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RESUMO 
 

 

A dissertação teve por objetivo rediscutir os limites da soberania estatal, calcada na teoria 

política de Hobbes, tendo como contraponto a hospitalidade em Derrida. A pesquisa valeu-se 

do estudo de caso da imigração haitiana para o Brasil pelo Acre, para identificar quais desses 

conceitos norteiam ou prevalecem na política migratória brasileira. A investigação foi 

norteada pelo problema da pesquisa, que consistiu em saber se houve predomínio de um 

posicionamento favorável à mobilidade humana, tendo por base a hospitalidade na atuação do 

Governo Federal, ou se o posicionamento governamental foi restritivo, baseado no medo da 

soberania hobbesiana. A hipótese testada foi de que o Governo Federal atuou de modo 

contraditório. O método escolhido para a análise do objeto de pesquisa foi o qualitativo, o que 

permitiu a avaliação diferenciada dos documentos, bibliografia específica e entrevistas 

realizadas entre representantes governamentais e não governamentais da área migratória e 

cidadãos haitianos imigrantes. Para os fins desta pesquisa e tendo os conceitos derridariano de 

hospitalidade limitada e absoluta como base, foi criada a categoria de hospitalidade política, 

que concentra aspectos centrais da relação Estado-hospedeiro e estrangeiro-hóspede. As 

subcategorias de hospitalidade primeira e de hospitalidade documental foram igualmente 

criadas com o intuito de dar sentido às ações de acolhimento e de regularização dos haitianos 

que passam pelo Acre, como políticas de hospitalidade. A pesquisa demonstrou que a 

experiência da imigração haitiana tem forçado a redefinição do papel da soberania no Estado 

brasileiro em relação à hospitalidade. A experiência da imigração haitiana tem criado uma 

expectativa de surgimento de uma política soberana de hospitalidade por vir. 

 

Palavras-chave: Hospitalidade. Soberania. Haitianos. Política migratória. Brasil. 

  

 

 
  



ABSTRACT 

 

 

The research aimed to revisit the limits of the principle of state sovereignty, based on the 

political theory of Hobbes, and as a counterpoint to the principle of hospitality in Derrida. The 

research drew on the case study of Haitian immigration to Brazil by Acre to identify which of 

these principles guide or prevail in Brazilian immigration policy. The research problem 

investigated was whether there was a predominance of a stand for human mobility in federal 

policies, based on the hospitality, or if the federal government was restrictive, based on the 

fear arising from Hobbesian sovereignty. The hypothesis tested was that the federal 

government acted in a contradictory manner. The method of research chosen to analyze the 

object was qualitative, which allowed differentiated assessment of documents, research 

literature and interviews among governmental and non-governmental representatives from 

migration affairs and Haitian citizens. For the purposes of this research and taking the 

Derrida´s concepts of limited and absolute hospitality as a basis, the category of political 

hospitality that concentrates central aspects of the relationship host-State and foreign guest 

was created. The subcategories of first hospitality and documentary hospitality were also 

created with the intention to understand the host and regulation actions of Haitians who pass 

through Acre, as policies of hospitality. The research has shown that the experience of Haitian 

immigration has forced a redefinition of the role of sovereignty in the Brazilian State due to 

hospitality.  

  

Keywords: Hospitality. Sovereignty. Haitians. Migration policy. Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação foi desenvolvida pela linha de pesquisa “Políticas Públicas de Defesa 

dos Direitos Humanos” do Curso de Mestrado em Ciência Política do Centro Universitário 

Euro-Americano (Unieuro). Propôs-se a avaliar os conceitos de soberania e de hospitalidade 

no Estado contemporâneo, tendo como estudo de caso a política brasileira para a imigração 

haitiana. Por questões epistemológicas, este trabalho tem por recorte temporal a imigração 

recente de haitianos para o Brasil, especificamente pelo Acre. Excluem-se, portanto, as 

situações de imigrações anteriores ao terremoto de 12 de janeiro de 2010 no Haiti. 

No entanto, o recorte temporal justifica-se por ser possível observar, a partir desse 

terremoto, um fluxo migratório contínuo e relativamente numeroso de cidadãos haitianos para 

o Brasil. Não se tratou de traçar uma relação de causalidade e efeito quanto ao terremoto, mas, 

sim, de delineamento de quando esse fluxo passou a ser contínuo e relevante para a tomada de 

decisão do Estado brasileiro, especialmente do Governo Federal, sob o ponto de vista de 

política migratória. 

O Brasil tornou-se um destino migratório de cidadãos haitianos não documentados em 

2010, contudo foi a partir de 2011 que o fluxo desenvolveu-se de modo contínuo e em 

quantidades significativas pelos estados do Acre e Amazonas. No primeiro ano do fluxo, o 

Amazonas foi o estado com maior número de entrada de haitianos. Em 2012, o Acre passou a 

receber um número crescente de imigrantes vindos do Haiti, de tal modo que, em 2013, o 

estado acriano se consolidou como principal portal de entrada desse fluxo migratório. 

Os haitianos não documentados saem do Haiti ou da República Dominicana e viajam 

até o Equador, país que não exige visto de turista para cidadãos haitianos. De lá, passam, por 

via terrestre, pelo Peru e entram no Acre, pelas cidades de Assis Brasil ou Epitaciolândia. Em 

seguida, deslocam-se até Brasileia/AC, onde o Governo Estadual oferecia abrigo até maio de 

2014. Durante o seu trajeto, é comum socorrerem-se de rede de pessoas que conhecem os 

caminhos e atalhos para poderem transitar pelos territórios do Equador, do Peru e, por vezes, 

da Bolívia, para lograrem êxito na passagem por lugares desconhecidos. 

Ao chegarem a Brasileia/AC, os haitianos se dirigem à Delegacia Federal localizada 

no município vizinho de Epitaciolândia, onde formalizam o pedido de refúgio. Em 

decorrência da quase totalidade desses imigrantes não relatar histórico de perseguição 

política, étnica ou religiosa que se enquadre no conceito de refugiado estabelecido pelos 
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incisos I e II do art. 1º da Convenção das Nações Unidas (CNU) relativa ao Estatuto dos 

Refugiados de 1951, esses haitianos não são reconhecidos como refugiados pelo Comitê 

Nacional para os Refugiados (Conare). Por outro lado, o Haiti recebeu a Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah) desde 2004 e perdura até o momento, com a 

justificativa de que havia ali uma instabilidade política no país, que ameaçava a paz na região 

do Caribe. 

Assim, esta pesquisa também buscou compreender o processo que levou o Conare a 

não reconhecer os imigrantes haitianos não documentados como refugiados. Não se trata de 

debater juridicamente a legalidade ou a não legalidade da decisão do Conare, mas de buscar 

avaliar a natureza dessa decisão: se técnica ou política. 

Apesar de parte significativa do fluxo de não documentados haitianos passar pelo 

Acre, a maior parte desses imigrantes não estabelece residência no estado. Praticamente a 

totalidade desses contingentes desloca-se a outros estados, em busca de emprego, alguns deles 

por conta própria. Em muitos outros casos, empresários deslocam-se a Brasileia/AC e, 

mediante intermediação do Governo Estadual, contratam haitianos para o trabalho em cidades 

do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, entre outros estados. 

Há motivos, no entanto, bastante fortes que fundamentam a escolha deste estudo sobre 

a imigração que passa pelo Acre. Foi no município de Brasileia que se concentrou o primeiro 

contato entre os haitianos e o Brasil. Foi onde o poder público brasileiro se fez presente na 

vida desses imigrantes, que chegam cansados e traumatizados, após serem explorados ao 

longo do trajeto, sobretudo no Peru. Mais do que isso, Brasileia representou até maio de 2014 

o encontro das expectativas de hospitalidade dos haitianos com aquela efetivamente oferecida 

pelo Governo brasileiro. Foi, portanto, em Brasileia/AC onde o sonho e a realidade se 

cruzaram, em um misto de ansiedade, angústia e esperança. Foi onde muitos desses 

imigrantes aguardaram dias à espera de uma definição sobre os seus destinos e onde também 

os efeitos das ações do Estado brasileiro foram primeiramente sentidos. 

Como já explanado, este estudo teve o intuito de avaliar as principais ações da política 

migratória do Governo Federal para a imigração haitiana pelo Acre. Ao longo desta 

dissertação, é possível apreender aspectos interpretativos que resignificam as ações do Brasil 

no contexto desse fenômeno. Para alcançar esse objetivo, foi necessário explorar as 

semelhanças e as contradições das diferentes visões governamentais sobre o tema. Um 

exemplo é a reflexão sobre a Resolução Normativa nº 97, do Conselho Nacional de Imigração 

(RN nº 97/CNIg), de 12 de janeiro de 2012. Essa resolução trouxe a possibilidade de 

concessão de visto especial por razões humanitárias para cidadãos haitianos.  



12 

 

A decisão que, a priori, sinaliza uma medida facilitadora da mobilidade dos haitianos, 

por outro lado, apontou uma limitação. A RN nº 97 restringiu essa modalidade de visto a 100 

por mês e 1,2 mil ao ano, fornecido somente na embaixada brasileira em Porto Príncipe. Ao 

mesmo tempo em que se anunciou a RN nº 97, o Governo Federal apontou que, a partir do dia 

seguinte à publicação da RN, os haitianos que tentassem entrar sem documentos no Brasil 

seriam impedidos. A compreensão dessas decisões aparentemente contraditórias, sob o prisma 

da soberania e da hospitalidade, ajudou a estabelecer critérios de interpretação da ação do 

Estado. 

A circunstância de a imigração haitiana pelo Acre ser um fenômeno relativamente 

novo, e ainda em andamento, gerou desafios para o desenvolvimento desta pesquisa 

acadêmica. Alguns órgãos públicos envolvidos na temática possuem sistemas de compilação 

de estatísticas sobre quantitativo de entrada de imigrantes, mas foram encontrados alguns 

obstáculos de acesso a esses dados mais atualizados, devido ao fato de algumas informações 

serem indisponíveis ao público. Por esse motivo, foram dificultosos a compilação de dados e 

o julgamento da credibilidade das fontes.  

As informações, quando disponíveis em órgãos públicos, eram fragmentadas e 

espalhadas pelos diversos ministérios envolvidos. Obstáculos de acesso a dados atualizados 

foram contornados mediante a utilização de fonte secundária, como artigos científicos. Em 

algumas circunstâncias, artigos de imprensa, principalmente da imprensa oficial, foram 

utilizados para análise contextual.  

Outra dificuldade enfrentada foi a carência de relatórios públicos de diagnósticos 

governamentais sobre a questão da imigração haitiana e mesmo de listagens de ações 

governamentais disponíveis em sítios eletrônicos. Apesar da boa vontade de servidores 

públicos da maioria dos órgãos visitados, certa desorganização e insegurança sobre a 

permissão de tornar determinadas informações públicas foram barreiras que tiveram de ser 

contornadas ao longo deste trabalho. 

Os impactos da característica da temporalidade do objeto e das dificuldades em obter 

fonte primária foram mais sentidos no Capítulo 1, onde se tratou de contextualizar a dinâmica 

da imigração haitiana pelo Acre. Nesse capítulo, houve predominância da pesquisa 

exploratória, devido ao quase ineditismo do objeto de pesquisa e à escassez de publicações 

que contivessem todo o fenômeno migratório haitiano, sistematizado sob o prisma 

do status jurídico desses imigrantes. As fontes primárias mais utilizadas foram: ofícios de 

órgãos estaduais do Acre, peça jurídica do Ministério Público Federal (MPF), leis federais, a 

Constituição do Equador, resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações 
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Unidas (RCS/ONU), resoluções normativas (RN) do CNIg, relatório da ONG Conectas e 

relatório de prestação de contas da Polícia Federal no Acre. 

Os documentos foram submetidos a critérios de crítica externa e interna. Como critério 

de crítica externa, optou-se pela extração de documentos disponíveis por meio de sítios 

eletrônicos oficiais dos respectivos órgãos e pela avaliação de autenticidade por meio de 

contatos estabelecidos com interlocutores governamentais e não governamentais. A crítica 

interna buscou conferir a autenticidade de conteúdo, por meio das entrevistas realizadas e pelo 

método comparativo, em relação a informações colhidas por outras fontes. Em todos os casos, 

foi verificada a coerência do texto e o sentido das ações dos atores envolvidos. Por esse 

motivo, evitou-se utilizar dados estatísticos imprecisos ou ultrapassados, que parte da mídia 

local e blogs costumam citar. 

Além das fontes documentais, foram tratadas como fontes primárias as entrevistas 

realizadas pelo pesquisador, aprovadas previamente pelo Comitê de Ética da Unieuro (CEU). 

Note-se que durante o capítulo 1, as entrevistas são utilizadas com o intuito de reconstituir 

fragmentos da historicidade do processo migratório dos haitianos, suprindo pontualmente 

situações de ausência de suporte documental. De igual modo, foram utilizadas entrevistas 

concedidas por meio de coletiva de imprensa de membros do Governo Federal. Ressalte-se 

que foi tomada como medida de crítica externa a disponibilidade de imagem e som 

ininterrupta da coletiva de imprensa e sua geração ter sido de empresa pública de televisão. 

Mais do que isso, a escolha dessa fonte deriva da preferência pela oportunidade de analisar o 

conteúdo por meio da vociferação dos atores e autoridades envolvidas no tema. 

Fontes secundárias foram também utilizadas com igual intuito de complemento 

factual. Além disso, algumas gravuras e dados de artigos acadêmicos e de grupo de pesquisa 

conceituado da Pontifícia Universidade Católica (PUC)-Minas serviram como subsídios para 

o presente. De modo igualmente subsidiário, foram usados depoimentos gravados de imagem 

e áudio de haitianos em matéria jornalística e matérias jornalísticas de agências de notícia 

estatal, por se tratar, ora de narrativa de fato ocorrido fora do Brasil, portanto, de difícil acesso 

ao pesquisador, ora por ausência documental de fato ocorrido no Brasil e de conhecimento 

notório. 

Os capítulos 2 e 3 abordam os esforços de realização de pesquisa bibliográfica. No 

capítulo 2, houve breve momento descritivo histórico, com o intuito de criar elo entre a 

discussão de soberania hobbesiana e a atualidade. Em seguida, foi realizada a revisão 

bibliográfica com foco nas obras de Hobbes e a crítica de Derrida a elas. Optou-se por 

enfatizar o elemento fundamental da soberania hobbesiana: o medo.  
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Ao longo do Capítulo 2, expôs-se como a teoria política hobbesiana contribuiu para 

imprimir ao estrangeiro uma responsabilidade negativa que justificaria a concentração de 

poder em torno do Estado. A opção pelo medo teve como fundamento instrumentalizá-lo 

como contraponto à hospitalidade que foi debatida no capítulo seguinte. Explanou-se que a 

característica da imigração dos haitianos em pedir refúgio permite a vociferação, instrumento 

facilitador do encontro de rostos. O pedido de refúgio, ainda que negado, permitiu aos 

haitianos contarem suas histórias de vida pessoais e política de seu país, favorecendo o 

estabelecimento de algum nível de hospitalidade estatal. 

 No Capítulo 3, construiu-se o entendimento referente ao principal marco teórico. 

Exploraram-se as conexões ontológicas e políticas ao conceito de hospitalidade derridariano. 

Usaram-se diversas obras e artigos acadêmicos com o objetivo de resgatar o sentido dos 

conceitos de soberania e de hospitalidade, para, depois, submetê-los ao tratamento dispensado 

por Derrida sobre os dois termos. Pela abrangência do conceito de hospitalidade, optou-se por 

criar a categoria hospitalidade política e suas subcategorias: hospitalidade primeira e 

hospitalidade documental. Esses instrumentais concentram as características principais da 

relação de hospitalidade entre Estado-hospedeiro e estrangeiro-hóspede e têm como eixos a 

provisão de abrigamento e o processo de documentação dos imigrantes. 

