ideia de urgência sustentada pela alegação de 

ameaça existencial, prolatada nos discursos dos atores securitizadores, transmitem-se pelos 

meios de comunicação e consolidam um tema como problema de segurança em meio à 

audiência. Isso é o que dá legitimidade aos atos e decisões para além da política normal, como 

se constata na UE atualmente. 

Assim, a mídia, no setor societal, é uma das principais responsáveis pela definição do 

grupo que compartilha a identidade do “nós”, e do grupo selecionado para exclusão, expulsão 

ou preterição – o grupo do “eles” –, visto que são percebidos como hostis publicus.471 Diante 

dos hostis publicus, praticam-se ações extremistas e passa-se a jogar um jogo de “vale tudo” 

para a extirpação da ameaça à segurança societal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
468 BUZAN; WAEVWE; WILDE (1998, p.120).  
469 BUZAN; WAEVWE; WILDE (1998, p.119. 
470 BUZAN; WAEVWE; WILDE (1998, p.124. 
471 “Hostis publicus significa inimigo público, ou seja, aquele grupo de indivíduos que se contrapõe a outro 

determinado grupo. Segundo Carl Schmitt, em sua obra “O conceito do político” (2015), ao lidar com Hostis, as 

decisões para além da política normal são legitimas. Segundo esse autor, o que faz do outro um grupo hostis 

(inimigo público) são perspectivas indenitárias diferentes ao invés da simples nacionalidade ou naturalidade 
estranha ao espaço geográfico em que habitam. Portanto, são as construções sociais que determinam o inimigo 

público (hostis publicus)”.  (SCHMITT, 2015).     
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Figura 9 - Neonazistas no Leste da Alemanha ameaçaram três crianças sírias refugiadas 

com uma faca e bateram nelas antes de cantar slogans de extrema-direita.  

 

              
Fonte: Agências de notícias

472
 

 

“Um grupo de neonazistas no Leste da Alemanha ameaçou três crianças sírias 

refugiadas com uma faca e bateu nelas antes de cantar slogans de extrema-direita na 

noite de quinta-feira (06/10/16). Os garotos refugiados, com idades de cinco, oito e 

11 anos, saíam de um ônibus na cidade de Sebnitz, a cerca de 40 km a leste de Dresden, 

quando foram atacados. A cidade de Sebnitz tem assistido a altos níveis de violência 

nos últimos 18 meses contra os migrantes. Ataques xenofóbicos têm sido registrados 

quase que diariamente na Alemanha, até em estados aonde poucos migrantes foram 

realocados. O apoio ao partido anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AFD) 

saltou desde a entrada de um fluxo de imigrantes no ano passado, particularmente em 

Estados da região Leste do país, onde o desemprego geralmente é maior que no 
Oeste”.473 

 

Podem-se dividir as ameaças existenciais no setor societal em três grupos, segundo os 

autores da Escola de Copenhague: migração (a qual é a particular abordagem desta dissertação), 

competição vertical e competição horizontal (não serão abordados no presente estudo). Dentro 

do grupo migração, a imigração sofre um processo de securitização, por representar ameaça a 

segurança societal, na medida em que representa a diluição da homogeneidade de um povo. 

Nações securitizadoras do tema imigração fazem-no por acreditarem e confiarem que o “nós” 

- identidade coletiva baseada em premissas socioculturais comuns como língua, religião, 

costumes, dentre outras - estão ameaçadas. Diante dessa contestação, indaga-se a forma como 

o bloco europeu, uma comunidade multicultural e multinacional, carente, ainda, de uma 

identidade comum, supranacional que a constitua em uma só nação, poderia considerar a 

imigração uma ameaça à identidade societal.474  

                                                             
472AGENCIA DE NOTÍCIAS. Disponível 

em:<https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/2016/10/14/alemanha-neonazistas-agridem-e-ameacam-

criancas-sirias-em-sebnitz/>. Acesso em 10 ago. 2016 
473AGENCIA DE NOTÍCIAS. Disponível 

em:<https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/2016/10/14/alemanha-neonazistas-agridem-e-ameacam-

criancas-sirias-em-sebnitz/>. Acesso em 10 ago. 2016. 
474 LORHMANN, R. Migrants, Refugees  and Insecurity. Current Threats  to Peace? International Migration, 

Oxford, Vol. 38, n.4, p. 3-22, 2000. 
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Entretanto, a despeito desse possível questionamento, a securitização do tema imigração 

é uma realidade, desde a década de 1980, quando se instituiu o Acordo Schengen. A explicação 

dessa realidade pode ser, além do temor da ameaça de uma identidade supranacional 

compartilhado pela UE, o medo da ameaça que o fluxo imigratório apresenta a cada identidade 

nacional. 

Diante desse discurso, dá-se a aceitação, pelos cidadãos nacionais (aceitação da 

audiência), das decisões contra a imigração tomadas em nível comunitário. A imigração é, 

portanto, colocada como problema de segurança e isso é politicamente estimulado por meio dos 

discursos. Assim, como todo processo securitizador, a securitização da imigração, ao contrário 

de ter sua origem no temor pré-existente da ameaça existencial, advém do discurso intencional 

das elites, como foi analisado no segundo capítulo deste trabalho. 

Além do setor societário, os atores responsáveis pela securitização da imigração 

deslocam-na, também, para o setor político. Nesse sentido, o processo de securitização da 

política de imigração na UE, segundo a Escola de Paris, é consequência de uma poderosa 

dinâmica política e societária, a qual considera a imigração uma ameaça existencial à sociedade 

europeia.475  

Nas décadas de 1950 e 1960, havia, na Europa, uma política de incentivo à imigração. 

Entretanto, nas décadas de 1970 houve uma mudança de política migratória, a qual de 

permissiva passou a repressiva, como visto na TAB. 1 do terceiro capítulo. Nessa época, a 

figura do imigrante ainda era dissociada da ameaça existencial. Como defende Huysmans, a 

retórica política, aos poucos, relacionava a imagem do imigrante à desestabilização da ordem 

pública.476  A partir dos anos 1980, com o advento dos Grupos Trevi, dos quais originaram os 

Acordos Schengen, passou-se a considerar a imigração uma ameaça, motivo pelo qual tornou-

se alvo de debates que ressaltavam a necessidade de proteção da ordem pública e da preservação 

da estabilidade doméstica.477 Com o advento do Acordo Schengen, passou-se, taxativamente, a 

associar a imigração, principalmente a ilegal, ao terrorismo, bem como a crimes transnacionais. 