O Capítulo 4 complementa aspectos descritivos do capítulo 1, principalmente os 

aspectos da hospitalidade oferecida pelo Governo Federal aos haitianos, em especial àqueles 

que chegam por Brasileia. Essa avaliação derivou de análise documental e das entrevistas de 

atores governamentais e de haitianos. 

As entrevistas com representantes do Governo Federal foram realizadas em ambientes 

escolhidos pelos próprios entrevistados, na sua maioria, em seus próprios gabinetes. Aplicou-

se questionário com perguntas semiestruturadas e facultou-se a todos os entrevistados não 

responderem a qualquer questão. Não houve registro de qualquer negativa em responder às 

perguntas feitas e todas as entrevistas transcorreram normalmente. Foram usadas como 

método de registro anotações e gravação do áudio, após consentimento prévio dos 

entrevistados. No texto da dissertação, quando a citação utilizada abordava assunto mais 

sensível ou que possibilitasse a virtual identificação do entrevistado, não se citou o órgão a 

que pertence o entrevistado, em obediência ao termo de confidencialidade. 

A entrevista com representante da sociedade civil foi realizada em escritório próprio e 

em ambiente reservado. Percebeu-se relativo temor inicial de que as informações pudessem 

ser utilizadas de modo inadequado e ser instrumentalizadas em detrimento da dignidade dos 

imigrantes. Por isso, reforçaram-se os esclarecimentos procedimentais e finalísticos da 
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pesquisa, bem como o compromisso de confidencialidade da pesquisa. Com essa medida, as 

entrevistas transcorreram normalmente. O método de registro utilizado consistiu em anotações 

e gravações de áudio, após consentimento prévio da pessoa entrevistada. 

Em razão dos custos e dos compromissos profissionais do pesquisador, não foi 

possível realizar viagem ao Acre para entrevistar os imigrantes haitianos. Como solução 

alternativa, optou-se pela realização de cinco entrevistas com cidadãos haitianos que entraram 

no Brasil pelo Acre e vivem em Brasília. Levando-se em conta que o método de análise é 

qualitativo e não quantitativo, a limitação do número de entrevistas é menos impactante. 

Nesse caso específico, houve certa desconfiança e receio de que a pesquisa tivesse 

finalidade midiática, que se venceram com a explicação da finalidade acadêmica e com os 

esclarecimentos de praxe quanto ao compromisso de confidencialidade de suas identidades. 

Aqueles que autorizaram a gravação de áudio foram chamados apenas por pronomes de 

tratamento, de modo que, durante as gravações, não se identificaram os seus nomes. Dois 

entrevistados não autorizaram a gravação de áudio e os registros foram feitos somente por 

meio de anotações. A entrevista com esses dois haitianos foi simultânea, com o intuito de 

deixá-los mais à vontade. 

O Capítulo 4 também se destinou a avaliar os desdobramentos da experiência da 

hospitalidade para haitianos e a sua contribuição para a reformulação da política migratória 

brasileira. Para essa avaliação, foram consultados e avaliados documentos disponíveis no sítio 

eletrônico do Governo Federal sobre a Conferência Nacional de Migrações e Refúgio 

(Comigrar) e o texto da proposta de anteprojeto de lei migratória, redigido por Comissão de 

Especialistas designados pelo Ministério da Justiça (MJ). 

Nesse sentido, pode-se dizer que, sob o prisma da Ciência Política, buscou-se atingir o 

seguinte objetivo específico: responder se, no tratamento dispensado pelo Governo Federal à 

questão da imigração de não documentados haitianos ao Brasil, pelo Acre, entre janeiro de 

2011 e junho de 2013, houve o predomínio de posicionamento favorável à mobilidade 

humana, tendo por base a hospitalidade, ou se o posicionamento foi restritivo, baseado no viés 

securitário de apontar o estrangeiro como ameaça, o qual, portanto, deveria ser inadmitido 

pelo Estado, por um ato soberano hobbesiano. 

Em outros termos, espera-se que este estudo da política migratória brasileira para os 

imigrantes haitianos possa contribuir para situar em qual categoria de Estado o Brasil se 

encaixa, tendo como critérios de análise a soberania e a hospitalidade. 

A hipótese testada nesta dissertação é de que o Governo Federal teria atuado de modo 

contraditório, o que ajudou a compreender em qual estágio ou modelo o Estado brasileiro se 
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encontra. Em alguns momentos, o Governo Federal teria atuado seguindo o modelo clássico 

hobbesiano restritivo, pelo qual afirmaria o seu poder sobre o território e veria o outro, 

diferente de nós, como o inimigo, o indesejado, o diferente, aquele que não queríamos ser e, 

portanto, deveria ser excluído de nosso mundo. Em outros momentos, teria agido de modo 

hospitaleiro, em nome de uma responsabilidade especial com os haitianos, recebendo-os de 

modo favorável e diferenciado, contrastando até mesmo com o tratamento dispensado aos 

demais imigrantes que se encontravam no abrigo em Brasileia. 

A suposta oscilação no tratamento dado pelo Governo Federal à questão haitiana 

indicaria a dificuldade de o Estado brasileiro expandir sua obrigação de garantir direitos além 

dos direitos dos seus cidadãos. Ao mesmo tempo, indicaria que o Brasil estaria em uma fase 

de transição, realizando a passagem do controle de fronteira e do medo do estrangeiro como 

corolários da soberania para a prevalência da hospitalidade como legítima ação soberana. 
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CAPITULO 1 – ACRE: PORTA DE ENTRADA PARA A IMIGRAÇÃO HAITIANA 

 

 

O fluxo de haitianos para o Brasil ressuscita debates da Academia sobre o perfil 

brasileiro perante o fenômeno migratório. Com base nisso, dúvidas quanto ao perfil 

migratório do Brasil, de emigração ou de trânsito permeiam os questionamentos de 

estudiosos. 

A imigração haitiana, como primeiro fluxo migratório extrarregional intenso no 

século XXI, é percebida como paradigmática para reavaliação do perfil migratório brasileiro. 

Essa questão afeta à migração entra em um contexto histórico recente por se contrapor ao 

êxodo de brasileiros que buscam uma vida digna no exterior. Reflete ainda a mudança do 

perfil migratório brasileiro, quando até pouco tempo, precisamente em 2008, o País 

experimentava um êxodo estimado de 4,5 milhões de brasileiros para o exterior 

(FERNANDES; FARIA, 2012: 3).  Segundo Fernandes e Faria (2012: 37), “o Brasil que 

desde a década de 1980 se definiu como um país de emigração tem experimentado, como 

outrora, um fluxo crescente de imigrantes, configurando-se, concomitantemente, como um 

país de emigração, imigração e trânsito.” Então, é nesse contexto de perfil migratório 

heterogêneo, de país emissor e receptor de imigrantes, que o Brasil passou a receber fluxo de 

haitianos. Destaca-se que esse fluxo migratório exercita apenas uma das características 

migratórias do Brasil recente.  

Por outro lado, o fato de o Brasil recepcionar estrangeiros em sua seara tem 

chamado especial atenção da sociedade brasileira devido à uma série de particularidades. Uma 

delas é o surgimento de fluxo de imigrantes haitianos em dois pontos de entrada na região 

norte do território brasileiro: Brasileia/AC e Tabatinga/AM.
1
 A chegada desses imigrantes em 

cidades de pequeno porte chamou rapidamente atenção da mídia local, das autoridades 

municipais, estaduais e federais, visto que não se pode desprezar o impacto de fluxos 

migratórios intensos na rotina da população de pequenas cidades isoladas dos grandes centros 

urbanos e carentes de infraestrutura. A partir do debate prático sobre como alojar e 

                                                 
1
  Segundo Godoy (2011: 47), “Em geral o percurso trilhado por esses deslocados começa no Haiti, passando 

pela República Dominicana, de lá para o Panamá, em seguida Equador, depois Peru, até chegarem ao Brasil; ou, 

ainda, do Equador para a Colômbia e, por fim, o Brasil”. Note-se que a variação das rotas foi observada durante 

a pesquisa, embora essa variação não tenha comprometido o status do Amazonas e do Acre como principais 

pontos de entrada. 
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documentar os haitianos nessas localidades, será possível perceber a disputa pela prevalência 

de um dos conceitos trabalhados nesta pesquisa: soberania e hospitalidade.  

Porém, antes de introduzir o debate conceitual de soberania e hospitalidade, foi 

necessário realizar, ao longo do primeiro subitem do Capítulo 1, a caracterização geral da 

migração haitiana para o Acre. Em seguida, nos subitens subsequentes abordaram-se os 

principais períodos desse fluxo migratório pelo Acre, tendo como referências medidas 

adotadas pelo Governo Federal.  

 

 

1.1. ASPECTOS GERAIS DA IMIGRAÇÃO HAITIANA PELO ACRE 

 

A imigração haitiana pelo Acre iniciou-se a partir de dezembro de 2010.
2
  

Segundo Moraes, Andrade e Mattos (2013:100), pelo menos 4 mil imigrantes haitianos 

entraram no Brasil. Estimativa do Corpo Militar de Bombeiros do Estado do Acre
3
(CMBEA) 

aponta que 1,6 mil dos 4 mil haitianos passaram pelo Acre entre 2010 e 2011. Outros estados 

também serviram de entrada para haitianos, como o Amazonas, conforme aduzem Moraes, 

Andrade e Mattos (2013: 100): “os haitianos adentraram principalmente pelas fronteiras do 

Acre e do Amazonas, mas há rotas nos estados de Roraima, Mato Grosso e Amapá”. A seguir, 

a Figura 1 mostra as rotas de imigração de haitianos para o Brasil. 

 

                                                 
2
 Informação extraída do Anexo ao Ofício nº 275/2013, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, de 19 

agosto de 2013. Disponível em: <http://www.conectas.org.html>. Acesso em: 14 nov. 2013. 
3
 Informação extraída da minuta de Ação Civil Pública do Ministério Público Federal no Estado do Acre, datada 

de 25 de janeiro de 2012. 
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Figura 1: Rotas de imigração dos haitianos para Brasil 

Fonte: Mapa fornecido pelo Grupo de Estudos Distribuição Espacial da População – PUC-

MINAS.
4 

 

Para chegarem ao Estado do Acre, de modo geral, os cidadãos haitianos voam 

para o Equador com conexão no Panamá. Em alguns casos, deslocam-se, via terrestre, para a 

República Dominicana para, então, seguirem para o Panamá e para o Equador. Uma vez no 

Equador, os haitianos gozam de situação regular para permanência, pois o país não exige visto 

para cidadãos haitianos para estadias limitadas a 90 dias de duração. Essa política do Equador 

foi implementada a partir do advento da Constituição equatoriana de 2008, que prevê a 

prevalência do princípio da cidadania universal: 

 

Art. 416 - As relações do Equador com a comunidade internacional responderão aos 

interesses do povo equatoriano, a quem se prestarão conta seus responsáveis e 

executores e em consequência: [...] 

 6. Propugna o princípio da cidadania universal, a livre mobilidade de todos os 

habitantes e o progressivo fim da condição de estrangeiro como elemento 

transformador das relações desiguais entre os países, especialmente Norte-Sul.  

7. Exige o respeito aos direitos humanos, em particular os direitos das pessoas 

migrantes, e propicia seu pleno exercício com a subscrição de instrumentos 

internacionais de direitos humanos (tradução livre).
5
  

 

É crível supor que, implementada a determinação da Constituição equatoriana, o 

país passasse a se tornar de trânsito para diversos fluxos migratórios do continente. No caso 

da imigração haitiana para o Acre, o Equador é utilizado como trânsito rápido. Quase que 

imediatamente, os haitianos seguem para o Peru, onde percorrem o trecho mais longo de sua 

jornada terrestre até chegarem à cidade de Iñapari/PER, que faz fronteira com Assis 

Brasil/AC. Alguns haitianos relatam que, ao atravessarem a ponte que dá acesso a Assis 

Brasil/AC, deslocam-se em táxis até Brasileia/AC, onde fazem uso da estrutura de abrigo 

fornecido pelo Estado do Acre. Como bem explica Fernandes, Diniz e Faria: 

 

O primeiro ponto se prende ao processo de deslocamento por via aérea, fazendo 

escalas na República Dominicana, Equador e Peru. Como estes países não exigem 

vistos para haitianos, estes migrantes não encontram dificuldades na entrada. 

Depois, por trajeto terrestre ou fluvial, chegam à fronteira do Brasil, em diferentes 

                                                 
4
 Extraído de texto de Fernandes e Faria (2012). 

5
 Art. 416 Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo 

ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia: […] 6. Propugna el 

principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la 

condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente Norte-Sur.7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las 

personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la 

suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos. Disponível em: 

<http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2013.  
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pontos. Tabatinga, Assis Brasil, Brasiléia são os mais frequentes (FERNANDES; 

DINIZ; FARIA, 2011: 80). 

 

Há predominância de homens adultos com baixo ou médio grau de instrução
6
 e “a 

estrutura etária destes imigrantes indica que se trata de uma população relativamente jovem 

com idade média de 31,6 anos, sendo 80% concentrada entre as idades de 24 e 40 anos” 

(FERNANDES; DINIZ; FARIA. 2011: 85). Dados mais atualizados do Ministério das 

Relações Exteriores (MRE) apontam que a idade média dos haitianos que chegam ao Brasil 

concentra-se entre 25 e 39 anos, conforme se pode verificar na Figura 2: 

 

 

Figura 2: Gráfico indicativo de faixa etária e sexo dos haitianos que chegam ao Brasil.  

Fonte: MRE. Dados coletados até 29/08/2013.
7
 

 

Segundo um representante da sociedade civil entrevistado durante a pesquisa, 

entre 2010 e 2011 a maioria dos haitianos que chegava ao Brasil, pelo Acre, possuía como 

última residência o próprio Haiti. A partir de 2012, o fluxo teria passado a atrair, em 

quantidades significativas, haitianos que residiam em outros países, principalmente na 

República Dominicana e no Equador. 

Todos os entrevistados relataram que a maioria dos imigrantes se utiliza de 

pessoas que a auxiliam durante o percurso, mediante remuneração ou alguma outra vantagem 

de natureza econômica. Essas pessoas que facilitam a imigração dos haitianos nos países 

                                                 
6
 Fernandes, Diniz e Faria (2011) avaliam dados estatísticos do Conselho Nacional de Imigração de 2011, os 

quais demonstram que 39,5% dos imigrantes haitianos possuíam o ensino fundamental incompleto, 8,7% 

possuíam o fundamental completo, 28,7% o ensino médio incompleto, 11,5% o médio completo, 1,9% o superior 

incompleto e apenas 3,2% o nível superior completo. 
7
 Dados obtidos pelo Prof. Dr. Duval Fernandes, no âmbito do projeto “Estudo sobre a migração haitiana ao 

Brasil. Diálogo Bilateral”, cuja apresentação data de 8 de abril de 2014. 
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lindeiros, principalmente no Peru, são comumente chamadas de coiotes, conforme Thomaz 

(2013): 

 

A jornada dos haitianos envolve uma série de redes ilegais de atravessadores ou 

"coiotes”, normalmente incluindo viagens de avião para o Panamá e Equador, para 

a seguir se dirigirem ao Peru ou à Bolívia como meio de se chegar aos estados 

brasileiros do Amazonas e do Acre, respectivamente (THOMAZ, 2013: 133, grifo 

nosso).  

 

 Segundo representante do Estado do Acre, “os haitianos quase todos ingressam 

de uma forma irregular, e os que vêm pelo Acre seguem uma rota construída por coiotes e 

traficantes de seres humanos”.
8
 Os “coiotes”, por sua vez, prestam auxílio no deslocamento 

desses imigrantes, fornecendo transporte motorizado, conduzindo-os por lugares menos 

movimentados com o fim de fugir das autoridades policiais que podem frustrar o plano 

migratório dos haitianos para o Brasil. Acomodações também seriam fornecidas pelos coiotes 

durante o percurso. Em alguns casos, os coiotes corromperiam autoridades policiais peruanas, 

para lograr êxito na condução até a fronteira com o Brasil
9
.  

Levando-se em conta o custo da passagem aérea do Haiti até o Equador, os 

deslocamentos entre os países da rota e o pagamento dos serviços dos coiotes, o custo total da 

viagem para o imigrante haitiano fica “em torno de US$ 03,00 (sic) a US$ 05,00 (sic) mil 

dólares”,
10

 além “da exploração e da violência que sofrem ao longo da viagem”.
11

 A imagem 

dos coiotes é associada à atuação ilegal nos países de trânsito e aos abusos cometidos contra 

haitianos durante o percurso. Os abusos mais comuns são roubo, extorsão, humilhações e 

abandono dos imigrantes antes da chegada ao destino final, que costumam ser praticados por 

“coiotes e/ou policiais peruanos”.
12

 Representante da sociedade civil corrobora com a 

percepção de que os imigrantes durante a rota também sofrem com o assédio de criminosos 

comuns, que normalmente roubam os seus pertences.
13

 

Importante observar que, apesar de os imigrantes não documentados entrarem no 

Brasil principalmente pelo Acre, de modo geral, eles não permanecem nesse estado. A seguir, 

                                                 
8
 Informação extraída do Anexo ao Ofício nº 275/2013, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, de 19 de 

agosto de 2013. Disponível em: <http//www.conectas.org>. Acesso em: 14 nov. 2013.  
9
 Relato do trânsito dos haitianos pelos países citados foi extraído da reportagem exibida em 20 de agosto de 

2013, no programa “A Liga”, da Rede Bandeirantes de Televisão. 
10

 Informação extraída do Anexo ao Ofício nº 275/2013, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, de 19 de 

agosto de 2013. Disponível em: <http//www.conectas.org>. Acesso em: 14 nov. 2013.  
11

 Informação extraída do Anexo ao Ofício nº 275/2013, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, de 19 de 

agosto de 2013. Disponível em <http//www.conectas.org>. Acesso em: 14 nov. 2013.  
12

 Relato do trânsito dos haitianos pelos países citados foi extraído da reportagem exibida em 20 de agosto de 

2013, no programa “A Liga”, da Rede Bandeirantes de Televisão. 
13

 Informação extraída de entrevista com representante de entidade da sociedade civil, realizada em novembro de 

2013 e autorizada pelo Comitê de Ética da Unieuro. 
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a Figura 3 mostra a proporção de imigrantes haitianos por cidade de residência no Brasil, de 

2010 a 2012. 

 

 

Figura 3: Proporção de imigrantes haitianos por cidade de residência no Brasil, de 2010 a 2012. 

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro e Registro de Estrangeiros (Sincre)/DPF.
14

 

 

O Acre é apenas o primeiro contato do estrangeiro com o Brasil, onde a 

hospitalidade e a soberania são mutuamente provocadas, onde a linha imaginária da fronteira 

se torna concreta na língua, no povo, no território, na geografia nova e também no poder 

público vigente. Tendo como apoio os limites desta investigação científica, que se propõe a 

avaliar a política migratória federal, os subitens seguintes expõem as fases que concentram as 

principais medidas tomadas pelo Governo Federal para com os haitianos não documentados 

no Acre. 

 

 

1.2  1ª FASE: ENTRADA SEM BARREIRAS ENTRE 2010 E 2011  

 

 

                                                 
14

 Dados extraídos de Fernandes e Faria (2012). Não foi possível obter em tempo hábil dados mais atualizados 

sobre a proporção de imigrantes haitianos por cidade de no Brasil. 
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Os haitianos que chegavam a Assis Brasil/AC dirigiam-se às cidades de 

Brasileia/AC e Epitaciolândia/AC. A maioria não tinha onde se abrigar e muitos dormiam em 

praças e ruas. Após o apoio modesto da Igreja Católica local, o Governo do Estado do Acre 

(GEA) abrigou os haitianos em um ginásio em Epitaciolândia, provisoriamente. Outros 

rateavam aluguel de quartos em um pequeno hotel denominado Hotel Brasileia
15

. No decorrer 

do ano de 2011, a maioria foi deslocada para esse hotel, a expensas do Governo Estadual, 

inclusive o fornecimento de alimentação. 

Entrevistas com representantes governamentais e da sociedade civil apontaram, de 

forma unânime, que, apesar do fluxo migratório haitiano pelo Acre ter iniciado em 2010, foi a 

partir de 2011 que esse fluxo ganhou visibilidade. Esta decorreu da necessidade de prover 

justamente alojamento, alimentação e documentação a um número crescente de imigrantes. 

Segundo o representante do MRE, o fluxo pelo Acre intensificou-se nesse ano de tal forma 

que instou as autoridades locais e parlamentares do Acre a procurarem soluções junto a 

autoridades federais:  

 

A imigração haitiana só entrou no nosso radar no início de 2011 quando fomos 

procurados, acionados pelo Governo do Acre, por parlamentares do Acre. Até então 

nós não tínhamos conhecimento da dimensão que esse fenômeno estava tomando. 

Eles (referindo-se a representantes do Poder Executivo do Governo do Acre e a 

parlamentares federais do Acre) procuraram as mais altas autoridades do Itamaraty. 

O Ministro de Estado e o Secretário-Geral.
16

 

 

Curiosamente, Fernandes, Diniz e Faria também destacaram o crescente interesse 

da mídia em cobrir o assunto em 2011: 

 

[...] a presença de migrantes haitianos no Brasil vem se ampliando rapidamente [...] 

o fato deste novo destino estar sendo incluído na rota do fluxo migratório e, 

sobretudo, a forma que tomam estes deslocamentos vem chamando a atenção da 

mídia e das autoridades (FERNANDES; DINIZ; FARIA, 2011: 80, grifo nosso). 
 

Durante o período de 2010 a janeiro de 2012, a tarefa de fornecer algum tipo de 

abrigo aos haitianos foi absorvida pelo Governo Estadual, com o custeio da hospedagem e do 

fornecimento de alimentos. Os esforços do Governo Federal nessa primeira fase 

concentraram-se no processo de regularização do status migratório dos haitianos. 

                                                 
15

 Informação extraída mediante entrevista com representante de entidade da sociedade civil, realizada em 

novembro de 2013 e autorizada pelo CEU. 
16

 Informação extraída mediante entrevista com representante do Ministério das Relações Exteriores, realizada 

em novembro de 2013 e autorizada pelo CEU. 
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Contudo, o processo de regularização não é medida simples, pois, conforme relato 

do representante do MRE, os haitianos que chegavam ao Acre não possuíam qualquer visto 

previsto na legislação brasileira.
17

 Logo, a medida prevista na Lei nº 6.815/1980, conhecida 

como Estatuto do Estrangeiro (EE), para esses casos é que os imigrantes sejam notificados a 

deixar o País. Caso não obedeçam à notificação, são passíveis de deportação.
18

  

Assim, ao assumir como política a não deportação,
19

 o Governo Federal sinalizou 

uma recepção não hostil em relação aos haitianos. Mas essa política de não deportação não 

surgiu espontaneamente, foi provocada não apenas pela questão factual da entrada dos 

imigrantes, mas pela forma com que estes se fizeram presentes em busca de documentação. 

Ao contrário de se esconderem e viverem à margem da sociedade, optaram por solicitar 

refúgio, na primeira oportunidade que tiveram, à Delegacia da Polícia Federal (DPF) em 

Epitaciolândia.  

O fato de um imigrante haver ingressado irregularmente em território nacional não 

autoriza a autoridade policial a impedir o estrangeiro de protocolar o pedido de 

reconhecimento de refúgio, conforme o art. 8º da Lei nº 9.474/1997: “O ingresso irregular no 

território nacional não constitui impedimento para o estrangeiro solicitar refúgio às 

autoridades competentes”. Então, por um lado, o processamento do pedido de refúgio 

apresenta-se como obrigação do Estado brasileiro. Aparentemente, portanto, uma concessão 

estabelecida pelo próprio ente soberano de autodelimitar-se. 

Com o protocolo de solicitação de refúgio nas mãos, os imigrantes haitianos não 

estão mais sujeitos à deportação (ao menos, provisoriamente), uma vez que passam a gozar do 

status provisório de refugiados, previsto na Lei nº 9.474/1997, conforme está a seguir: 

 

Art. 7º O estrangeiro que chegar ao território nacional poderá expressar sua vontade 

de solicitar reconhecimento como refugiado a qualquer autoridade migratória 

que se encontre na fronteira, a qual lhe proporcionará as informações necessárias 

quanto ao procedimento cabível. 

§ 1º Em hipótese alguma será efetuada sua deportação para fronteira de 

território em que sua vida ou liberdade esteja ameaçada, em virtude de raça, 

religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. 

[...]. 

                                                 
17

 Informação extraída de entrevista realizada em novembro de 2013 e autorizada pelo CEU. 
18

 Previsão do art. 57 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, conhecida como Estatuto do Estrangeiro: “Nos 

casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente do território nacional 

no prazo fixado em Regulamento, será promovida sua deportação”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm>. Acesso em: 18 nov. 2013.  
19

 Segundo representante do MJ, não houve deportação em massa, mas deportações pontuais, em torno de 20, em 

caráter excepcional e por motivos de segurança. Informação colhida em entrevista realizada após aprovação do 

CEU. 
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 Art. 21. Recebida a solicitação de refúgio, o Departamento de Polícia Federal 

emitirá protocolo em favor do solicitante e de seu grupo familiar que se encontre no 

território nacional, o qual autorizará a estada até a decisão final do processo.  

§ 1º O protocolo permitirá ao Ministério do Trabalho expedir carteira de trabalho 

provisória, para o exercício de atividade remunerada no País. [...] 

 Art. 22. Enquanto estiver pendente o processo relativo à solicitação de refúgio, 

ao peticionário será aplicável a legislação sobre estrangeiros, respeitadas as 

disposições específicas contidas nesta Lei (grifo nosso). 

 

Esse expediente tem o efeito jurídico de evitar a imediata deportação, além de 

permitir que o solicitante de refúgio possa requerer carteira de trabalho ao Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) à Receita Federal (RF). Ainda 

segundo a Lei nº 9.474/1997, no seu art. 12, inciso I, compete ao Comitê Nacional para os 

Refugiados (Conare) “analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primeira instância, 

da condição de refugiado”. Enquanto o Conare não julga a solicitação de refúgio, o imigrante 

haitiano obtém instrumentos documentais mínimos para iniciar seu processo de inserção no 

mercado de trabalho e na dinâmica socioeconômica formal. Vê-se que o instrumento utilizado 

pelos haitianos provê instrumentos jurídicos provisórios, porém importantes para a sua 

integração na sociedade brasileira. Ou seja, os haitianos, no momento em que solicitam 

refúgio, manifestam pleno desejo de trabalhar e constituir vida formal no Brasil. É uma 

negativa à alternativa franqueada a qualquer imigrante não documentado, que é permanecer 

não documentado, invisível aos controles do Estado. Os imigrantes, então, optam por sua 

visibilidade. 

No entanto, o Governo Federal enfrentou dificuldades de compatibilizar, em 

caráter permanente, a política de não deportação dos haitianos com o instrumento do refúgio 

provocado pelos haitianos. Segundo representante do MJ,
20

 praticamente todas as solicitações 

de refúgio feitas pelos imigrantes haitianos não possuíam narrativa de perseguição por motivo 

de raça, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas.
21

   

Para evitar que a suposta ausência dos elementos mínimos que ensejam o 

reconhecimento de refúgio implicasse o simples indeferimento da solicitação de refúgio por 

parte do Conare, o Governo Federal buscou outra estratégia. Conforme salientado por 

                                                 
20

 Informação extraída por meio de entrevista com representante do MJ, em novembro de 2013, após aprovação 

do CEU. 
21

 O Art. 1º da Lei nº 9.474/1997 elenca as hipóteses de reconhecimento de refúgio: Art. 1º Será reconhecido 

como refugiado todo indivíduo que: I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou 

não queira acolher-se à proteção de tal país; II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve 

sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso 

anterior; III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de 

nacionalidade para buscar refúgio em outro país. 
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Fernandes, Diniz e Faria (2011), o Governo Federal, ao invés de adotar o caminho do 

indeferimento, que colocaria a situação dos haitianos em situação irregular no País, adotou 

outro procedimento: aplicou a RN nº 06/2008, do Conselho Nacional de Imigração (CNIg):  

 

Art. 1º Recomendar ao Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE, Órgão 

vinculado ao Ministério da Justiça, o encaminhamento ao Conselho Nacional de 

Imigração – CNIg, dos pedidos de refúgio que não sejam passíveis de concessão, 

mas que, a critério do CONARE, possam os estrangeiros permanecer no país por 

razões humanitárias (FERNANDES; DINIZ; FARIA, 2011: 82). 

 

Utilizando-se da atribuição do CNIg, o Conare abdicou de apreciar o mérito das 

solicitações de refúgio de cidadãos haitianos e passou a encaminhá-las ao CNIg para que este 

avaliasse a “solicitação de refúgio” com natureza de pedido de concessão de autorização de 

permanência no Brasil. Levando-se em consideração que o Decreto nº 840/1993 estipula, 

como atribuição do CNIg, “solucionar casos omissos no que diz respeito a imigrantes”, este 

órgão aprovou por unanimidade, no dia 13 de março de 2011, a aplicação da RN nº 27/1998, 

que trata de casos omissos, para poder decidir pela autorização de permanência, no Brasil, aos 

imigrantes haitianos: 

 

Art. 1º Serão submetidas ao Conselho Nacional de Imigração as situações especiais 

e os casos omissos, a partir da análise individual. 

§ 1º Serão consideradas como situações especiais aquelas que, embora não estejam 

expressamente definidas nas resoluções do Conselho Nacional de Imigração, 

possuam elementos que permitam considerá-las satisfatórias para a obtenção do 

visto ou permanência. 

§ 2º Serão considerados casos omissos as hipóteses não previstas em Resoluções do 

Conselho Nacional de Imigração (grifo nosso).
22

  

 

O voto aprovado pelo CNIg, em 13 de março de 2011, interpreta o que são 

situações especiais, de modo a considerá-las equivalentes a casos humanitários:  

 

Na aplicação da RN nº 27/98, o CNIg tem considerado as políticas migratórias 

estabelecidas para considerar como ‘especiais’ os casos que sejam ‘humanitários’, 

isto é, aqueles em que a saída compulsória do migrante do território nacional possa 

implicar claros prejuízos à proteção de seus direitos humanos e sociais fundamentais 

(grifo nosso).
23

  

 

                                                 
22

 Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/resolucao-normativa-n-27-de-25-11-1998.htm>. Acesso 

em: 21 nov. 2013. 
23

Ata do Conselho Nacional de Imigração de 16 de março de 2011. Disponível em: 

<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D308E21660130D7CE9FAD1DD9/ata_cnig_20110316.pdf>. 

Acesso em: 22 maio 2014. 
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Assim, o CNIg interpretou que a eventual não regularização dos status migratório 

dos haitianos os exporia a violações de direitos humanos e sociais fundamentais. A partir 

dessa decisão, a quase totalidade dos imigrantes haitianos solicitantes de refúgio obtiveram 

autorização de permanência no País concedida pelo CNIg . A autorização de permanência tem 

validade de cinco anos e garante aos imigrantes os direitos ao trabalho, ao uso dos sistemas 

universais de ensino, de saúde e demais direitos garantidos aos cidadãos brasileiros, com 

ressalvas àqueles direitos políticos ou de natureza política exclusivos a brasileiros natos ou 

naturalizados de base constitucional. 