Cresceu o discurso de que a abolição das fronteiras internas facilitaria a entrada de terroristas e 

criminosos no território da UE. Formou-se, então, um contínuo de segurança em torno do tema 

imigração, visto que a institucionalização da política e da cooperação nas fronteiras, acrescidos 

                                                             
475 HUYSMANS, J. The European Union and the securitization of migration. Journal of Common Market Studies, 

Oxford, vol. 5, n. 38, p. 752, 2000. 
476 HUYSMANS, J. The European Union and the securitization of migration. Journal of Common Market Studies, 

Oxford, vol. 5, n. 38, p. 753, 2000. 
477 HUYSMANS, J. The European Union and the securitization of migration. Journal of Common Market Studies, 

Oxford, vol. 5, n. 38, p. 754, 2000. 
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a um discurso securitizador, acabaram por relacionar temas como terrorismo, crime 

internacional e imigração à necessidade de se controlar as fronteiras do bloco europeu.478   

Para Huysmans, o processo de securitização da imigração é possível, porque o cidadão 

nacional se entende como único titular, por direito, dos provimentos estatais previdenciário-

trabalhistas. Assevera, ainda, que experiências de incertezas socioeconômicas são contrapostas 

às ameaças representadas pelo imigrante, refugiado e requerente a asilo para esses valores.  

A conexão entre o imigrante, terrorismo e a categorização do imigrante como usurpador 

de benefícios socioeconômicos do cidadão europeu demonstra que a securitização da imigração 

extrapola o setor societal, como prevê a Escola de Copenhague. Portanto, dá-se, também, no 

setor político, como afirma a Escola de Paris. Dessa forma, se se questiona o estabelecimento 

de uma premissa comum no que tange à identidade coletiva no bloco europeu, que justifique o 

processo de securitização do tema imigração no setor societal, há, por outro lado, a necessidade 

de afirmação da UE enquanto unidade política.  

Pelo apresentado neste capítulo, infere-se que, apesar do relativo sucesso do modelo 

comunitário, o medo da fragmentação persiste no continente europeu. Por isso, a UE passou a 

securitizar setores civis, os quais se classificaram como ameaça e, no afã de legitimar sua 

própria existência, obrigou-se à promoção, sob qualquer custo, da proteção dos cidadãos 

europeus.  

O processo de securitização em termos societal e/ou político e, consequentemente, o 

repúdio ao “outro”, ou seja, ao imigrante, passou a basear-se em critérios étnicos, culturais e 

religiosos, tanto na formação como na manutenção da identidade europeia. No intuito de 

assegurar essa política, institucionalizaram-se mecanismos como o acesso a dados sigilosos, 

inclusive, a informações biométricas, e um severo controle das fronteiras externas da UE. 

Desponta-se, por conseguinte, a tendência para a militarização do controle e vigilância das 

fronteiras do bloco europeu, como a criação da polícia de fronteira, Frontex. 

Assim, a imigração, enquanto objeto de discurso, securitizou-se por meio da ameaça à 

identidade cultural coletiva do cidadão europeu, bem como por sua associação direta ao 

terrorismo e ao crime transnacional. Mas há outro fator legitimador da securitização da 

imigração, visto que o imigrante é, também, indiretamente relacionado à ameaça, quando o 

assunto é a provisão socioeconômica do cidadão europeu. Deste modo, o discurso securitizador 

em termos societal e/ou político tem sido aceito pela audiência e o que se tem visto, na UE, 

                                                             
478 HUYSMANS, J. The European Union and the securitization of migration. Journal of Common Market 

Studies, Oxford, vol. 5, n. 38, p. 760, 2000. 
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sobre a política de imigração é o recrudescimento das tomadas de decisão para além da política 

normal, como o acordo firmado entre UE e Turquia firmado em 2016, o qual se estudou no 

segundo capítulo dessa dissertação, e que integra a política e os instrumentos de controle e 

vigilância de fronteiras do bloco europeu. No próximo capítulo, analisar-se-ão os impactos do 

processo de securitização do tema imigração nas construções sócias sobre a imigração e o 

imigrante em solo europeu.  
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5 AS CONSTRUÇÕES SOCIAIS NO CONTEXTO DO PROCESSO DE 

SECURITIZAÇÃO DO TEMA IMIGRAÇÃO NA UE: A “DEMONIZAÇÃO” DA 

IMAGEM E A EXCLUSÃO DO “OUTRO” 

 

Esse capítulo visa ao empreendimento de uma análise a partir das construções sociais 

destinadas ao imigrante, na perspectiva dos cidadãos europeus, no contexto do processo de 

securitização do tema imigração na UE.  Abordar-se-á, em sua primeira seção, a crise migratória 

vivenciada pelos Estados membros e o acirramento da xenofobia e da mixofobia no bloco 

europeu. A segunda seção destinar-se-á à análise de políticas migratórias de integração 

destinadas aos imigrantes e refugiados em solo europeu, mas que, ao cabo, são excludentes. 

Uma das principais características da cidadania europeia é a de postular “uma visão de 

inclusão e participação democrática e igualitária em uma comunidade na qual a diferença é 

valorizada e apreciada – e não simplesmente tolerada” 479 (Tradução nossa), Nesse ponto, é 

referenciada, pois é isso que dá solidez aos debates sobre às necessárias mudanças na 

construção do conceito de cidadania no bloco europeu. Essas mudanças foram e são 

imprescindíveis, pois, com a integração da UE, o vínculo de nacionalidade tornou-se 

ultrapassado diante da nova proposta de cidadania plural e inclusiva, baseada no critério da 

residência estável.  

Contudo, deve-se atentar para o sentimento generalizado de insegurança, que sofreu um 

recrudescimento, em especial, após atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001, do qual 

resultou na demonização, ou seja, na criminalização da imagem do imigrante e na sua 

associação ao terrorismo. Como consequência desse processo de securitização da imigração em 

solo europeu, cresce a adoção de novas tecnologias de controle e vigilância, que possibilitam 

categorizar e identificar grupos específicos de indivíduos considerados perigosos. Segundo 

dados do último inquérito Eurobarómetro Standard, publicado em 22 de dezembro de 2016 pela 

Comissão Europeia, juntamente com o inquérito Eurobarómetro Especial, denominado Futuro 

da Europa, a “imigração e o terrorismo são considerados os principais desafios que a UE 

enfrenta”.480  

Quando perquiridos sobre as suas preocupações principais: 

Os cidadãos continuam a citar predominantemente a imigração como o principal 

problema com que a UE se depara (45 %, ou seja menos 3 pontos percentuais desde a 

                                                             
479 KOSTAKOPOULOU (2007, p.643) 
480 COMISSÃO EUROPEIA - Comunicado de imprensa. Eurobarómetro Standard do outono de 2016: A 

imigração e o terrorismo continuam a ser considerados os mais importantes desafios que a UE enfrenta: 
Bruxelas, 22 de dezembro de 2016. Disponível em: <file:///C:/Users/usuario/Downloads/IP-16-

4493_PT%20(1).pdf>. Acesso em 02 jan. 2016.  

file:///C:/Users/usuario/Downloads/IP-16-4493_PT%20(1).pdf
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primavera de 2016). O terrorismo (com 32 %, ou seja menos 7 pontos percentuais) 

continua a ser o segundo elemento mais referido. Surge bastante à frente da situação 

económica (20 %, mais 1 ponto), do estado das finanças públicas dos Estados-

Membros (17 %, mais 1 ponto), e do desemprego (16 %, mais 1 ponto). A imigração 

é considerada o primeiro problema da UE em todos os Estados-Membros, com 

exceção de Espanha e de Portugal.481  

 

A imigração, então, é considerada por quase todos os Estados membros o primeiro 

problema da UE.482 Esse resultado mostra um solo fértil para a aceitação de discursos 

securitizadores que associam imigração e terrorismo, o que propicia um crescimento das 

práticas de exclusão e, por conseguinte, o aumento da xenofobia e da mixofobia no bolco 

europeu.  