A questão que se coloca, em seguida, é a indagação sobre qual a motivação para 

que o Estado brasileiro reconhecesse o fluxo migratório haitiano como “situação especial” ou 

“caso humanitário”. Em todas as entrevistas realizadas, a resposta foi unânime ao apontar o 

terremoto ocorrido no Haiti, em 12 de janeiro de 2010, como elemento que agravou as 

oportunidades de emprego e influenciou a decisão dos haitianos em migrar para o Brasil, 

como se pode ver a seguir: 

 

A única explicação que eu vejo é o terremoto. Uma tendência natural da população 

de emigrar que foi muito intensificada pelo terremoto. E a população haitiana foi 

percebendo, e isso leva um tempo, para se sedimentar, que alguns países 

responderam positivamente à necessidade de prover ajuda humanitária, de 

recebimento de imigração. Num primeiro momento alguns (países) se retraíram, 

fecharam as portas, outros não, persistiram na atitude de receber e de acolher de 

forma positiva. E tanto que vimos que o fluxo começou de forma tímida e foi 

crescendo paulatinamente. A informação vai se disseminando... isso leva um tempo, 

e depois ela foi adquirindo uma velocidade e ritmo próprios, um crescimento 

constante e permanente.
24

 

 

Ou seja, ao menos no início do fenômeno, a imigração haitiana foi interpretada 

pelo Estado brasileiro como resultado do terremoto ocorrido em janeiro de 2010. Outros 

autores também citam o terremoto como motivo fundacional da imigração haitiana para o 

Brasil: 

 

No geral, até 2010, a migração de haitianos que vinham para o Brasil eram 

estudantes em rotas legais tanto pelo programa de graduação ou pós-graduação. Nos 

últimos cinco anos, só o programa PEC-G selecionou 41 jovens: 12 em 2008, 8 em 

2009, 11 em 2010, e 3 e mais 3 em 2011 e 2012. Hoje, dois anos após o terremoto 

que arrasou o Haiti, fundamentalmente motivados pelas oportunidades do bom 

momento econômico, e influenciados pela efetiva presença dos missionários 

brasileiros em Port-au-Prince, muitos habitantes da ilha ainda estão chegando 

maciçamente no Brasil, pelas rotas não legais (TÉLÉMAQUE, 2012: 43-44). 

 

                                                 
24

 Trecho extraído de entrevista de representante do MRE, após autorização do Comitê de Ética da Unieuro. 
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Fernandes e Milesi, embora não admitam que o terremoto seja o único motivo 

para a emigração haitiana, reconhecem que esse foi um dos elementos ensejadores da chegada 

de haitianos ao Brasil: 

 

Em Janeiro de 2010, um forte terremoto assolou o país, matando mais de 150.000 

pessoas, criando um grande número de desabrigados e reduzindo a escombros 

parcela importante da infraestrutura habitacional e governamental, agravando 

profundamente a situação humanitária desta que é a mais pobre nação do continente 

americano.[...] O conjunto de situações adversas tem estimulado, quando não 

forçado, expressiva parcela da população a deixar o país em busca de melhores 

condições de vida (FERNANDES; MILESI, 2011: 3). 

 

Não há dúvida de que um terremoto
25

, tal como o sofrido pelo Haiti em 2010, é 

um elemento natural capaz de desencadear ou potencializar um fluxo migratório para fora do 

país. Todavia, o que se questiona é a razão pela qual o Estado brasileiro optou, como solução 

para a necessidade de documentação dos imigrantes haitianos que já estavam no Brasil, pela 

via da solução especial pelo CNIg, uma vez que eles solicitaram o refúgio ao Conare. 

Já foi dito que as hipóteses previstas no art. 1º da Lei nº 9.474/1997, para o 

reconhecimento de refúgio, são 

 

I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de 

nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; II - não 

tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, 

não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no 

inciso anterior; III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é 

obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. 
 

Segundo um representante da sociedade civil, os haitianos preenchiam os 

formulários de solicitação de refúgio, “mas não alegavam qualquer tipo de perseguição”. Ao 

contrário, costumavam explicitamente afirmar, por escrito, que “o motivo da imigração era 

para obter trabalho”. Corrobora com esse entendimento a declaração de representante do 

MRE, que pontuou que “não existe refúgio por motivos econômicos”. Todos os entrevistados 

também declararam que não existe ainda um conceito elaborado de “refugiado ambiental” 

exigível em termos de direito internacional.
26

 

                                                 
25

 Segundo Alessi (2013: 82), “Os números oficiais de mortos no terremoto são 230.000 (duzentos e trinta mil), 

porém, estima-se que esse número tenha chegado a 240.000 (duzentos e quarenta mil)”. 
26

 Segundo Faria (2012: 34), “A degradação ambiental não deve ser considerada como uma causa isolada, pois 

existe uma conexão entre os fatores socioeconômicos, culturais e políticos com o ambiente. Assim, a 

superposição das causas que originam a situação de refugiado ambiental determinam a indefinição do 

reconhecimento jurídico desta situação. O problema principal é identificar se estes processos são de tal gravidade 

que geram a migração e diferenciar os emigrantes econômicos dos refugiados ambientais”. 
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Nota-se que há também autores que abordam e justificam a decisão do Conare em 

não reconhecer a condição de refugiado dos haitianos como questão da inexistência de 

previsão de uma tipologia legal nacional ou internacional que preveja a condição de refugiado 

ambiental. “É notável que, passados 60 anos, esta Convenção não consegue contemplar 

inúmeros cidadãos vítimas de catástrofes ambientais, como é o caso destes imigrantes 

haitianos no Brasil” (ROSA, 2012: 213-214). Além de Rosa, outros autores criticam a questão 

do não reconhecimento do refúgio ambiental: 

  

Entretanto, à luz do direito internacional dos refugiados, o atual drama humanitário 

do Haiti, fincando em pilares naturais (terremoto) e econômicos (pobreza extrema), 

não é capaz de levar aos haitianos a serem reconhecidos como refugiados. Eis que 

nem a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e 

tampouco o seu Protocolo de 1967 estabelecem os desastres naturais e/ou a violência 

econômica como fatores capazes de ensejar o refúgio. A Lei brasileira de refúgio 

9.474/97, inspirada nos diplomas legais internacionais retromencionados e fiel aos 

princípios jurídicos universais reinantes na matéria, também não contempla a 

possibilidade de ser reconhecido como refugiado em decorrência de desastres 

naturais e/ou de violência econômica (LEÃO, 2013: 219). 

[...] não há uma definição formal legal para o conceito de refugiado ambiental, o que 

impede tais pessoas de receber assistência similar aos outros tipos de refugiados, 

como o direito ao asilo e às políticas públicas, além de auxílio financeiro 

(ZEFERINO; AGUADO, 2012: 222). 

 

Ocorre que essas manifestações sobre a impossibilidade de reconhecimento da 

condição de refugiados dos haitianos tiveram como foco o não enquadramento da situação dos 

imigrantes aos incisos I e II do art. 1º da Lei nº 9.474/1997. A conclusão de que os haitianos 

incluir-se-iam nas categorias não previstas no ordenamento nacional ou internacional de 

refugiados econômicos ou ambientais parte de uma premissa: a ausência do exame da 

possibilidade de enquadramento dos haitianos no inciso III do art. 1º da Lei nº 9.474/1997: 

“devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de 

nacionalidade para buscar refúgio em outro país”. 

Segundo Jubilut,  

 

A possibilidade de reconhecer um indivíduo como refugiado em função de grave e 

generalizada violação de direitos humanos não é consagrada pela Convenção de 51, 

sendo uma inovação da lei brasileira inspirada em 2 instrumentos regionais de 

proteção aos refugiados: a Convenção relativa aos Aspectos dos Refugiados 

Africanos, da Organização da Unidade Africana, de 1969, e a Declaração de 

Cartagena, da Organização dos Estados Americanos de 1984. Com a inclusão deste 

dispositivo, a lei brasileira permite a proteção de um maior número de pessoas 

mostrando seu lado humanitário (JUBILUT, 2007: 3-4). 

 

Leão (2013) foi quem mais se aproximou de uma avaliação sobre a eventual 
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aplicabilidade ou não do instituto de refúgio para os haitianos, baseada no inciso III do art. 1º 

da Lei nº 9474/1997. O autor cita a existência de jurisprudência do Conare sobre a 

aplicabilidade do mencionado inciso III. A jurisprudência exige que o Estado de origem do 

solicitante de refúgio esteja com: a total incapacidade de ação dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário; a falta de paz estável e durável; o reconhecimento da comunidade 

internacional de que aquele Estado se encontra em situação de grave e generalizada violação 

de direitos humanos. Para o Autor, em uma análise sumária, não haveria o preenchimento 

desses requisitos para o reconhecimento da condição de refugiados dos haitianos. 

Em que pese o entendimento de Leão (2013), vale realizar uma análise 

destrinchada da possibilidade de aplicação do inciso III no caso da imigração haitiana para o 

Brasil. É preciso então destacar que o Haiti, historicamente, sofre com regimes ditatoriais e 

sucessivos golpes de Estado
27

.  Apesar de ter sido o primeiro país latino-americano a se tornar 

independente, a democracia haitiana sempre teve dificuldades em se consolidar. Apenas a 

título exemplificativo: em 1957 foi eleito, em disputa acirrada e cheia de acusações de 

fraudes, François Duvalier, conhecido como “Papa Doc”. Justamente “Papa Doc” ficou 

conhecido por promulgar nova Constituição em 1964 que lhe concedeu a vitaliciedade no 

cargo de presidente. Além disso, foi o responsável por criar uma milícia denominada tontons 

macoutes, conforme explica Télémaque: 

 

Em 1957, o médico François Duvalier, oriundo da classe média, elegeu-se 

presidente democraticamente, com apoio dos Estados Unidos, temerosos do perigo 

de avanço comunista no hemisfério. Duvalier contaria também com o suporte do 

exército e das elites locais. Conhecido como Papa Doc, declarou-se, em 1964, sete 

anos após sua posse, presidente vitalício e governaria autocraticamente o país até 

sua morte, em 1971, quando foi substituído por seu filho, Jean-Claude Duvalier, o 

Baby Doc, também nomeado presidente vitalício. Papa Doc vinculou-se às 

oligarquias, à hierarquia eclesiástica, à tecnocracia estatal e a setores centrais da 

burguesia para criar e manter o regime vitalício. Para contrarrestar a preponderância 

de mulatos na vida política do país, Duvalier organizou seu próprio instrumento de 

controle, os tontons macoutes, uma milícia para-policial com base no voluntariado. 

Esse grupo garantiu o monopólio da força pela presidência da república 

(TÉLÉMAQUE, 2012: 10). 

 

Com a morte de “Papa Doc”, assumiu seu filho Claude Duvalier (conhecido por 

“Baby Doc”) em 1971. Governou até 1986, quando foi deposto por um golpe militar. Entre 

1986 e 1990, diversos militares revezaram no poder até as eleições livres de 1990, que 

                                                 
27

 “Após a independência, o Haiti não logrou estabilidade política. Até 1915 o país havia se defrontado com 22 

mudanças de governo. Crises recorrentes, em um país geograficamente tão próximo dos EUA, conformariam as 

justificativas para intervenção e ocupação de natureza militar promovida pelo Governo americano, resultado da 

big stick policy e destinada a perdurar até 1934.” (TÉLÉMAQUE, 2012: 9) 
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elegeram Jean Bertrand Aristide. No entanto, o primeiro mandato de Aristide durou entre 

fevereiro e setembro de 1991, ou seja, apenas sete meses. Em seguida foi deposto no mesmo 

ano por um novo golpe militar. Retornou em junho de 1993 e permaneceu até maio de 1994, 

para o término de seu mandato.  

Segundo Télémaque: 

 

A deposição de Aristide motivaria um verdadeiro êxodo em direção ao Canadá e à 

costa da Flórida para onde expressivos contingentes de haitianos se dirigiram em 

precárias balsas. Segundo dados da Guarda Costeira norte-americana, no espaço de 

um ano, cerca de 42 mil haitianos entraram, desse modo, em solo americano, o que 

levou o Governo dos Estados Unidos a enviar, em outubro de 1994, um navio de 

guerra com a missão de conter a situação de violência nas ruas, principalmente em 

Port-au-Prince. (TÉLÉMAQUE, 2012: 11) 

 

Em nova eleição, Aristide foi reeleito, permanecendo no poder até 1996, quando 

teve seu segundo mandato igualmente interrompido. Assim, entre 1996 e 2001, assumiu René 

Préval. Aristide retornou em 2001 e não concluiu novamente seu mandato, exilando-se em 

2004 na África do Sul, devido a um conflito iminente entre membros das Forças Armadas 

haitianas, extintas por Aristide, e os tontons macoutes. Essa crise deu causa à atuação da 

Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah). 

O histórico de instabilidade política e a ausência de instituições fortes e 

independentes fundamentaram a atuação da Minustah. Se os Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário no Haiti fossem suficientemente fortes e independentes, não haveria necessidade de 

atuação das Nações Unidas no país. O desrespeito à democracia, a existência de estrutura 

paraestatal, como os tontons macoutes, além da fragilidade econômica do país (que figura há 

muito tempo como o mais pobre das Américas), são fatores violadores dos direitos humanos 

diários dos cidadãos haitianos. Dito isso, é possível apontar que a instabilidade política 

histórica e duradoura no Haiti, somada à fragilidade econômica antes do terremoto de 2010, já 

merecia esta reflexão: se essa situação seria ensejadora de concessão de refúgio ou não. Com 

o advento do terremoto, em 12 de janeiro de 2010, cujo epicentro foi o centro da cidade de 

Porto Príncipe, parte significativa do corpo de funcionários estatais foi morta e a 

infraestrutura do país, danificada. 

 No momento em que a Minustah inicia suas atividades no Haiti, deslocando suas 

tropas com o objetivo de pacificar as facções armadas e de criar estabilidade, ela atesta a total 

incapacidade de ação dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Haiti em promover a 

estabilidade do país por seus próprios meios. Nesse sentido, a Resolução do Conselho de 

Segurança (RCS) nº 1.542, de 30 de abril de 2004, que criou a Minustah, em sua parte 
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preambular, deplora:  

 

Todas as violações de direitos humanos, particularmente contra a população civil, e 

instando o Governo Transitório do Haiti (“Governo Transitório”) a adotar todas as 

medidas necessárias para por fim à impunidade e para garantir que a contínua 

promoção e proteção de direitos humanos, o estabelecimento de um Estado baseado 

na legalidade e um judiciário independente estão entre as suas prioridades (tradução 

livre).
28

 

 

A comunidade internacional deplora as violações de direitos humanos, 

principalmente contra a população civil, e insta o Governo de Transição do Haiti a colocar um 

fim à impunidade. Uma análise dessa e de outras declarações emitidas pelo Conselho de 

Segurança permite concluir que o Poder Executivo era extremamente frágil, inclusive por se 

tratar de um Governo de Transição e o Poder Judiciário não era suficientemente independente. 

O único poder não citado explicitamente foi o Legislativo. Todavia a menção à necessidade de 

estabelecer um Estado baseado no rule of law e a instabilidade política permitem inferir que o 

Poder Legislativo não possuía capacidade de funcionamento adequado, para que se evitassem 

graves violações de direitos humanos. Corrobora com essa avaliação a RCS seguinte, nº 

1.576, de 15 de novembro de 2004, que condenou as violações de direitos humanos e a prisão 

arbitrária de políticos de oposição. Além disso, tomou nota que os desafios à estabilidade 

política, social e econômica do Haiti constituem ameaça à paz internacional e à segurança da 

região.
29

 

No entanto, a jurisprudência do Conare citada por Leão (2013) exigiria a 

incidência simultânea dos três elementos para reconhecimento da condição de refugiado, 

fundado no inciso III. Assim, ainda haveria necessidade de se preencherem os quesitos da 

falta de paz estável e durável e o reconhecimento da comunidade internacional de que Estado 

se encontra em situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. 

O segundo elemento que trata da falta de paz estável e durável deve ser avaliado. 

A violência no Haiti, no momento da intervenção das forças de paz, era um dos principais 

agentes de preocupação das Nações Unidas. Se é verdade que a violência não alcançou o 
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 “All violations of human rights, particularly against the civilian population, and urging the Transitional 

Government of Haiti (‘Transitional Government’) to take all necessary measures to put an end to impunity and 

to ensure that the continued promotion and protection of human rights and the establishment of a State based on 

the rule of law and an independent judiciary are among its highest priorities.” 
29

 “Condemning also all violations of human rights and urging the Transitional Government of Haiti to take 

all necessary measures to put an end to impunity; Concerned by any arbitrary detention of people solely for 

their political affiliation, calling on the Transitional Government to release those against whom no charges have 

been brought; Noting the continuing existence of challenges to the political, social and economic stability of 

Haiti and determining that the situation in Haiti continues to constitute a threat to international peace and 

security in the region” (grifo nosso).    



33 

 

status de guerra externa ou guerra civil, também é verdade que havia no Haiti milícias 

armadas que, à época do início da intervenção militar das Nações Unidas, desempenhavam 

papel político relevante, ameaçando pessoas e constrangendo as instituições políticas a agirem 

em desconformidade com a lei, ameaçando a democracia.  

Não se deve ignorar o fato de que a questão da violência para o uso político foi e 

é um dos motivos que fundamentam a atuação das tropas da Minustah. A RCS nº 1529, de 29 

de fevereiro de 2004, do Conselho de Segurança, que instituiu a Missão de Paz transitória 

embrionária da Minustah, reconhece a “Profunda preocupação pela deterioração da situação 

política, securitária e humanitária no Haiti e deplorando as perdas de vidas que já ocorreram” 

(tradução livre).
30

 

Ou seja, há reconhecimento da deterioração da situação securitária a ponto de, em 

seguida, a mesma resolução autorizar o destacamento das tropas internacionais ao Haiti: 

“autoriza o imediato emprego de uma Força Multinacional Interina pelo período não superior 

a três meses da adoção desta resolução” (tradução livre).
31

 A RCS nº 1.576, já citada, 

manifestamente faz menção à situação de ausência de paz estável no país ao condenar “todos 

os atos de violência e tentativas de alguns grupos armados de perpetrar, de modo não 

autorizado, funções de aplicação da força no país” (tradução livre),
32

 e ao enfatizar “a 

urgência de conduzir programas de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR)” 

(tradução livre).
33

 

Como é de conhecimento, até hoje a Minustah está desempenhando suas 

atividades no Haiti, após sucessivas resoluções do Conselho de Segurança, tendo como uma 

das justificativas a atuação de gangues para atender interesses políticos e a incidência de redes 

de crimes organizados internacionais, como tráfico de drogas, armas e pessoas.
34

  

O terceiro critério da jurisprudência citado por Leão (2013) exige o 

                                                 
30

 “Deeply concerned by the deterioration of the political, security and humanitarian situation in Haiti and 

deploring the loss of life that has already occurred. Resolução n 1529 do Conselho de segurança das Nações 

Unidas obtida através do sítio eletrônico. Disponível em: <http://www.un.org>.  Acesso em: 19 set. 2013. 
31

 “Authorizes the immediate deployment of a Multinational Interim Force for a period of not more than three 

months from adoption of this resolution.”  
32

 “All acts of violence and the attempts by some armed groups to perform unauthorized law enforcement 

functions in the country.” 
33

 “The urgency of conducting Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) programmes.”  
34

 Resolução nº 1.892, de 13 de dezembro de 2009, por exemplo, cita a necessidade de o Secretário-Geral da 

ONU de relatar as ações de conter-narcotics desenvolvidas no Haiti no relatório seguinte. Essa mesma resolução 

solicita à Minustah que “continue its support of the HNP as deemed necessary to ensure security in Haiti, and 

encourages MINUSTAH and the Government of Haiti to continue to undertake coordinated deterrent actions to 

further decrease the level of crime and violence, including through improved and enhanced implementation of 

the HNP Reform Plan.” “continue seu apoio à HNP, considerado necessário para garantir a segurança no Haiti e 

encoraja Minustah e o Governo do Haiti a continuar a realizar ações de dissuasão coordenadas, para diminuir 

ainda mais o nível de violência e criminalidade, inclusive mediante melhoramento e aprimoramento na 

implementação do Plano de Reforma da HNP” (tradução livre).  
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reconhecimento da comunidade internacional de que o Estado de origem do solicitante de 

refúgio se encontra em situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. As 14 

resoluções
35

 do Conselho de Segurança foram emitidas em virtude do reconhecimento das 

dificuldades de o Haiti manter-se estável. Embora não citem expressamente a expressão 

“grave e generalizada violação de direitos humanos”, ao menos na RCS nº 1.608 há 

condenação a “todas as formas de violações de direitos humanos, incluindo a ausência do 

devido processo e prolongados períodos de detenções pré-judiciais”.  

A RCS nº 1.908, de 2010, atesta que, sem a Minustah, não é possível ainda, no 

Haiti, proteger os direitos humanos no país de forma adequada, motivo pelo qual uma das 

funções da Minustah é promover a capacitação da polícia, senão vejamos: 

   

Reafirma o mandato de direitos humanos da Minustah e insta as autoridades 

haitianas a continua seus esforços na promoção e proteção dos direitos humanos e 

insta a Minustah a continuar a prover treinamento em direitos humanos à HNP e 

outras instituições relevantes, incluso os serviços correcionais (tradução livre).
36

 

 

Essa mesma RCS nº 1.908 condenou graves violações cometidas contra crianças 

afetadas pela violência armada: 

 

Condena fortemente as graves violações contra crianças afetadas pela violência 

armada, bem como estupros generalizados e outros abusos sexuais de mulheres e 

meninas, e solicita à Minustah e à equipe nacional das Nações Unidas, em 

cooperação com o Governo, a continuar a promover e proteger os direitos das 

mulheres e crianças conforme previstos nas resoluções do Conselho de Segurança 

1.325 (2000), 1.615 (2005), 1.820 (2008), 1.882 (2009), 1.888 (2009) e 1.889 (2009) 

(tradução livre).
37

 

 

Ainda instando as autoridades haitianas a continuarem os esforços para a promoção e 

proteção dos direitos humanos no Haiti, a RSC nº 1944, de 4 de outubro de 2010, editada após 

o terremoto, por sua vez, reafirma:  

 

[...] a necessidade de as autoridades haitianas continuarem seus esforços em 
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 As resoluções emitidas foram as de n
os

 1.529 (2004), 1.542 (2004), 1.576 (2004), 1.608 (2005), 1.658 (2006), 

1.702 (2006), 1.743 (2007), 1.780 (2007), 1.840 (2008), 1.892 (2009), 1.908 (2010), 1.927 (2010), 1.944 (2010), 

2.012 (2011), 2.070 (2012) e 2.119 (2013). 
36

 “Reaffirms MINUSTAH’s human rights mandate and calls on the Haitian authorities to continue their efforts 

to promote and protect human rights, and calls on MINUSTAH to continue to provide human rights training to 

the HNP and other relevant institutions, including the correctional services”. 
37

 “[…] Strongly condemns the grave violations against children affected by armed violence, as well as 

widespread rape and other sexual abuse of women and girls, and requests MINUSTAH and the United Nations 

country team in close cooperation with the Government, to continue to promote and protect the rights of women 

and children as set out in Security Council resolutions 1325 (2000), 1612 (2005), 1820 (2008), 1882 (2009), 

1888 (2009), and 1889 (2009)”.  
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promover e proteger os direitos humanos, incluindo pelo fortalecimento de 

instituições de direitos humanos, assim como colocando fim à impunidade e 

assegurando o cumprimento da lei a segurança (tradução livre). 

 

O exame da aplicabilidade do inciso III do art. 1º da Lei nº 9.474/1997, aqui 

exposto, não é exaustivo. Outros aspectos poderiam ser considerados para fundamentar a 

eventual não aplicabilidade desse inciso à situação dos haitianos. Por outro lado, não se deve 

desprezar que, se o Estado brasileiro adotasse como decisão política o reconhecimento da 

condição de refugiados dos haitianos, o inciso III da mencionada lei e as resoluções do 

Conselho de Segurança dariam guarida técnica suficiente para justificar a solução como 

decisão jurídica.  

Em outros termos, a decisão do Estado brasileiro de não reconhecer a condição 

dos haitianos como refugiados não parece estar ligada à suposta ausência de categorias 

doutrinárias ou de vazios jurídicos, mas, sim, motivada por uma decisão política. Até porque, 

o avanço dessa reflexão para além da questão técnico-jurídica permite encontrar um paradoxo 

ético: o Haiti figura como suficientemente instável e violento para receber uma Missão de Paz 

das Nações Unidas, que já dura nove anos, mas, ao mesmo tempo, é suficientemente pacífico, 

institucionalmente forte e garantidor de direitos humanos a ponto de seus nacionais não serem 

reconhecidos como refugiados ao chegarem no Brasil. 

Contrariando esse entendimento, o representante da sociedade civil defende que a 

decisão de não reconhecer os haitianos como refugiados foi uma questão técnica, pois “o 

espírito do refúgio é de reconhecimento. Isso implica que o Estado não concede o status de 

refugiado. O Estado reconhece. Para reconhecer, o solicitante tem de se declarar 

materialmente como refugiado”. O representante do MRE também corrobora o entendimento 

governamental e ressalta que o refúgio é um instituto de proteção à vida, o que implicitamente 

excluiria a proteção de outros direitos por esse instituto. Em que pese a opinião dos 

entrevistados, as situações por eles descritas parecem guardar relação com as hipóteses em 

que o refugiado precisa alegar perseguição, o que não se aplica ao inciso III do art. 1º da Lei 

nº 9.474/1997.  

A nova questão que se impõe é, se existia a possibilidade de o Brasil tecnicamente 

escolher aplicar, de modo inovador, o inciso III do art. 1º da Lei nº 9.474/1997, e não o fez, 

que significado tem essa decisão?  

A resposta a esse questionamento parece estar atrelada às consequências políticas 

e de soberania envolvidas. Assumir os haitianos como refugiados seria para o Brasil admitir o 

fracasso da comunidade internacional em apoiar a soberania do Estado haitiano. Nesse 



36 

 

sentido, o fracasso do Haiti como Estado soberano e capaz de prover o seu povo de condições 

mínimas de sobrevivência e organização é também o fracasso do Brasil. Os pedidos de 

refúgio feitos por haitianos, mesmo que não relatem perseguição política ou religiosa, 

denotam vontade coletiva de se tornarem visíveis, de se aliarem a um Estado que julgam 

soberano, e uma possibilidade de aliança nova, após o fracasso da aliança que o destino selou 

por nascença. Seria uma segunda chance de eles constituírem a vida sonhada para pessoas que 

não depositam esperanças na sua capacidade de organização estatal originária. 

Além disso, o reconhecimento de refúgio implicaria ao Brasil uma obrigação 

definitiva de hospitalidade. Seria a obrigação definitiva de receber o estrangeiro refugiado 

porque sua condição implica um direito subjetivo previsto no direito internacional e no direito 

interno de ser acolhido. O ato de reconhecimento da condição de refúgio é uma obrigação do 

Estado e, se fosse aplicado no caso haitiano, poderia ocasionar um estímulo ainda maior à 

migração haitiana, ou seja, um aumento ainda mais incisivo no quantitativo desses migrantes, 

pressionando as estruturas de recepção de haitianos a um nível provavelmente indesejável. 

Seguindo essa mesma linha, Thomaz (2013) concorda com Fassin (2012) ao 

defender que o Brasil deveria ter aplicado a lei de refúgio ao caso dos haitianos: 

 

Por outro lado, pode-se oferecer a crítica de que a lei nacional para o refúgio poderia 

ter sido interpretada de modo a conceder o status de refugiado aos haitianos, 

entendendo que, no quadro precário instalado pós-terremoto, eles estariam expostos 

a uma situação de “grave e generalizada violação de direitos humanos” (Lei nº 

9.474, 1997) prevista na lei nacional. Ao negar o acesso desses migrantes a essa lei, 

mas, ao mesmo tempo, concedendo-lhes um visto especial, dada a crise no Haiti, 

pode-se entender que as autoridades brasileiras adotaram uma postura baseada em 

“uma lógica de compaixão prevalecendo sobre o direito à proteção” (FASSIN, 2012, 

apud THOMAZ, 2013: 139). [...] Ao aplicar essa “lógica de compaixão”, o Brasil 

não estaria se comprometendo a uma proteção sustentada dos migrantes haitianos 

com base em uma lei nacional sólida, mas estaria meramente oferecendo uma 

exceção baseada no sentimento momentâneo de que a negação de sua entrada no 

território não era recomendável (THOMAZ, 2013: 139). 

 

Deve-se, no entanto, frisar que esta pesquisa identificou os esforços feitos pelo 

Estado brasileiro na oferta de acolhida aos haitianos, que foram recebidos sob o status de 

imigrante por razões humanitárias. Todavia, o fato de o Estado haver preterido usar o conceito 

de refugiado baseado no inciso III do art. 1º da Lei nº 9.474/1997 e privilegiado a criação de 

um conceito de “imigrante por razões humanitárias” traz, duas consequências implícitas: 

 

a) O Estado brasileiro não reconhece um direito imediato de os haitianos 

imigrarem para o Brasil; 
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b) O Estado brasileiro, no uso de sua soberania, concede autorização para que 

imigrantes haitianos permaneçam no Brasil em nome de uma razão ou motivação excepcional, 

o que implica que os imigrantes haitianos passam a ser tratados de maneira mais benéfica no 

processo de regularização de seus status migratórios, em relação a estrangeiros de outras 

nacionalidades. 

Se, por um lado, os haitianos conseguem, a título precário, a obtenção de 

regularização do seu status migratório do que outros imigrantes, por outro lado, a sua 

migração não é reconhecida como direito e sim como concessão. Sendo, pois, concessão e não 

direito, o Estado brasileiro sinaliza a possibilidade de, a qualquer tempo, estabelecer limitação 

para que os imigrantes haitianos demandem a entrada ou permanência no Brasil, caso o Poder 

Executivo passe a adotar um posicionamento mais restritivo.  

De todo modo, esse primeiro período foi marcado por tentativa de o Governo 

Federal buscar solucionar entraves burocráticos e de tomada de decisão favorável, 

inicialmente à permanência dos imigrantes haitianos. De modo simultâneo, o Governo do 

Acre esforçou-se a prover condições de albergamento e alimentação, ainda que com 

dificuldades orçamentárias e com imprevisibilidade de ocorrência de fluxo inusitado por seu 

território. 

 

 

1.3 2ª FASE: DUBIEDADE DE AÇÕES ENTRE JANEIRO E ABRIL DE 2012 

 

 

A partir de final de 2011, foram surgindo as bases para a adoção de novas medidas 

em relação à imigração haitiana que passa pelo Acre. Em 20 de dezembro de 2011, realizou-se 

audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal 

para tratar dos impactos da imigração haitiana em Brasileia.
38

 Àquela altura, estimava-se em 

mais de 800 o número de haitianos naquela cidade, muito maior do que a capacidade de 

abrigo disponibilizada pelo Governo do Acre. Os principais aspectos de preocupação 

demonstrados pelos senadores foram: custos das despesas com albergamento dos imigrantes 

haitianos; “situação precária” dos haitianos pela inadequação das condições de albergamento; 

e atuação de “coiotes”.  
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 Disponível em: <http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2011/12/20/senadores-discutem-politica-

especial-de-imigracao-para-o-haiti>. Acesso em: 18 nov. 2013. 
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Ainda no final de 2011, o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) decidiu 

que não processaria novos pedidos genéricos de refúgio por parte dos haitianos a partir de 31 

de dezembro de 2011. A produção de efeitos dessa decisão, no entanto, seria alterada para 12 

de janeiro de 2012, quando outras medidas seriam anunciadas. 

Esse conjunto de medidas foi anunciado pelo ministro da Justiça na companhia 

dos ministros do Trabalho e Emprego e do ministro das Relações Exteriores, em coletiva de 

imprensa
39

 realizada no dia 12 de janeiro de 2012, como “um novo parâmetro da política 

imigratória para o caso do Haiti”. 