A imigração apresenta suas vantagens e suas desvantagens, tanto para o país de origem, 

como para o país de acolhimento ou destino.  Daí a necessidade da execução de soluções 

articuladas entre os Estados envolvidos. Waever et al. entendem que somente uma relação de 

cooperação abarcantes de várias áreas chaves, “tais como contratos de trabalho, relações 

comerciais e legislação podem criar políticas migratórias positivas” 483 (Tradução nossa), com 

vistas na integração do imigrante ao revés de sua exclusão.  

Em setembro de 2015, diante da intensificação do conflito Sírio e o consequente 

agravamento do quadro migratório, a UE propôs um plano de cotas para a distribuição de 120 

mil refugiados entre os países do bloco.484 Esse sistema de cotas levaria em consideração a 

economia e a densidade demográfica do Estado membro, bem como o número de pedidos de 

refúgio.485 Contudo, Hungria, República Tcheca, Eslováquia e Romênia foram contra a 

proposta de sistema de cotas486. Esses Estados membros justificaram sua postura ao 

argumentarem que tal imposição fere sua soberania. Esse impasse revelou a cisão entre os 

                                                             
481COMISSÃO EUROPEIA - Comunicado de imprensa. Eurobarómetro Standard do outono de 2016: A 

imigração e o terrorismo continuam a ser considerados os mais importantes desafios que a UE enfrenta: 
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4493_PT%20(1).pdf>. Acesso em 02 jan. 2016.  
483 WAEVER et at. (1993, P.163) 
484BBC (2015) Disponível 
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jun. 2016. 
486 BBC (2015) Disponível 
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jun. 2016. 
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Estados membros e a ausência de uma ação conjunta efetiva para dirimir a problemática 

migratória enfrentada pelo bloco europeu.487 

Após os atentados terroristas de Paris, em 13 de novembro de 2015, a opinião nos 

Estados membros passou a discordar das políticas para refugiados, pois, diariamente, cresce o 

temor de que terroristas que professam a fé islâmica possam entrar na UE livremente. Criou-se 

uma atmosfera de terror e os países europeus recrudesceram ainda mais as medidas de 

fronteiras, as quais já haviam sofrido um considerável aumento no controle e vigilância após os 

ataques terroristas de 11 de setembro, EUA, em 2001. Estados membros passaram, então, a 

construir cercas e muros em suas fronteiras sob a justificativa de garantir a segurança da 

população que se encontra em perigo.488 Na Cúpula emergencial UE-Turquia, em março de 

2016, firmou-se o acordo UE-Turquia no qual o bloco europeu dará ao governo Turco o 

montante de 6 bilhões de euros e, em contrapartida, a Turquia receberá refugiados sírios que 

estão em acampamentos na Grécia, além de impedir o deslocamento de migrantes para a 

Europa.489 O acordo prevê o reassentamento de um refugiado sírio na Europa para cada 

imigrante sírio ilegal que retorne da Grécia para a Turquia. O esquema “um para um” visa à 

redução da pressão nos Estados membros de entrada, como Grécia e Itália. Faz parte do referido 

acordo a retomada das negociações de adesão da Turquia à UE.  Tal acordo é, no mínimo, 

questionável, pois fere, dentre outros direitos fundamentais, o direito ao refúgio consagrado 

internacionalmente.  

A imigração na UE é de corresponsabilidade dos Estados membros, e cabe-lhes a 

implementação de políticas de imigração inclusivas e compreensivas, que abordem a integração 

dos imigrantes, quer como medida de política interna, quer como de política externa, em face 

de suas implicações.490 Sendo assim, a observância do Estatuto do Imigrante deve ser um dos 

principais fundamentos para que essas políticas inclusivas e compreensivas tornem-se bem 

sucedidas.  

 

5.1 Crise migratória vivenciada pela UE e o acirramento da xenofobia e da mixofobia 

 

Atualmente, a Europa tem vivenciado o maior deslocamento de pessoas desde a 

Segunda Guerra Mundial. Mais de um milhão de refugiados, imigrantes e requerentes a asilo 

                                                             
487 ERLANGER; KANTER (2015) 
488LYMAN; SMALE (2015) 
489 RANKIN (2016) 
490 VAN SELM (2002, p.144). 
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chegaram à UE, sendo a maioria fugitiva da guerra e do terror que se instalou na Síria, além 

dos que fogem de outros países conflitantes.491 Após chegar à Grécia, esses imigrantes 

atravessam os territórios da Macedônia, Sérvia, Croácia, Eslovênia e Áustria, e alcançam, como 

destino final, a Alemanha. Essa rota é repleta de barreiras migratórias legislativas e físicas, na 

forma de cercas e muros, as quais impedem o prosseguimento da viagem dos refugiados e 

imigrantes, que ficam abandonados à própria sorte nas fronteiras, em condições subumanas e 

de risco de morte.492  

Na fronteira grega com os países balcânicos, 46 mil refugiados impedidos de cruzar a 

fronteira por barreiras físicas e legislativas suportam condições degradantes, sem alimento, 

privacidade, agasalho, sob constante medo e incertezas nos campos improvisados e 

superlotados. 493  

A construção de cerca tornou-se prática exacerbada e comum entre os países balcânicos, 

devido ao sentimento xenofóbico, sobretudo, em relação aos imigrantes e refugiados de origem 

islâmica (Mapa 5). 

 

           Mapa 5 – Fluxos de refugiados para a Europa e a questão fronteiriça 

 

 

Fonte: Adaptada da Folha de São Paulo, 2015494 

 

                                                             
491UNHCR. Disponível em:<http://www.unhcr.org/5748413a2d9#_ga=1.264413007.1559236184.1463491676>. 

Acesso em 18 set. 2016 
492 VINOGRAD (2016) 
493 ANISTIA INTERNACIONAL (2016 a) 
494FOLHA DE SÃO PAULO (2015) 
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 Em que pese esse cenário de crise, a Alemanha buscou fomentar, no interior da UE, uma 

política de ‘portas abertas’. Todavia, políticas favoráveis à entrada de imigrantes e refugiados 

encontraram enorme resistência interna. Devido ao fluxo de pessoas que entraram no bloco 

europeu pela Grécia e Itália, a Comissão Europeia enviou, em abril de 2015, grupos de agentes 

para esses países, para a agilização dos requerimentos de refúgio. A UE, também, enviou navios 

para patrulhar as águas do Mar Mediterrâneo, no intuito de destruir embarcações clandestinas 

e prender contrabandistas de seres humanos na mesma época.495  

Em setembro de 2015, a guerra civil na Síria intensificou-se e gerou um agravamento 

considerável do quadro migratório na UE.496 Diante disso, o bloco europeu adotou uma série 

de medidas na tentativa conter as causas que o desencadearam e aumentou a assistência 

humanitária aos imigrantes, “tanto no interior quanto no exterior da UE”. 497 

Medidas para a recolocação dos requerentes a asilo e que já se encontram em território 

europeu estão sendo executadas, bem como a reinstalação de imigrantes estabelecidos em 

países vizinhos, e o regresso dos imigrantes inaptos para o benefício do asilo ou refúgio. 498 