Então, foi anunciado que o Brasil não mais procederia à regularização dos novos 

haitianos não documentados pela via da solicitação de refúgio, regredindo no seu 

entendimento preliminar e obrigação estabelecida na lei e no tratado internacional que regem 

a matéria sobre refúgio. A partir de 13 de janeiro de 2012, então, o imigrante haitiano não 

teria meios de se tornar regular no Brasil, ainda que se encaminhasse à Delegacia da Polícia 

Federal, uma vez que seu pedido seria, sumária e antecipadamente, indeferido. 

Na mesma ocasião foi anunciado que o CNIg já havia regularizado 1,6 mil 

haitianos e que regularizaria outros 2,4 mil haitianos solicitantes de refúgio. Com a 

regularização do segundo agrupamento e com o fim anunciado da possibilidade de abertura de 

novas solicitações de refúgio, o Governo Federal julgava extinguir o uso desse expediente. A 

extinção desse expediente seria uma restrição abrupta e muito forte para os potenciais 

imigrantes haitianos. Daí, o Governo Federal combinou essas medidas com outra que, por 

outro lado, manteria uma alternativa restrita, uma porta menor aberta ao imigrante. 

O Poder Executivo Federal, através do CNIg, editou a RN nº 97, em 12 de janeiro 

de 2012, que prevê a possibilidade de emissão de vistos humanitários para cidadãos haitianos. 

Segundo essa resolução, 

 

Art. 1º Ao nacional do Haiti poderá ser concedido o visto permanente previsto no 

art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, por razões humanitárias, 

condicionado ao prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 18 da mesma Lei, 

circunstância que constará da Cédula de Identidade do Estrangeiro. 

Parágrafo único. Consideram-se razões humanitárias, para efeito desta Resolução 

Normativa, aquelas resultantes do agravamento das condições de vida da população 

haitiana em decorrência do terremoto ocorrido naquele país em 12 de janeiro de 

2010. 

Art. 2º O visto disciplinado por esta Resolução Normativa tem caráter especial e 

será concedido pelo Ministério das Relações Exteriores, por intermédio da 

Embaixada do Brasil em Porto Príncipe. 
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 Coletiva de imprensa de diversos ministérios transmitido em programa da TV NBR, disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=RzxxEK34rug>. Acesso em: 10 maio 2014. 
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Parágrafo único. Poderão ser concedidos até 1.200 (mil e duzentos) vistos por ano, 

correspondendo a uma média de 100 (cem) concessões por mês, sem prejuízo das 

demais modalidades de vistos previstas nas disposições legais do País. 

Art. 3º Antes do término do prazo previsto no caput do art. 1º desta Resolução 

Normativa, o nacional do Haiti deverá comprovar sua situação laboral para fins da 

convalidação da permanência no Brasil e expedição de nova Cédula de Identidade 

de Estrangeiro, conforme legislação em vigor. 

Art. 4º Esta Resolução Normativa vigorará pelo prazo de 2 (dois) anos, podendo ser 

prorrogado (DOU de 13/01/2012). 

 

Da RN nº 97 extraem-se as seguintes diretrizes: 

 

a) a imigração haitiana ainda é uma questão humanitária; 

b) o Estado brasileiro acredita que a motivação da imigração haitiana para o Brasil foi devido 

ao “agravamento das condições de vida da população haitiana em decorrência do terremoto 

ocorrido naquele país em 12 de janeiro de 2010”, logo somente será fornecido o visto àqueles 

que solicitarem à Embaixada do Brasil em Porto Príncipe/HAI; 

c) o Estado brasileiro está disposto a receber uma quantidade limitada de imigrantes 

haitianos, limitada também temporalmente por mês e por ano; e 

d) o visto “por razões humanitárias” é uma espécie de visto de trabalho e sua 

transformação em autorização de permanência, ao fim de seu prazo, está atrelada à 

comprovação de exercício laboral por parte dos imigrantes haitianos. 

É possível também deduzir que a RN nº 97 excluiu: 

1) cidadãos haitianos que não vivem no Haiti; 

2) cidadãos haitianos cujos processos migratórios irregulares já estavam em curso e 

cidadãos haitianos que estão em trânsito no momento de sua publicação; 

3) cidadãos haitianos que entraram ou entrarem irregularmente no Brasil; e 

4) cidadãos de outras nacionalidades que estejam passando por situações excepcionais ou 

de caráter humanitário. 

Sintomaticamente, essa resolução normativa foi assinada no dia 12 de janeiro de 

2012, precisamente dois anos depois do terremoto. A coincidência de datas parece querer 

transmitir a mensagem de solidariedade ao povo haitiano, embora o seu conteúdo extrapole e 

contradiga, em certo grau, a ideia inicial. Implicitamente essa resolução informou que o 

Estado brasileiro não tolera o ingresso por outros meios, senão o legal. 

 O Estado brasileiro busca direcionar e canalizar o fluxo irregular para a via 

regular. Comunica que, para atingir esse fim, o Estado brasileiro abriu mão de exigir o 

preenchimento de diversos requisitos impostos às demais modalidades de vistos existentes, 

restando apenas o dever de o cidadão haitiano apresentar comprovante de residência no Haiti; 
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atestado negativo de antecedentes criminais expedido pelo Haiti; documento de viagem 

válido; e o pagamento dos emolumentos consulares. Do ponto de vista documental, foi 

emitida mensagem de hospitalidade limitada, ou seja, condicionada ao preenchimento de 

certos requisitos. 

 A oferta de vistos humanitários foi ainda condicionada à duração de sua oferta. A 

oportunidade de se chegar ao Brasil pelas vias facilitadas tem duração curta, de dois anos. 

Esse é o prazo inicialmente estipulado em que a porta do Brasil estará aberta àqueles que 

possuírem o visto humanitário.  

A hospitalidade ofertada por meio do visto humanitário tinha, portanto, duração 

curta e poucas vagas, uma vez que foi instituída cota, ou seja, o limite de expedição de 1,2 mil 

vistos ao ano. Ou seja, o limite da hospitalidade brasileira foi estabelecido em termos 

quantitativos de 2,4 mil cidadãos haitianos durante a vigência da RN nº 97. A limitação da 

quantidade de emissão por mês parece complementar o limite da hospitalidade da burocracia 

brasileira. Ou seja, 100 vistos processados por mês é o limite que a burocracia brasileira deve 

envolver-se com a questão migratória haitiana. Todavia, aos familiares do portador do visto 

humanitário é facultada a obtenção de visto de reunião familiar, que não entra na 

contabilidade dos 100 vistos mensais.  

Por um lado, o Governo Federal ratificou a sua hospitalidade ao confirmar a 

permanência de todos os 4 mil haitianos que já haviam entrado no Brasil até 12 de janeiro de 

2012. Por outro lado, restringiu a hospitalidade futura a meros 2,4 mil chefes de família 

haitianos nos dois anos seguintes e, ainda assim, condicionada ao procedimento de visto 

humanitário somente no Haiti. 

Segundo o Ministro do MTE à época, existia uma razão para a emissão dos vistos 

humanitários se restringir à Embaixada do Brasil no Haiti, “evitando assim que sejam 

construídas rotas alternativas ou outro subterfúgio para solicitação de vistos em outros países 

que não o Haiti, que é o foco da preocupação brasileira hoje”. A citação confusa parece 

demonstrar receio do ministro do MTE com a possibilidade de novas rotas ou subterfúgio 

ilícito para a solicitação de vistos por cidadãos de outras nacionalidades além da haitiana. Em 

outros termos, a emissão do visto humanitário pela Embaixada brasileira deveria restringir-se 

ao Haiti, para evitar que outros estrangeiros pleiteassem a mesma hospitalidade do Governo 

brasileiro.  

Segundo o ministro da Justiça, ainda no momento da coletiva de imprensa, a ação 

do Governo Federal foi de “abrir a fronteira com controle”. O controle parece, então, 
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necessário para evitar um mal, um ato de violência contra a soberania, conforme aduz mais 

uma vez o ministro da Justiça: 

 

Fossemos nós fazer vistas grossas a uma entrada, junto com eventuais haitianos 

poderiam entrar pessoas de outras nacionalidades como já vinha ocorrendo, e 

também pessoas vinculadas a organizações criminosas. Nós precisamos ter um 

controle das fronteiras brasileiras.
40

 

 

Porém, o ministro da Justiça alegou, em seguida, tratar-se de uma questão de 

direitos humanos e de dignidade dos haitianos que faziam a rota irregular e eram explorados 

por máfias, daí ser necessário, então, o combate a essas organizações criminosas: 

 

A postura brasileira foi de reconhecimento desses direitos (humanos), foi de 

solidariedade ao povo haitiano e é nessa perspectiva que o Governo brasileiro 

também afirmou que dará todo apoio aos haitianos que já entraram, aos 4 mil [...] ou 

seja, estamos dando total apoio ao povo haitiano como temos feito historicamente. A 

única coisa que fizemos foi abrir a nossa fronteira com controle para que possamos 

combater os coiotes. Para que possamos combater estas máfias que se valem da 

desgraça de seres humanos para extorquir os poucos tostões que eles ainda têm. 

 

Em medida restritiva adicional, a diplomacia brasileira logrou convencer o 

Governo do Peru a exigir vistos de cidadãos haitianos, conforme pronunciamento do ministro 

das Relações Exteriores brasileiro, Antônio Patriota: 

 

Então, no plano das relações internacionais começamos a nos coordenar 

estreitamente com os nossos vizinhos e graças a esse diálogo, em particular com o 

Peru, que se transformou na via de acesso prioritário. O Governo peruano, 

gostaríamos de agradecer muito ao Governo do Presidente Ollanta Humala, por ter 

adotado essa posição, há dois dias adotou um decreto que exige vistos também dos 

haitianos. Com isso, nós temos condições de exercer uma plena vigilância daquilo 

que ocorre nas nossas fronteiras.
41

  

 

O ministro do MJ, na mesma coletiva de imprensa, comentou que envolveria a 

Polícia Federal na desarticulação das máfias que atuam na exploração dos imigrantes pela 

fronteira: 

 

Vamos tratar com autoridades policiais de Peru, Bolívia e Equador. A Polícia Federal 

tem adidância. Tem adidos nas embaixadas brasileiras do Peru e da Bolívia e temos 

uma excelente relação também com a polícia do Equador. Nós já estamos tratando 
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 Pronunciamento proferido em coletiva de imprensa de diversos ministérios, transmitido em programa da TV 

NBR. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=RzxxEK34rug>. Acesso em: 10 maio 2014. 
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dessa questão para que possamos fazer operações conjuntas de combate a essas 

máfias.
42

  

 

O discurso oficial do Governo Federal foi o de proteger a dignidade dos 

imigrantes haitianos que eram explorados por máfias ao longo do trajeto para o Brasil. 

Portanto, as ações restritivas deveriam estar voltadas aos exploradores dos imigrantes, ou seja, 

contra aqueles que violam direitos. No entanto, as ações anunciadas pelo Governo Federal, 

em 12 de janeiro de 2012, foram quase todas restritivas para os imigrantes. A mobilidade dos 

imigrantes foi afetada diretamente pelas ações do Estado brasileiro, muito mais voltadas para 

medidas restritivas, conforme é possível deduzir da Figura 4, a seguir. 

 

Medidas Restritivas Medidas Não Restritivas 

Restrição na quantidade mensal e anual de vistos 

humanitários 

Oferta de visto humanitário para haitianos e seus 

familiares (reunião familiar) 

Restrição de emissão de vistos humanitários na 

Embaixada brasileira em Porto Príncipe 

Regularização de 2,4 mil haitianos via 

procedimento Conare-Cnig 

Atuação diplomática para exigência de visto a 

haitianos no Peru 

XXX 

Combate aos agenciadores da imigração irregular 

por meio do fechamento da fronteira 

XXX 

Decisão de negar antecipadamente novas 

solicitações de refúgio feitas por haitianos a 

partir de 2012 

XXX 

Figura 4: Comparativo das medidas restritivas e não restritivas da 2ª fase da imigração haitiana pelo Acre
43

 

A hospitalidade brasileira deixaria de ser executada de modo amplo por meio de 

instrumento “inadequado” do refúgio e da entrada irregular e passaria a ser exercida por meio 

do instrumento formal do visto humanitário estabelecido por meio de cotas. Os haitianos 

deixariam de “pular” o muro invisível da fronteira, que lhes parecia fácil e ágil, para serem 

recebidos “pela porta”, embora em pequenas quantidades. 

O Ministério Público Federal no Acre, possivelmente antevendo prejuízos à 

hospitalidade oferecida pelo Estado brasileiro aos haitianos em Brasileia, ajuizou Ação Civil 

Pública contra a União em 25 de janeiro de 2012, requerendo ao Poder Judiciário: 
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 Pronunciamento proferido em coletiva de imprensa de diversos ministérios, transmitido em programa da TV 
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1) A antecipação da tutela jurisdicional, com a cominação de astreintes ou de outras 

medidas efetivadoras vislumbradas pelo juízo, a fim de determinar à União que: 

1.1) Reconheça, para todos os fins legais, a condição jurídica de refugiados de todos 

migrantes de nacionalidade haitiana que se encontram no Brasil ou se dirigem a este 

país; 

1.2) Cesse todo e qualquer impedimento para o ingresso no território nacional de 

migrantes de nacionalidade haitiana; 

1.3) Cesse toda e qualquer ameaça de deportação dos haitianos que se encontram no 

Brasil em busca de refúgio; 

1.4) Preste imediatamente auxílio humanitário (água, alimentação, moradia 

provisória e serviços básicos de saúde) aos refugiados haitianos que se encontram no 

Brasil, até que estes obtenham vínculos empregatícios e possam custear a própria 

subsistência e de suas famílias; 

2) A citação da União, na forma da lei, para, querendo, contestar a presente ação, 

com as advertências de praxe, inclusive quanto à confissão da matéria de fato, em 

caso de revelia; 

3) A prolação da sentença de procedência da ação, convertendo-se em definitiva a 

antecipação de tutela requerida, obrigando a União ao cumprimento definitivo das 

obrigações dispostas nos itens 1.1 a 1.4 do pedido.
44

 

  

Em suma, a concessão de autorização de permanência aos haitianos pelo CNIg, 

por um lado, demonstra uma vontade política em resolver a situação documental desses 

imigrantes. Por outro lado, os limites de uma categoria nova e excepcional denominada de 

“imigrante por razões humanitárias” estabelecem os limites da hospitalidade brasileira, em 

relação à imigração por vir.  É um episódio político importante, segundo Thomaz e Nyers: 

 

 [...] é um episódio político muito importante, já que a capacidade de se decidir 

sobre questões de inclusão e exclusão é um elemento central do poder soberano. O 

patrulhamento das fronteiras e a defesa dos cidadãos dos perigos externos são 

algumas das fontes de legitimidade do monopólio do Estado moderno sobre vários 

assuntos políticos. Nesse sentido, sempre que um Estado delibera sobre a concessão 

ou não da proteção aos solicitantes de refúgio, não apenas uma determinação 

humanitária está sendo feita, mas essa também é uma situação em que o Estado 

(THOMAZ, 2013: 137) [...] “(re)funda sua reivindicação de monopólio do político” 

(NYERS, 2003: 1071, apud THOMAZ, 2013: 137). 

 

É justamente essa imigração futura, qual seja, essa por vir, que o Estado brasileiro 

busca controlar, que bateu rapidamente à porta e suplicou extensão da hospitalidade brasileira. 

E o plano do Governo Federal de ordenar o fluxo irregular para o regular deparou-se, mais 

uma vez, com uma realidade fática: haitianos mais uma vez tentando entrar pelo Peru em 

direção ao Brasil. Essa chegada, contrariando o plano governamental, precisava de uma 

resposta. A dúvida que se tinha era se a resposta seria de hospitalidade ou se seria uma 

resposta soberana hobbesiana.  
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 Petição inicial da Ação Civil Pública disponível em: <http://www.prac.mpf.mp.br/atos-do-

mpf/acp/acphaitianos>. Acesso em: 27 nov. 2013. No entanto, não foi possível obter o andamento processual 

devido ao fato de a ação tramitar em segredo de justiça. 