A UE tem procurado a melhoria da segurança e controle nas fronteiras com o emprego 

de uma nova guarda costeira e de fronteiras, a qual combate “o tráfico de pessoas e proporciona 

formas seguras de entrada legal na UE”,499 porque milhares de imigrantes, em situação 

vulnerável, estão chegando ao bloco europeu em busca de asilo, ou seja, buscam proteção 

internacional devida às pessoas fugitivas de seus países de origem, cujo regresso é impossível 

em face do receio fundado de perseguição.500 Estima-se que a maioria dos refugiados e 

imigrantes que tentam ou conseguem a travessia das fronteiras da UE contam “com a ajuda de 

grupos de crime organizado e passadores”501. Classificam-se esses imigrantes como migrantes 

em situação irregular, ilegais ou indocumentados.502 

                                                             
495 COMISSÃO EUROPEIA. A Crise dos Refugiados. Disponível em:  

<http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/pt/>. Acesso em 12 out. 2016. 
496COMISSÃO EUROPEIA. A Crise dos Refugiados. Disponível em:  

<http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/pt/>. Acesso em 12 out. 2016. 
497COMISSÃO EUROPEIA. A Crise dos Refugiados. Disponível em:  

<http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/pt/>. Acesso em 12 out. 2016. 
498 COMISSÃO EUROPEIA. A Crise dos Refugiados. Disponível em:  

<http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/pt/>. Acesso em 12 out. 2016. 
499 COMISSÃO EUROPEIA. A Crise dos Refugiados. Disponível em:  

<http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/pt/>. Acesso em 12 out. 2016. 
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Cada Estado membro responsabiliza-se pela análise dos pedidos de asilo e pela decisão 

sobre quem se beneficiará desse instituto. Entretanto, nem todas as pessoas chegadas à Europa 

carecem da proteção de asilo ou refúgio, pois muitos deixam seu país de origem na tentativa de 

melhorar suas condições de vida. Nesse caso, classificam-se como imigrantes económicos e, 

devido o indeferimento de suas solicitações, são repatriados para seus países de origem. 

O fornecimento de alimento, água e abrigo para tantos imigrantes e refugiados 

chegados, em massa, ao território europeu, transforma-se numa enorme pressão sobre os 

recursos dos Estados Membros, como ocorre com a Grécia e Itália, pois, como foi dito, são as 

entradas da maioria dos refugiados e dos migrantes que, pela primeira vez, chegam à UE.503 

Várias dessas pessoas almejam o alcance posterior de outros países, como a Alemanha ou a 

Suécia.504 Estados Membros como Croácia, Hungria, Áustria e Eslovénia, também são usados 

pelos migrantes e refugiados, apenas, para travessia, no afã de chegarem ao seu destino final505. 

Mesma essa presença efêmera causa desequilíbrios506 nesses países. 

Em 2015, 75% dos pedidos de asilo foram feitos em, apenas, cinco Estados Membros: 

Alemanha, Hungria, Suécia, Áustria e Itália.507 O recente acordo entre UE e Turquia, que entrou 

em vigor em 20 de março de 2016, tem por objetivo “travar o fluxo descontrolado de imigrantes 

numa das principais rotas do mar Egeu”.508 Consequentemente, o número de refugiados e 

imigrantes provenientes da Turquia reduziu substancialmente.509 Assim, após atingir “um pico 

de cerca de 7 000 pessoas por dia em outubro de 2015, o número médio de chegadas foi reduzido 

para 47 por dia até ao final de maio de 2016”. 510 

A chegada de milhares de imigrantes muçulmanos, negros e ciganos promove o aumento 

da xenofobia de parte expressiva da população europeia.  

                                                             
503 COMISSÃO EUROPEIA. A Crise dos Refugiados. Disponível em:  
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O chute desferido pela cinegrafista húngara, Petra Lászlö, contra um refugiado sírio que 

tentava escapar de uma barreira policial, na fronteira com a Sérvia, com seu filho no colo, 

espelha esse sentimento de xenofobia em relação ao imigrante (FIG. 10).511  

 

Figura10-Cinegrafista húngara Petra Lászlö, flagrada chutando um sírio refugiado 

 

 
Fonte: EL PAÍS INTERNACIONAL512 

 

A maioria das cadeiras do Parlamento da Hungria pertence a partidos de direita e 

extrema-direita. Diante da crise econômica, a presença de fascistas e neonazistas vem crescendo 

no espaço político europeu, notadamente na Alemanha, Áustria, França, Suécia, Grécia, Itália 

e Irlanda.513 Assim, a xenofobia incentivada pelos discursos securitizadores europeus propicia 

a construção de estereótipos e facilita, cada vez mais, a exclusão social dos imigrantes. Isso 

possibilita o surgimento de enclaves étnicos, principalmente, em relação aos imigrantes de 

origem muçulmana.  

Cita-se como exemplo da exclusão dos imigrantes em solo europeu a “Selva” de Calais, 

a qual é um campo de imigrantes e refugiados localizado no norte da França e dividido em 

quatro zonas, sendo três oficiais (Zona Norte, Zona Tampão e Centro ou Abrigo Jules Ferry) e 

uma clandestina (Zona Sul). Esse lugar inóspito e insalubre foi criado sobre um areal, cujo 

único ponto de água – que serve a todo o acampamento – encontra-se no Centro de Apoio 

denominado Abrigo Jules Ferry, mantido pelo governo francês. Nesse centro de apoio, 

                                                             
511EL PAÍS INTERNACIONAL. Disponível 

em:<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/09/opinion/1441811691_233922.html>. Acesso em 10 ago. 2016. 
512EL PAÍS INTERNACIONAL. Disponível em: 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/09/opinion/1441811691_233922.html>. Acesso em 10 ago. 2016 
513EL PAÍS INTERNACIONAL. Disponível em: 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/09/opinion/1441811691_233922.html>. Acesso em 10 ago. 2016. 
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representado pela FIG. 11, os imigrantes recebem uma única refeição por dia. Estima-se que a 

população de Calais era de aproximadamente 8.300 pessoas.514 

 

Figura11- Evacuação total da Zona Sul da "Selva de Calais", um dos maiores campos de 

imigrantes da França e da Europa 

 

             

Fonte: O DEBATE PORTAL DE NOTÍCIAS.
515 

A complexidade do problema causa embaraços diplomáticos entre Inglaterra e França: 

“Os governos da França e do Reino Unido se encontram sob crescente pressão para enfrentar a 

crise migratória em Calais, na França, de onde milhares de pessoas tentam diariamente cruzar 

o canal da Mancha para chegar à Inglaterra”.516 Nesse sentido:  

 

A situação em Calais é parte de uma crise maior de migração na Europa, causada em 

grande medida pelo deslocamento de pessoas de países em guerra como Síria, 

Afeganistão e Eritreia, assim como o norte da África. Muitos querem solicitar asilo 

no Reino Unido. Outros querem entrar no país de forma incógnita e permanecer como 

trabalhadores ilegais.517 

 

Contudo, em 24 de outubro de 2016, o governo local, garantido por forte aparato militar 

e de segurança, apresentado pelas FIG. 12 e 13, desmontou a clandestina Zona Sul, ocupada 

por um amontoado de barracões feitos em plástico e madeira.518  

                                                             
514O DEBATE PORTAL DE NOTÍCIAS. Disponível em:  <http://www.odebate.com.br/café-pequeno/comeca-a-

retirada-de-imigrantes-do-campo-de-calais-24-10-2016.html>. Acesso    em   24 out. de 2016.  
515O DEBATE PORTAL DE NOTÍCIAS. Disponível em:  <http://www.odebate.com.br/café-pequeno/comeca-a-

retirada-de-imigrantes-do-campo-de-calais-24-10-2016.html>. Acesso    em   24 out. 2016. 
516BBC. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150801_imigrantes_calais_lab>. Acesso    em   24 

out. 2016. 
517BBC. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150801_imigrantes_calais_lab>. Acesso    em   24 

out. 2016. 
518GLOBO NEWS. Disponível em:<globosatplay.globo.com/Globonews/v/4864221/>. Acesso em 26 dez. 2016 
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Figura12- Policial segue um homem que carrega seus pertences no acampamento 

durante a desocupação e destruição dos barracos na Zona Sul de Calais, no Norte da 

França. (Foto de Philippe Huguen/ AFP). 

 

Fonte:G1 CLOBO.COM
519

 

 

Figura13 – Força militar usada com rigor na desocupação da zona Sul de Calais 
 

            
 

Fonte: LONDRES. 
520 

 

O governo francês encaminhou esses imigrantes a centenas de abrigos espalhados pela 

França. A identificação biométrica é uma das exigências para que esses imigrantes sejam 

recebidos nesses locais. Porém, a maioria deles não quer residir na França, mas sim na 

Inglaterra. Também, a identificação biométrica condená-los-á ao retorno, se desatenderem os 

requisitos de classificação como refugiados ou requerentes a asilo; ou à marginalidade 

permanente, como imigrantes ilegais. 

                                                             
519 G1 GLOBO.COM. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/03/destruicao-de-campo-de-

refugiados-de-calais-entra-no-3-dia.html>. Acesso em: 27 dez. 2016. 
520LONDRES. Disponível em:<https://www.elondres.com/selva-de-calais/.>. Acesso em 24 de outubro de 2016. 
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A nova Calais abrigará 2.100 do total de 8.300 imigrantes que se encontravam 

acampados até a data da demolição e desocupação da Zona Sul.521 Os imigrantes autorizados 

em permanecer no acampamento foram distribuídos e realojados. A Zona Norte, mostrada na 

FIG. 14, recebeu 1 500 imigrantes, distribuídos em 125 contêineres de 30m² e com 12 camas 

cada um. Nessa zona, a entrada e a saída são rigorosamente controladas mediante o 

reconhecimento das impressões digitais.522 

 

Figura 14- Zona Norte de Calais 

 

 
Fonte:G1 CLOBO.COM

523 

 

A Zona Tampão, conforme FIG. 15, compõe-se de grandes barracas azuis organizadas 

como um acampamento militar. Essa zona, após a reorganização de Calais, recebeu apenas 400 

imigrantes.524 
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Figura15- Zona Tampão em Calais 

 

 
Fonte:G1 CLOBO.COM

525
 

 

Ao final da estrada principal do campo de refugiados, fica o Abrigo Jules Ferry, que 

conta apenas com 200 vagas destinadas, somente, a mulheres desacompanhadas ou com 

crianças.526 

Ao se analisarem, minuciosamente, as políticas de imigração europeias, percebe-se que 

elas refletem os discursos de securitização da imigração. De acordo com Adams, a “política 

imigração pode ser usada como ferramenta para que os Estados exerçam os seus interesses 

nacionais”527 (Tradução nossa), porque as imigrações repercutem em áreas importantes do 

poder estatal, como econômica, militar, ambiental, político e societal. Esse entendimento 

corrobora com a constatação de que, na atualidade, a cidadania europeia, restritiva e subsidiária 

dos interesses econômicos, exclui os imigrantes a partir de um discurso securitizador do tema.  

A mixofobia é o medo de misturar-se com os imigrantes, que tem se perpetrado entre os 

cidadãos europeus. Trata-se de um sentimento que tende a ser extremamente excludente em 

relação aos imigrantes e refugiados, dificultante ou impossibilitante da paz social, além de 

legitimar a disseminação do discurso de ódio no bloco europeu. Um dos fatores que propiciam 

o temor em relação a qualquer tipo de convivência com imigrante encontra justificativa no fato 

de que ele – ou a imagem que se criou dele – está relacionado ao terrorismo, à criminalidade e 

à clandestinidade, em especial, após os ataques terroristas de 11 de setembro.  

 

 

 

                                                             
525 G1 GLOBO.COM. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/03/destruicao-de-campo-de-

refugiados-de-calais-entra-no-3-dia.html>. Acesso em: 27 dez. 2016. 
526GLOBO NEWS. Disponível em: < globosatplay.globo.com/Globonews/v/4864221/>. Acesso em 26 dez. 2016.  
527 ADAMS (2006, p.185) 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/03/destruicao-de-campo-de-refugiados-de-calais-entra-no-3-dia.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/03/destruicao-de-campo-de-refugiados-de-calais-entra-no-3-dia.html
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5.2 Políticas migratórias excludentes na União Europeia: a “demonização” da imagem do 

outro 

 

 Antes de discorrer sobre o assunto reservado a esta seção, imprescindível que se façam 

algumas considerações a respeito do conceito de identidade. Sciolla define identidade como 

“sistema de significados que, pondo em comunicação o indivíduo com o universo cultural dos 

valores e dos símbolos sociais partilhados, lhe permite dar sentido às próprias ações para si e 

para os outros, fazer escolhas e dar coerência à própria biografia” 528 (Tradução nossa).

 Trata-se, portanto, no entender de Bauman de um: 

 

Sistema de reconhecimento e de auto-reconhecimento; a ‘identidade da identidade’ é 

algo constantemente submetido à dialética invariância/mudança, conceito ‘cómodo’ 

que quer construir uma ‘casa segura’ e um ‘espaço defendido’ que origina e defende 

quer o ‘direito de ser’ quer o direito de ‘ter’” 529. (Tradução nossa) 
 

Deste modo, na construção e definição da identidade são inadmissíveis a neutralidade530 

e a isenção.  

Em várias culturas, “a afirmação de si próprio significa a depreciação do Outro”.531 

Nesse sentido, “a definição e a manutenção de si próprio, (..) leva implicitamente à lógica 

segundo a qual ‘quem-não-for-como-eu-está-contra-mim”.532 A base desse pensamento e a 

preservação da identidade determinada podem se esclarecer diante da afirmação de Bauman, o 

qual defende que “em cada época o ‘outro’ representa o futuro vago e não programado, o lugar 

de incerteza permanente e, como tal, um lugar atraente e assustador” 533 (Tradução nossa).  