44 

 

Em outra entrevista divulgada no dia 10 de janeiro de 2012,
45

 o ministro da 

Justiça delineou uma medida restritiva, que seria ou que poderia ser lançada para conter o 

fluxo irregular de haitianos, que é aquela a que está vulnerável qualquer imigrante irregular, 

isto é, a deportação: 

 

Até a data da resolução (97), nós vamos regularizar. Depois da resolução, nós vamos 

dar o visto condicionado nos termos do art. 18 desta Lei e que será dado por nossa 

Embaixada no Haiti. Obviamente, a partir dessa data, os que não tiverem visto não 

poderão entrar no país e os que entrarem ilegalmente terão obviamente a sua 

notificação para que sua extradição seja efetivada como acontece com 

quaisquer estrangeiros (grifo nosso). 

 

Apesar de haver mencionado o termo extradição, infere-se que o instituto a que 

ele se referia era a deportação, que se trata de medida administrativa para destinar o 

estrangeiro irregular ao último local de saída antes de chegar ao Brasil. Como a maioria dos 

haitianos estava usando o Peru como último país de trânsito, isso implicaria deslocar o 

haitiano que chegasse ao Acre para Iñapari/PER, última cidade peruana antes de chegar ao 

Brasil por Assis Brasil/AC. 

Em 12 de janeiro de 2012, a Polícia Federal iniciou procedimento para impedir a 

entrada de haitianos em solo brasileiro. Essa medida continuou no mês seguinte, quando 

matéria jornalística filmou ações da Operação Sentinela da Polícia Federal, que se 

encarregava de fechar a fronteira entre Assis Brasil/AC e Iñapari/PER, impedindo que os 

haitianos entrassem irregularmente no Brasil.
46

 O Relatório de Prestação de Contas Anual de 

2011,
47

 que compreende atividades desenvolvidas pela Superintendência da Polícia Federal no 

Acre até março de 2012, aponta, de modo inequívoco, que houve barreiras policiais para 

impedir a entrada de haitianos em território nacional, como se constata a seguir: 

 

Ademais, além das situações que já fazem parte do rol de atribuições e 

responsabilidades inerentes a esta UJ, outro problema foi enfrentado no ano de 2011 

e início de 2012: a entrada de haitianos no País de forma ilegal. Esta situação 

despendeu forte atuação por parte desta unidade, principalmente, levando-se em 

conta os Tratados e Convenções sobre Direitos Humanos de que o Brasil faz parte. 
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 Coletiva de imprensa do MJ. Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=-OEkI_fenGE>. Acesso em: 

14 abr. 2014. 
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dialogam com policiais federais e são impedidos de entrar em território brasileiro. No sítio eletrônico, o ano 
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Para resolução de tal problemática foram despendidos esforços na realização dos 

seguintes trabalhos: 

- Força-Tarefa para realização dos procedimentos de regularização e entrada de 

haitianos no Brasil, sob responsabilidade da Delegacia da Polícia Federal situada no 

município de Epitaciolândia (DPF/AC); 

- Realização de barreiras policiais nos principais pontos de entrada de 

imigrantes no estado do Acre, quais sejam: Ponte do município de Epitaciolândia 

(fronteira Bolívia), Ponte Wilson Pinheiro, no município de Brasiléia (fronteira 

Bolívia) e Ponte de Assis Brasil (fronteira Peru). 

Toda a coordenação deste trabalho esteve a cargo do Chefe da Operação 

Sentinela (grifo nosso). 

 

Note-se que a Polícia Federal foi o braço do Estado na então tarefa ambígua de 

documentar os haitianos via processamento da solicitação de refúgio àqueles que haviam 

entrado no Brasil antes da Resolução nº 97, do CNIg, e, ao mesmo tempo, foi o órgão 

designado para realizar a tarefa de impedir que novos haitianos entrassem por essa 

modalidade. A Operação Sentinela foi eficaz em gerar um acúmulo de haitianos na cidade de 

Iñapari/PER que tinham o intuito de entrar no Brasil. Manifesto dos haitianos
48

 que se 

encontravam em Iñapari/PER, escrito em 25 de janeiro de 2012, dava conta das condições em 

que se encontravam os imigrantes: 

 

Que neste momento nos encontramos 280 cidadãos haitianos retidos, nesta cidade 

fronteiriça de Iñapari, sem poder passar ao Brasil, desde o dia 12 de janeiro. Muitos 

de nós já não temos recursos econômicos para pagar hotel, alimentação e para gastos 

pessoais. [...] Nós não tínhamos conhecimento da decisão humanitária que havia 

tomado o Governo do Brasil, de outorgar vistos de trabalho para cidadãos haitianos 

em sua embaixada no Haiti; neste momento já estávamos no caminho viajando para 

o Brasil. Uma vez que na cidade de Santo Domingo, capital da República 

Dominicana, nos ofertam passagens de avião, dizendo que há trabalho no Brasil, a 

passagem pela fronteira é livre, etc., e aqui nos damos conta de que tudo foi pura 

mentira. Solicitamos encarecidamente ao Governo do Brasil que nos permita 

ingressar a seu país, por um Ato Humanitário, para oferecer nosso trabalho, 

sobretudo, como mão de obra em suas grandes construções e megaprojetos; porque 

nós somos gente de trabalho e não temos a nenhum tipo de trabalho. 

 

Nesse momento, pelo menos 280 haitianos foram impedidos de entrar no Brasil 

como medida restritiva complementar à RN nº 97, do CNIg. A situação de haver imigrantes 

próximos da fronteira brasileira passando necessidades e suplicando pela entrada em território 

brasileiro, aos poucos, tomou proporções de apelo humanitário na opinião pública, levando o 

Governo Federal a examinar mais uma vez o tema.  

No mesmo dia, em 25 de janeiro de 2012, foi assinada a Portaria nº 8, do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), publicada no dia 30 de 

janeiro de 2012, no Diário Oficial da União, que inaugurou parceria técnica e financeira do 
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MDS com os governos do Acre e do Amazonas no tocante à assistência social aos imigrantes 

haitianos: 

 

Art. 1º O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome prestará apoio 

técnico e financeiro aos estados do Acre e Amazonas para atender as situações de 

imigração dos indivíduos haitianos que se encontram em situação de risco pessoal e 

social. 

Art. 2º Os recursos de que trata esta Portaria deverão onerar o Programa de Trabalho 

08.244.2037.2A69 – Serviços Específicos de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade, na categoria econômica de custeio, e serão destinados ao 

atendimento das necessidades das famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e risco social. 

Art. 3º A definição dos valores a serem repassados na forma desta Portaria levará em 

consideração o número de imigrantes haitianos indicado pelos respectivos governos 

estaduais, para atendimento das ações de assistência social, conforme a tabela 

constante no Anexo I. 

Art. 4º Os recursos serão repassados no exercício de 2012, em parcela única, de 

acordo com os valores estabelecidos no Anexo II, diretamente do Fundo Nacional de 

Assistência Social - FNAS aos fundos estaduais de assistência social dos respectivos 

estados. 

Art. 5º A prestação de contas dos recursos recebidos dar-se á na forma da Portaria nº 

625, de 10 de agosto de 2010, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome. 

Art. 6º O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por intermédio 

da Secretaria Nacional de Assistência Social, prestará assessoramento técnico aos 

estados do Acre e Amazonas, conforme o art. 1º, nas atividades de planejamento e 

implementação das ações. 

Art. 7° Os conselhos de assistência social dos estados deverão apreciar, acompanhar 

e fiscalizar a implementação das ações, os resultados e a prestação de contas dos 

recursos repassados na forma desta Portaria (DOU, nº 21, de 30 de janeiro de 2012, 

p. 113). 

 

Então, pela Portaria nº 8, do MDS, o Governo Federal iniciou o fomento à 

assistência de acolhimento e alimentação que até então vinha sendo custeada e administrada 

integralmente pelo Governo do Acre. Sucede que essa medida de acolhimento não se 

restringiu a acolher os haitianos que tivessem entrado no Brasil até a data da RN nº 97. Ela foi 

ampla e serviu de base para que o Governo do Acre desse a assistência aos haitianos ao longo 

de todo o ano de 2012. Pode-se inferir que a política documental do Governo Federal, que 

culminou em medidas majoritariamente restritivas em janeiro de 2012, rapidamente produziu 

pressão para o efeito reverso, ou seja, pressão para o acolhimento, para a hospitalidade. 

Sinais de inflexão na política migratória brasileira se mostraram quando, em 10 de 

abril de 2012, o Governo brasileiro voltou atrás e decidiu permitir a entrada do contingente 

haitiano que se encontrava retido em Iñapari/PER.
49

 A partir de abril de 2012, 
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consequentemente, o Estado brasileiro iniciou processo de redirecionamento de sua política 

migratória para haitianos. 

 

 

1.4 3ª FASE: TENTATIVA DE HOSPITALIDADE A PARTIR DE ABRIL DE 2012 

 

 

Após a entrada do contingente de haitianos em abril de 2012, novos acessos de 

haitianos irregulares foram registrados pelo Acre. Se, em 2011, naquele estado entraram 

aproximadamente 1.175 haitianos, em 2012, nele adentraram 2.225 haitianos. Em 2013, esse 

número disparou e alcançou a marca de 7.302 imigrantes, totalizando, aproximadamente 11 

mil haitianos que entraram somente pelas vias terrestres do Acre.
50

  

Essas novas entradas coincidiram com o fim das atividades da Operação 

Sentinela, no primeiro semestre de 2012. O motivo do fim da experiência de fechamento 

momentâneo das fronteiras do Acre não foi divulgado oficialmente pelo Estado brasileiro. A 

mudança de paradigma aparentemente ocorreu de modo silencioso e nos bastidores do 

aparelho estatal. Não foram feitos pronunciamentos de autoridades, mas suas consequências 

foram percebidas pelos haitianos, que entraram em número muito maior pelo Acre do que no 

período anterior à RN nº 97, do CNIg. 

Nas entrevistas realizadas durante esta pesquisa, foi possível colher percepções de 

representantes de ministérios ligados à temática migratória sobre essa mudança de paradigma. 

Um dos entrevistados, que aqui não será identificado, já que se trata de tema com maior 

suscetibilidade política e devido ao cuidado desta pesquisa em não expor os entrevistados 

desnecessariamente, destacou sua percepção de que o Estado encontrava dificuldades em 

posicionar-se acerca do tema, atuando de modo contraditório “com algumas premissas do 

estatuto que rege as relações de refúgio”. Mas ressaltou que teria havido uma alteração da 

capacidade de o Estado se posicionar em relação ao fluxo. 

 

Eu tenho a impressão que houve uma alteração também na nossa capacidade do 

Estado de diagnosticar esse fluxo e houve uma alteração da capacidade do Estado de 

se posicionar em relação ao fluxo também. Nós temos declarações anteriores, até de 

presença do Conare, afirmando isso. Temos declarações de... Então ministros 
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também declarando, assinando enquadramento e durante um tempo... Acho que – 

que seja bem destacado – a situação em que se torna visível um problema, não está 

no nosso ver, na nossa concepção hoje, não está ligada ao fluxo em si. O problema 

surge quando o tratamento desse fluxo dado ao Estado, ele se torna 

contraditório com algumas premissas do estatuto que rege as relações de 

refúgio. Nós constatamos no decorrer desse ano que o operador na ponta, que é o 

Departamento da Polícia Federal, ele estava retendo ou estabelecendo cotas [...] 

(grifo nosso).
51

 

Em seguida, o mesmo entrevistado destacou que a posição que se formou no 

Conare no decorrer de 2011 foi favorável ao fechamento da fronteira e que houve uma 

mudança de posição imprimida pela pressão da opinião pública contrária a retenção de 

estrangeiros na fronteira: 

 

Foi um tempo característico de inércia da administração publica... Porque esse 

entendimento foi formado em 2011. No fim de 2011 é possível até observar, notar 

em atas do Conare a afirmação textual de que a fronteira deveria ser fechada. A 

avaliação atual é que esse processo de decisão acontecido ainda em 2011, ele 

contaminou, influenciou uma perspectiva que foi claramente voltada para a retenção. 

Não chego a dizer que é uma perspectiva voltada para segurança publica, porque 

hoje nós inclusive pleiteamos que a solução de segurança publica e segurança cidadã 

a ser dada é a documentação, não é retenção. Esse processo de retenção aconteceu, 

chegou a momentos críticos de acompanhamento, de acompanhamento da 

opinião publica, da imprensa - como deve ser -, que mostrou a exaustão do 

movimento de negar protocolo, de concentrar populações migrantes do lado 

peruano da fronteira, na cidade de Iñapari/PER, e que foi importante como fato 

decisivo para que se colocasse em discussão para além daquela nacionalidade 

burocrática encapsulada. Então nós estamos hoje conduzindo a discussão, que é uma 

discussão ampliada que traz outras nacionalidades e que é formada também por uma 

aplicação, que é uma aplicação a nosso ver mais clara do Estatuto, da Convenção e 

da própria moldura Constitucional Brasileira, está sendo aplicada pelo Governo 

(grifo nosso).
52

  
 

 

Outro entrevistado pontuou que a mudança na Presidência do Conare
53

 foi fator 

decisivo para alteração definitiva do status quo e para favorecer as interpretações já 

disponíveis sobre os prejuízos sociais das medidas adotadas pelo fechamento de fronteira: 

 

Desde a primeira sessão em que houve a alteração da presidência no Conare foi 

afirmada essa alteração de perspectiva. Que deve ter acontecido em abril de 2012 

[...] É notável que havia algum acúmulo mostrando o diagnóstico de exaustão, mas 

sem propositura de alternativa, de solução no âmbito do CNIg já em março de 2012. 

E nós incorporamos a esse diagnóstico, acrescentando o custo de uma solução 

institucional.  
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 Entrevista concedida ao pesquisador em novembro de 2013, no âmbito da autorização concedida pelo Comitê 

de Ética da Unieuro. 
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 Percepção colhida do mesmo entrevistado citado acima, no âmbito de entrevistas programadas e autorizadas 

pelo Comitê de Ética da Unieuro. 
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 A Presidência do Conare é ocupada pelo Secretário Nacional de Justiça do MJ desde junho de 2012. Seu 

antecessor no Conare era o Secretário-Executivo, também do MJ.  
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Essa mudança de percepção sobre o fluxo de haitianos significou, na prática, não 

apenas o fim das barreiras que impediam um contingente específico de atravessar do Peru 

para o Brasil, mas também modificações importantes na RN nº 97, do CNIg. A RN nº 102 

determinou a seguinte alteração na redação da RN nº 97: 

 

Art. 1º O caput do art. 2º da Resolução Normativa nº 97, de 12 de janeiro de 2012, 

passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2º O visto disciplinado por esta 

Resolução Normativa tem caráter especial e será concedido pelo Ministério das 

Relações Exteriores". 

Art. 2º Fica revogado o parágrafo único do art. 2º da Resolução Normativa nº 97, de 

2012. 

 

A RN nº 102 logrou por fim o sistema de limitação do número de vistos 

humanitários por cotas e retirou a limitação de o Ministério das Relações Exteriores emitir 

vistos humanitários a cidadãos haitianos apenas na Embaixada no Haiti. Ou seja, a partir 

dessa resolução, o Governo Federal passou a admitir que outras embaixadas, situadas nos 

países que compõem a rota, pudessem também emitir vistos humanitários.  

Essa medida de expedição de vistos humanitários sem limite preestabelecido 

somou-se à continuação de esforços do CNIg em documentar os haitianos que continuavam a 

chegar por via irregular e não se submetiam mais às barreiras da Polícia Federal na fronteira. 

Essa medida prolongou-se com a publicação da RN nº 106, do CNIg,
54

 de 24 de outubro de 

2013, a qual prorrogou o prazo da RN nº 97 (já modificada pela 102) por 12 meses, vale dizer, 

até janeiro de 2015. 