Assim, a percepção do “outro” surge de um processo social de construção da diferenciação ao 

invés da realidade posta. 534 Trata-se de então segundo Malizia de: 

 

uma condição normal do desenvolvimento da complexidade sistémica da sociedade 

mas que pode tornar-se um facto problemático na medida em que se realiza a 

equivalência ‘diferença = desigualdade’, ou seja uma diferença que, de ‘horizontal’, 
se torna de facto e de direito ‘vertical’”535 

 

Foi o que ocorreu na UE com os imigrantes após Trevi, agravando-se, substancialmente, 

após os ataques terroristas de 11 de setembro, em 2001, de Madri, em 2004, e o de Londres, em 

                                                             
528 SCIOLLA (1985, p. 105). 
529 BAUMAN (1999; CAP. II). 
530 FABIETTI (1998, p. 16). 
531 MALIZIA (2014). 
532 MALIZIA (2014). 
533BAUMAN (1999, p. 122). 
534 PACELLI (2001). 
535 MALIZIA (2014). 
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2005 e que tem se tornado, ainda, mais evidente com o advento da crise dos refugiados, a partir 

de 2011 e recentes atentados terroristas em solo europeu. 

 Assim, a construção social do conceito estrangeiro é um processo cognitivo-descritivo 

que se pode resumir em processo de inversão, lógica da “falta”, lógica do excesso e, finalmente, 

a lógica da combinação.536  

 

- processo da “inversão”, ou seja a atribuição ao Outro-estrangeiro de tudo o que “é” 
(em termos de pensamento e de ação, de formas culturais e de relativas praxes sociais) 

o nosso contrário; isso determina, natural e necessariamente, a assunção de que o 

“nosso” representa a normalidade, a referência certa e inapelável, a “medidas das 

coisas”, no qual “todos” poderiam/deveriam reconhecer-se sendo tendencialmente 

“universal”;  

- a lógica da “falta”, ou seja ao Outro-estrangeiro (e isso resulta também do que se 

mencionou acima) “falta alguma coisa” (que nós mesmo temos) e tal incompletude de 

normalidade - às vezes também de caráter físico, não só sociocultural - confirma 

mesmo logicamente a anomalia;  

- o “excesso”: com esta lógica queremos descrever e afirmar o Outro-estrangeiro 

como alguém que é uma espécie de desespero verdadeiro, exagero, redundância em 
tudo: fisicidade, sexualidade, estilos de vida, pequenos-grandes hábitos, 

representações do mundo, tudo é tendencialmente oversize em relação à (nossa) 

normalidade;  

- finalmente, a lógica da “combinação” que consiste substancialmente na 

caracterização de aquele que não-é-como-nós numa humanidade mista de 

animalidade, quase uma alteração físico-social de que e de como se deveria ser, uma 

anomalia estrutural (e estruturante) que estigmatiza definitivamente a diversidade, que 

a hipostasia.537  

 

Nesse sentido dentro dessa construção baseada no  “nós” e no “eles” o imigrante passa 

a ser percebido como ameaça. 

A integração, para os imigrantes, surge como um modelo aprimorado da ilusão de que 

é possível e plausível a organização da política e, socialmente, da diversidade cultural em prol 

da formação de sociedades multiculturais, coesas e livres das sombras da discriminação pela 

origem.  

Bem distante desse modelo perfeito encontram-se as políticas públicas formuladas pelos 

Estados membros e destinadas à “integração do outro”. Elas, na realidade, são meras estratégias 

de acomodação socioeconômica da diversidade cultural, apesar das orientações da UE aos seus 

Estados membros. Denominadas, ao longo do percurso, acomodação, adaptação, dentre outros 

títulos, sempre em função do tipo de política aplicada e dos resultados com ela obtidos.  

O bloco europeu procurou fortalecer o conceito de integração como processo, no qual 

se leva em conta a vontade de integrar-se do imigrante. Porém, para integrar-se, o imigrante 

deve responder, antes de tudo, aos anseios e necessidades dos Estados membros. 

                                                             
536 MALIZIA (2014, p. 247) 
537 MALIZIA (2014, p. 247) 
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Diante dessa realidade, infere-se que, na UE, as políticas de integração para os 

imigrantes relacionam-se com o recrudescimento das identidades nacionais e dos controles 

migratórios, visto que reconhecem uma identidade comum. 

Há certa tendência de impor-se essa identidade aos agregados, leiam-se imigrantes, 

inclusive os refugiados e requerentes de asilo. Tal imposição cultural se dá, prima facie, pela 

via política. Contudo, essa conduta gera confusões e incompreensões, uma vez que a sujeição 

do estrangeiro às identidades europeias, oriundas de heranças culturais e religiosas da Europa 

Ocidental, acrescidas das identidades nacionais, seus valores e tradição histórica, são de difícil 

adaptação para alguns imigrantes.  

Outro fator dificultante dessa adaptação por parte do imigrante é a delegação da 

competência de gestão dessas diversidades pela UE a seus Estados membros. Com ela, os 

Estados membros lançam mão de tal prerrogativa em prol do fomento e da reafirmação de suas 

identidades nacionais.  

A pretensão de que o imigrante consiga assimilar e integrar-se à identidade europeia 

sem suas crenças, língua e religião é, no mínimo, fantasiosa. Os Estados membros e seus 

cidadãos europeus parecem desconsiderar os benefícios e o crescimento que se tem com o 

conhecimento e a convivência de culturas diferentes.  Na verdade, eles negam essa 

desconsideração, mas essa tese confirma-se quando se analisa alguns programas de integração 

para imigrantes executados em seus territórios. 

A Lei de Imigração alemã de 2005, por exemplo, prevê cursos de integração, no qual há 

a imposição do idioma – exigem-se seiscentas horas de dedicação para se aprender a língua 

alemã –, cultura, história e sistema político alemães – nesse caso, exigem-se trinta horas de 

dedicação.538 Ao invés de estar, propriamente, no conhecimento ofertado pelo programa 

alemão, o problema está no fato de que inexiste interesse da comunidade alemã, no que tange 

à aprendizagem da cultura ou da história do imigrante.  

Outro exemplo decorre da Lei francesa nº. 2006-911 de 24 de junho de 2006, atinente à 

imigração e integração. Essa lei impõe uma relação contratual entre as partes, ou seja, a 

imposição é: amar a França ou deixá-la.  Essa lei prevê, em seu artigo 5º, “Contrato de Acolhida 

e Integração (CAI)”539, com o objetivo de promover “a integração de imigrantes mediante a 

formação linguística e cívica sobre as instituições francesas e valores republicanos.”540  

                                                             
538 TICONA, 2010. 
539FRANÇA.  Lei nº 2006-911 de 2006. 
540 AMARAL e SILVA (2013, 247). 
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Na Espanha, insiste-se na adoção de um contrato entre as partes semelhante ao que 

impõe a França aos imigrantes. No caso espanhol, o contrato tem por objetivo a integração do 

imigrante, enquanto vigorar o contrato.541 Como o programa de integração na Espanha é 

regulado nos âmbitos local e municipal, apresenta-se fragmentado e, por esse motivo, exibe 

problemas metodológicos, uma vez que inexiste homogeneidade entre eles. Isso provoca 

desencontros estruturais e de coordenação entre as entidades responsáveis por executar os 

programas de integração.  

Ainda que se almeje uma legislação europeia baseada numa relação bidirecional do 

processo de integração do imigrante, as políticas nacionais de integração de estrangeiros 

contemplam, tão, somente, métodos de controle populacional unidirecionais pelos quais os 

imigrantes encontram-se submetidos a padrões culturais rígidos, fundamentados em um 

nacionalismo forte. Por consequência, tem-se a abolição do processo de integração em benefício 

do avanço de políticas utilitaristas e retrógadas de imposição e assimilação cultural, apesar de 

executadas em ambientes legitimamente democráticos como é o caso da UE.  

Nem todos os imigrantes são ‘integráveis’, pois o processo de integração é dependente 

da condição jurídica do imigrante.   Assim, para submeter-se ao processo de integração, o 

imigrante precisa estar devidamente documentado, isto é, regular no país de acolhida. A partir 

daí, pode-se apontar duas críticas ao processo de integração para imigrantes na sociedade 

europeia. A primeira, diz respeito quantidade de políticas públicas, e a segunda, ao processo de 

integração, no qual cada Estado membro possui um próprio, dessa forma, ele difere para todos 

os imigrantes extracomunitários, visto que tais programas alcançam, apenas, os imigrantes 

possuidores de status jurídico definido.  Aos demais imigrantes, aqueles classificados como não 

documentados ou ilegais, resta o retorno involuntário,542 pois são desconsiderados sujeitos de 

direito. Logo, é-lhes proibida a participação nos programas de integração.  

O reconhecimento político e a concessão de direitos para os imigrantes nos Estados 

membros é realidade infactível para a maioria dos imigrantes que se encontram em solo 

europeu.  Na UE, as políticas destinadas a real integração dos imigrantes e refugiados são 

                                                             
541 BÁRBULO; GARRIGA (2008). 
542 DIRETIVA 2008/115/CE. “Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, sobre 

procedimentos e normas comuns para repatriação dos nacionais de terceiros países que se encontrem irregular ou 

ilegalmente em território europeu. Ela foi aprovada pela Resolução Legislativa do Parlamento Europeu nº 

0293/2008, de 18 de junho, por 662 votos a favor, 197 contra e 106 abstenções. Esse documento prevê privação 

de liberdade, inclusive, para menores de idade, e supressão dos direitos  humanos. Manfred Weber, eurodeputado 

do PE, considerou essa Diretiva como o primeiro passo rumo a consolidação de uma política comum de imigração 

para o bloco europeu”. (DIRETIVA DE RETORNO 2008/115/CE. Jornal Oficial da União Europeia Disponível 
em: 

<https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u100/diretiva_de_retorno.pdf>. Acesso em 11 jun. 2016.   

https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u100/diretiva_de_retorno.pdf
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ínfimas, e a legislação, em sua maioria, visa, apenas, à limitação de seus direitos, pelo que os 

deixa passíveis, tão somente, de perseguições e controle.  

A presença do imigrante – “o outro” – relaciona-se com a concepção daquele indivíduo 

que está se apropriando de um lugar que não lhe pertence. Diante dessa perspectiva, cresce a 

tendência de rejeitar ao “outro”. Passa-se, então, a perceber o imigrante, o refugiado e o 

requerente a asilo como ameaça, diante do esgotamento do Estado de Bem-Estar Social e do 

consequente parasitismo social que eles representam.  

Por outro lado, a errônea potencialidade terrorista que os imigrantes passaram a carregar 

consigo, em especial, após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, Madri, em 2004 

e Londres, em 2005, reavivou-se após os ataques terroristas em solo europeu, em 2015 e 2016, 

como foi discutido na seção 3.2 do terceiro capítulo dessa dissertação. Isso contribui para a 

criação uma imagem distorcida do imigrante dentro das construções sociais europeias, pois é a 

partir da perspectiva dos cidadãos europeus que seus governantes buscam o respaldo e a 

legitimidade das respostas institucionais dadas aos fenômenos migratórios vivenciados pela UE 

na atualidade. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A UE, enquanto espaço de liberdade, segurança e justiça, deve garantir um espaço de 

livre circulação interna e desenvolver uma política de imigração comum balizada pelos direitos 

fundamentais.  

 Nesta dissertação, utilizou-se o conceito ampliado de segurança, para analisar se a 

securitização da política de imigração na UE era existente ou passou a existir a partir dos 

atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.  

Conclui-se que o processo de securitização da imigração no bloco europeu antecede aos 

eventos terroristas de 11 de setembro de 2001. Entretanto, conclui-se que a securitização dessa 

política sofreu um importante recrudescimento após aqueles atentados terroristas, o de Madri, 

em 2004, e o de Londres, em 2005. Constata-se, ainda, que a política de imigração europeia 

tem sido utilizada como prática de combate ao terrorismo, em solo europeu, desde então.  

Para essas conclusões, definiram-se o cenário e as situações nas quais o imigrante 

tornou-se uma ameaça à segurança dos setores societal e político na UE. O referencial norteador 

utilizado no desenvolvimento desta pesquisa é a Teoria da Securitização, a partir da abordagem 

combinada entre os conceitos construídos pela Escola de Copenhague e pela Escola de Paris a 

respeito do tema, tendo em vista a análise do discurso, complementada pela análise do contexto, 

das práticas, dos instrumentos e da integração da própria UE, no que concerne à securitização 

das políticas de imigração.  

Verificou-se, na desenvolução desta pesquisa, que a imigração em solo europeu é 

matéria política, na qual os Estados membros, apesar de cientes da necessidade de cooperarem 

entre si, apresentam-se relutantes. Por esse motivo, a execução de uma política de imigração 

comum tem se mostrado difícil, com a revelação simultânea de avanços e retrocessos. A causa 

dessa dificuldade repousa na premissa de que cada Estado membro tem um conceito e uma 

percepção diferente do que significa imigrante/imigração.      

 A política de imigração europeia possuía um caráter intergovernamental e, por esse 

motivo, livrava-se de qualquer controle legislativo. O PE e o Tribunal de Justiça Europeu eram 

incompetentes para os assuntos ligados à imigração. Além disso, a Comissão possuía uma 

atuação reduzida nessa seara. Porém, quando o tema passou a integrar o primeiro pilar, tentou-

se a comunitarização da política de imigração.  

Com o advento do Tratado de Lisboa, eliminou-se a estrutura de pilares que se fazia 

presente na UE, o que uniformizou os processos de tomada de decisão em relação à política de 
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imigração e reforçou a dinâmica de supranacionalidade. Entretanto, com a instituição do Pacto 

Europeu de Imigração e Asilo, acentuou-se, novamente, a função decisória dos Estados 

membros sobre a política de imigração. Desse modo, atualmente, pode afirmar-se que a política 

de imigração se encontra num dilema: manter sua vertente comunitária e supranacional ou 

reforçar e manter a dinâmica intergovernamental. A segunda opção tem imperado no presente 

momento. 

 A partir dos anos de 1980, ocorreu a implantação de uma política de imigração bem 

diferente das adotadas, até então, no bloco europeu. Trataram como ameaça à ordem pública, à 

identidade nacional e à estabilidade de mercado de bens e serviços os fluxos imigratórios 

advindos de países terceiros. Nos anos de 1990, houve um crescimento da propagação de 

discursos securitizadores sobre a política de imigração e a presença do imigrante em solo 

europeu.  

 Porém, nem todos os discursos podem considerar-se securitizadores. Para ser 

securitizador, o discurso deve dotar-se de três premissas de retórica: afirmar a existência de 

uma ameaça, exigir a tomada de medidas extraordinárias para lidar com a ameaça, e convencer 

o público (a audiência) da prioridade máxima do tema na agenda estatal. A ameaça, nesse caso, 

é subjetiva, ou seja, dá-se no campo da percepção e dependerá do discurso que a constrói e do 

contexto em que está inserida. Por consequência, a securitização transfere um determinado tema 

da seara da política normal para o domínio da segurança e exceção.  

 Ao classificar-se um assunto como “de segurança”, o agente reclama a necessidade e o 

direito de tratá-lo como prioridade suprema na agenda estatal. Por essa razão, tornam-se 

legitimas medidas extraordinárias, mesmo que se traduzam em exceção à política normal, 

podendo, inclusive, tolerar restrição e violação a direitos e garantias fundamentais formalmente 

consagrados no ambiente nacional, regional e/ou internacional.   

No início dos anos 2000, a UE seguia rigorosa fiscalização de suas fronteiras externas. 

Assim, o tema imigração passou a receber mais atenção, em face da necessidade de se construir 

uma política de imigração comum ao bloco europeu. Contudo, os atentados terroristas de 11 de 

setembro corroboraram para o recrudescimento da securitização da política de imigração em 

solo europeu, inclusive com a classificação e reconhecimento dos imigrantes, requerentes a 

asilo, e refugiados como potenciais terroristas. Em consequência, adotaram-se medidas mais 

austeras para a política de imigração, com a criação de emendas legislativas destinadas ao 

impedimento da entrada de terroristas em território europeu.  

Propuseram, também, rastreamentos mais rigorosos dos imigrantes, com a adoção de 

uma política de vistos e uso de dados biométricos, medidas de incremento da cooperação entre 
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os Estados membros atinentes a suas guardas de fronteira, maior atuação dos serviços de 

inteligência e das autoridades de imigração e asilo.  

Discursos securitizadores passaram a relacionar imigração e terrorismo, e a determinar 

aos Estados membros que realizem investigações criteriosas e rigorosas quanto aos requerentes 

de asilo e de refúgio. Essas medidas têm o objetivo de assegurar que o requerente é insuspeito 

de ameaça terrorista, quer na facilitação, planejamento ou execução do respectivo ato.  

Após os atentados de 11 de setembro de 2001, seguidos dos ataques terroristas de Madri 

e Londres, devidamente, em 2004 e 2005, incrementou-se o recrudescimento do sistema de 

segurança europeu com a adoção de sistema de bancos de dados e da tecnologia de dados 

biométricos. A utilização de dados biométricos passou a integrar o componente de securitização 

da imigração na UE.   

A política de imigração e o combate ao terrorismo são matérias de Justiça e Assuntos 

Internos e são considerados cernes do desenvolvimento da área de liberdade, segurança e 

justiça, além de apresentarem muitos pontos comuns.  

Com a criação do Espaço Schengen, cresce a necessidade de um controle mais rigoroso 

das fronteiras externas da UE. O alcance de sistemas de segurança, como por exemplo, SIS, 

VIS e Eurodac, passou a ser utilizado como instrumentos de controle e vigilância das fronteiras 

da UE, da imigração e de combate ao terrorismo no bloco europeu. A cooperação entre os 

Estados membros para a imigração, permitiu a troca de informações e o recrudescimento da 

securitização na UE.  

A imigração apresenta suas vantagens e desvantagens. Daí a necessidade da adoção de 

soluções articuladas entre os Estados de origem e de destino. Ao fazer uma análise crítica e 

minuciosa da política de imigração europeia, percebe-se que ela parte da construção de políticas 

de exceção, pois a política de imigração desenvolvida, atualmente, pelo bloco europeu se mostra 

xenófoba e nacionalista e, também, é utilizada como instrumento de combate ao terror em todo 

território europeu, uma vez que o imigrante passa a ser associado ao terrorismo.  

Essa política migratória de exclusão atinge, principalmente, os imigrantes procedentes 

do Oriente Médio e de origem mulçumana, os quais sofrem todo tipo de constrangimento e 

discriminação em solo europeu.  

O  “welfare chauvinismo” torna-se um instrumento na luta societal e política, no qual 

constrói-se negativamente e utiliza-se como alvo de culpa a imagem dos imigrantes, asilados e 

refugiados”, ou seja, o imigrante tem sua imagem demonizada com o objetivo premeditado de 

esconder uma política em declínio.  
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Os partidos nacionalistas de extrema direita e populistas fortaleceram-se ao 

disseminarem discursos securitizadores em torno do tema imigração, no qual relacionam a 

figura do imigrante ao terrorismo. Consequentemente, a radicalização voltada para a rejeição e 

descuido desses imigrantes (refugiados, requerentes de asilo e imigrantes ilegais) cresce com a 

criação de uma atmosfera de exclusão social.  Dentre os agentes securitizadores, os meios 

midiáticos são os principais responsáveis pela discriminação do grupo que compartilha a 

identidade do “nós” – cidadão europeu –  em relação ao  grupo que deve ser excluído, ou seja, 

o grupo do “eles” – imigrantes –, os quais passaram a ser vistos como hostis publicus.  

Contra os hostis publicus, toda política de exceção é legitima. Essas ações extremistas 

e de exceção, que transcendem a política normal, encontram o respaldo da população – 

aceitação da audiência –, pois percebe-se o imigrante, também, como ameaça à segurança 

societal, por representar a diluição da homogeneidade do “povo europeu”.  

Entretanto, a homogeneidade de um povo é um fator questionável, quando se analisa a 

UE. Busca-se o esclarecimento sobre como poderia o imigrante representar uma ameaça à 

identidade societal da UE, sendo ela uma comunidade política multicultural e multinacional, 

desprovida de identidade comum que a classifique como nação. Contudo, a despeito desse 

questionamento, dessa provocação lançada ao leitor, o recrudescimento da securitização da 

política de imigração europeia e seu uso como instrumento de combate ao terrorismo, desde sua 

formação com os Tratados de Trevi, passando pelos os atentados de 11 de setembro até os dias 

atuais, é uma realidade, apesar dos princípios democráticos e humanistas do Direito 

Internacional Europeu, da observância à norma internacional dos Direitos Humanos e da livre 

circulação de pessoas no Espaço Schengen.  
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