As medidas de expedição de vistos humanitários sem cotas e de regularização dos 

haitianos solicitantes de refúgio (pelo trâmite Conare-CNIg) tornaram-se alicerces da política 

documental brasileira para haitianos. A prorrogação até janeiro de 2015, para emissão do visto 

humanitário pelo Governo Federal, ofertou certa estabilidade ao fluxo regular, embora ainda 

suscetível a um prazo. De todo modo, demonstrou compromisso do Estado brasileiro em 

acolher, por instrumentos de política documental disponíveis, os haitianos imigrantes. 

Do ponto de vista do acolhimento, o Governo do Acre continuou tendo papel 

precípuo de realizar o contato direto com os imigrantes, de alojá-los e de fornecer 

alimentação. O primeiro repasse do MDS ao Governo do Acre, como já foi exposto, decorreu 

da Portaria nº 8, de 25 de janeiro de 2012. No entanto, o Governo do Acre, ao executar o 

repasse, teria encontrado dificuldades em custear toda a infraestrutura de abrigamento para 
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 Resolução Normativa disponível em: <http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/resolucoes-normativas.htm>. 

Acesso em: 16 abr. 2014. 
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um número crescente de haitianos que permaneciam em Brasileia. Com isso, o Governo 

Federal, novamente por meio do MDS, realizou novo repasse, conforme a Portaria nº 244, 

assinada em 21 de novembro de 2012 e publicada no dia seguinte: 

 
Art. 1º Dispor sobre a suplementação do repasse financeiro, aos Estados do Acre e 

do Amazonas, para atender as situações de imigração dos indivíduos haitianos que 

permanecem em situação de risco pessoal e social. 

[...] 

Art. 4º Os recursos poderão ser repassados em duas parcelas, uma no exercício de 

2012 e outra no exercício de 2013, diretamente do Fundo Nacional de Assistência 

Social – FNAS aos fundos estaduais de assistência social dos respectivos estados, 

mediante relatório técnico que fundamente a necessidade de repasse da segunda 

parcela (DOU, nº 225, de 22 de novembro de 2012, p. 83). 
 

Portanto, a Portaria nº 244 não apenas visou assegurar condições de acolhimento 

aos haitianos durante o fim de 2012, mas também ofereceu repasse de recursos para o ano de 

2013, demonstrando mais uma vez a opção do Governo Federal pelo acolhimento.  

Até o fim desta pesquisa, não foram identificadas novas ações comissivas de 

cunho restritivo pelo Governo Federal.  Por outro lado, o que continua sendo objeto de 

análise, sobretudo no Capítulo 4, é a forma de implementação das medidas não restritivas, 

sobretudo no âmbito da Força-Tarefa do Governo Federal em Brasileia/AC, que ocorreu em 

abril de 2013. Além disso, são exploradas, nos capítulos subsequentes, a relação entre 

soberania e hospitalidade e a contribuição desses conceitos na construção de uma nova 

política migratória. 

 



51 

 

CAPÍTULO 2 – SOBERANIA: MODELO DE ESTADO E PERSPECTIVA DO 

LEVIATÃ PARA O ESTRANGEIRO 

 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar a construção do conceito de 

soberania durante a formação do Estado moderno e apontar como a teoria política, então 

dominante, exerceu influência na interação da concepção estatal atual, no que diz respeito ao 

estrangeiro. Pretende-se, no primeiro momento, demonstrar breve percurso do Estado 

moderno para o Estado contemporâneo, apresentando a sua evolução e as suas contradições.  

Em seguida, objetiva-se analisar o legado da contribuição da Ciência Política, por 

meio de Thomas Hobbes, para a concepção contemporânea de soberania em relação ao 

estrangeiro, e confrontá-la com a crítica de Jacques Derrida. O desvelo das questões de 

soberania revelará elementos basilares para que se possa realizar, nos capítulos seguintes, o 

cruzamento de reflexões com a questão da hospitalidade. 

 

 

2.1  ESTADO VESTEFALIANO E ESTADO DA CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

 

A soberania tem sido debatida sob o prisma da teoria política, tomando por base 

modelos jurídico-institucionais do Direito Internacional, ou seja, a soberania cunhada como 

princípio com validade de norma.
55

 A análise proposta para esta pesquisa não teve como 

objetivo realizar uma investigação própria da Ciência Jurídica, ao contrário, pretende-se tomar 

como ponto de partida modelos de soberania cujo objeto sempre pertenceu à Ciência Política 

e que foram expressos em documentos do Direito Internacional em determinados momentos. 

Sendo assim, foram apreendidos dois modelos como objeto de análise: o modelo de Vestefália 

e o modelo da Carta das Nações Unidas. 

Watson (1992) analisa os Estados, mormente os europeus, no contexto de 

movimentos hegemônicos e anti-hegemônicos típicos do momento histórico vivido no 
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 O Direito Internacional dedica-se grande parte de sua atenção para fundamentar a necessidade de obediência 

às normas internacionais. “O Direito dos Tratados diz respeito à questão do conteúdo das obrigações assumidas 

por Estados individuais entre si, ou seja, aos efeitos das obrigações resultantes de um acordo expresso.” 

(BROWNLIE, 1997: 14). Esse trabalho tangencia esse debate, embora não o aprofunde, devido ao seu objetivo e 

à área de conhecimento da pesquisa se pautar na Ciência Política, cuja preocupação não é de confirmar ou negar, 

com base na dogmática jurídica, a validade ou não da norma nacional ou estrangeira. 
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período da assinatura do Tratado de Vestefália. Ele identificou que a Europa do século XVI 

foi contaminada por uma tentativa de exercício ou de imposição de um movimento 

hegemônico do Império Habsburgo. Assim, a questão da hegemonia naquele contexto 

histórico, segundo os ensinamentos de Watson (1992), diz respeito não apenas a uma relação 

de dominação e de poder entre nações, mas também e, principalmente, às possibilidades de 

organização das sociedades. O mundo conhecido convivia com diferentes estruturas societais. 

A Europa convivia com Estados mais ou menos delimitados, cidades-estados, principados, 

impérios, enfim estruturas que coexistiam com diferentes graus de autonomia e segurança 

jurídica.  

De forma simplificada, Fonseca Jr. aponta a queda da ordem feudal como o 

desencadeador do processo de formação dos Estados modernos: 

Aceitando que o processo de formação do Estado nacional na Europa é complexo e 

obedece a ritmos e modelos diferentes, é possível propor a generalização: o Estado 

nasce no momento em que a ordem feudal se torna frágil. Caracteriza-se um vazio 

político de onde surgirá, em sua feição moderna, o Estado (FONSECA JR., 1998: 

41). 

 

Em Fonseca Jr. (1998), vê-se que ele concentra seu modelo explicativo na lacuna 

de um poder superior, de um sistema hierárquico claro e definido.  Na sua avaliação, essa teria 

sido a lacuna que propiciou o surgimento do Estado moderno: 

No quadro medieval, os grupos sociais em conflito buscavam em uma autoridade 

superior, de cunho religioso, os preceitos e as normas que dirimem as dúvidas sobre 

direitos, apontam o que é justo e legal, portanto, definem padrões de ordem. É a 

ausência dessa autoridade superior, seja sob a forma institucional da Igreja, seja sob 

a forma jurídico-moral do direito natural, que marca o início da vida moderna do 

Estado (FONSECA JR., 1998: 41-42). 

 

Outro autor que contribui para a reconstrução histórica da origem da organização 

societal é Martin Van Creveld. Segundo Van Creveld (2004), nas origens da vida humana em 

comunidade, a vida era organizada em tribos sem governantes. Ninguém tinha o direito de 

ditar ordens a outro, tampouco o de exercer os poderes de justiça. As regras eram escassas e 

de origem costumeira, baseadas em mitos e divindades. Em algumas comunidades, cabia aos 

anciãos tentar convencer a assembleia da necessidade de aplicar sanção a algum indivíduo. 

Nas tribos com governantes, os chefes tribais exerciam o papel e eram, de fato, a única fonte 

de legislação positiva na comunidade, ainda que também se submetessem aos costumes. 

Mantinha sua autoridade perante seus súditos mediante fundamento religioso, embora 

possuíssem forças armadas permanentes. 
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Ainda segundo Van Creveld (2004), durante a antiguidade grega, nas Cidades-

Estados nasceram possibilidades de escolha de pessoas de modo mais amplo, para o exercício 

de funções públicas, nascendo a ideia de cidadania e igualdade entre pares. Ao passo que, na 

antiguidade romana, inicialmente a Justiça não era unificada, existindo diversos tribunais 

independentes. Normalmente os juízes eram pessoas comuns, não especializadas no direito e 

que se valiam de seus escravos e parentes para auxiliá-los. Não havia, tampouco, órgão 

acusador, cabendo à família acionar a Justiça. Nessa época, as forças públicas eram dispersas, 

reunindo-se somente em caso de necessidade. A idéia era de que cada cidadão era também um 

guerreiro. 

Van Creveld (2004) informou que, durante os impérios fortes e fracos, houve 

maior concentração do poder nas mãos dos imperadores. Todos os imperadores eram uma 

espécie de governantes centralizadores, que concentravam em si as funções legislativa, 

executiva e jurídica. Foi no império formado ao longo da Idade Média que a estrutura militar 

foi paulatinamente solidificada como corpo permanente profissional, e passou a ser 

remunerada. Nessa mesma época, estruturas civis da burocracia também tomaram forma de 

modo profissional, especializado e remunerado. No entanto, essas estruturas burocráticas 

serviam ao imperador como ente privado. Não havia divisão dos bens públicos e privados 

para os governantes. 

Infere-se que essa estrutura personalística causava insegurança jurídica, a ponto de 

perturbar a diplomacia durante os séculos X a XVII e influenciar as organizações sociais dos 

séculos seguintes. Um exemplo dos conflitos entre o rei e um imperador foi abordado por Van 

Creveld: 

 

Sempre que um imperador e outro governante se encontravam, era o primeiro que 

gozava de precedência, situação que quase sempre levava a incidentes diplomáticos. 

Um rei, como Carlos VI da França, que recebesse a visita de um imperador tinha de 

proteger-se contra o perigo de que o convidado se sentasse no trono real sem pedir 

permissão. Já o imperador que visitasse um rei talvez fosse recebido com a 

declaração de que ele não era superior (VAN CREVELD, 2004: 109). 
 

Então, para Van Creveld (2004), as prerrogativas e o exercício de poder dos 

impérios e, em particular o dos Habsburgos em detrimento dos reinos, principados e cidades-

estados, causavam insatisfação, principalmente porque era uma projeção de poder que excedia 

às reais capacidades dos impérios. Para Van Creveld (2004), a ascensão do Estado surgiu com 

a desintegração dos impérios e a concentração do poder nos feudos. Ainda na sua avaliação, o 

feudalismo foi um processo lento de concentração gradual de poder que, no seu declínio, 
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fortaleceu a ascensão do rei.
56

 Na sua visão, a secularização gradual dos serviços de justiça e 

da burocracia devolveu a ideia de coisa pública, ainda que o processo de formação do Estado 

estivesse imbricado com o fortalecimento conjuntural de um tipo de monarquia que 

desembocaria no absolutismo no século XVIII. 

Para Bobbitt (2003), a sociedade medieval de Estados havia sido substituída por 

Estados territoriais, com crescente autoridade delimitada em fronteiras geográficas 

específicas: 

A cristandade medieval ainda não era uma sociedade de Estados politicamente 

distintos. No entanto, a princípio na Itália e depois em todo o continente, a complexa 

estrutura horizontal da sociedade feudal cristalizou-se em um padrão vertical de 

Estados territoriais, cada qual com crescente autoridade dentro de fronteiras 

geográficas definidas (BOBBITT, 2003: 72-73). 

 

Bobbitt (2003) avalia que a formação da ideia de soberania foi possível a partir de 

um movimento contraditório de necessidade de tornar mais complexa a estrutura 

organizacional existente, mesmo que, para isso, a dotasse de características humanas. Ou seja, 

em dado momento foi necessária a personificação do Estado: 

  

O surgimento dessa maneira de considerar o Estado pode ser datado da época em 

que começaram a ser-lhe atribuídas características jurídicas e materiais do ser 

humano. Todos os traços legais significativos do Estado – legitimidade, 

personalidade, continuidade, integridade e, acima de tudo, soberania – remontam ao 

momento em que essas peculiaridades do homem, constituintes de sua identidade, 

foram transpostas para o nosso próprio Estado. Isso se deu quando os príncipes, aos 

quais tais características jurídicas estavam até então vinculadas, necessitaram dos 

serviços de uma burocracia permanente a fim de administrar as demandas de uma 

competição estratégica subitamente mais perigosa (BOBBITT, 2003: 75).  

 

Depreende-se que, de um lado, essa personificação do Estado permitiu à 

organização social tornar sua administração permanente. Por outro lado, tal personificação 

também criou espaços para um tipo de soberania pessoal, vinculada à pessoa do monarca, 

trazendo consequências e limitações subsequentes à própria organização social. No plano 

internacional, a personificação do poder na figura dos soberanos parecia encontrar 

legitimação pela tradição monárquica. 

Watson (1992) compreende que, especificamente, a decadência do Império de 
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 Foucault, ao avaliar o surgimento da soberania, demonstra o processo de concentração de poder em torno do 

rei, e discurso de legitimação de uma minoria: “Um princípio geral no que se refere às relações entre o direito e o 

poder: parece-me que há um fato que não se pode esquecer: nas sociedades ocidentais, e isto desde a Idade 

Média, a elaboração do pensamento jurídico se fez essencialmente em torno do poder régio. Foi a pedido do 

poder régio, foi igualmente em seu proveito, foi para servir-lhe de instrumento ou de justificação que se elaborou 

o edifício jurídico de nossas sociedades” (Foucault, 2010: 23). 
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Habsburgo era percebida como oportunidade de Estados monárquicos mais estruturados 

contraporem-se à hegemonia existente. Nesse sentido, o início do século XVII foi, para o 

autor, um movimento de confrontação do modelo de organização continental de hegemônico 

para anti-hegemônico. A França valeu-se de uma construção teórica calcada pelo Cardeal de 

Richelieu, denominada de raison d´état ou razão de Estado, conforme explica Watson: 

 

Era necessário combinar a concentração de poder de um stato com o 

reconhecimento da autoridade de um rei legitimado; e que também o rei tenha de ser 

a personificação do Estado. Seu objetivo era unificar a França sob uma monarquia 

absoluta e destruir toda a efetiva oposição, especialmente os castelos fortificados dos 

nobres e guarnições das cidades dos Huguenotes, que haviam sido projetadas para 

resistir ao rei. Essa era a política conhecida como raison d´état (WATSON, 1992: 

183, tradução livre).
57

 

 

 

Presume-se que a razão de Estado do monarca francês idealizado por Cardeal 

Richelieu e citado por Watson (1992) baseia-se na personificação do Estado por meio da 

autoridade religiosa e da força para se garantir absoluto em seus domínios. Por outro lado, no 

plano externo, o monarca francês parece haver adotado conduta menos centralizadora ao 

mobilizar uma coalizão anti-hegemônica, costurada após longas negociações e uso de 

diversos instrumentos de persuasão.  

Ainda sobre o rei francês, Watson (1992: 184) sublinhou também que “Ele 

construiu o mais bem informado e mais efetivo serviço diplomático da Europa. A política 

francesa também fez uso efetivo de dinheiro” (tradução livre).
58

 Ainda segundo Watson 

(1992), a França subsidiou aliados na guerra contra os Habsburgos. Ele retrata que, 

curiosamente, esses aliados nem sempre foram aliados da França, uma vez que a religião foi 

motivo de várias disputas antecedentes ou, pelo menos, de afastamento e esfriamento de 

relações. Um exemplo do pragmatismo francês dado por Watson (1992) foi a aliança com a 

protestante Suécia, com príncipes germânicos anti-imperiais e mesmo com os turcos. Cumpre 

salientar que, segundo Ávila (2013), a Guerra dos Trinta Anos foi um conjunto de conflitos 

decorrentes desses processos hegemônicos e anti-hegemônico e que teve seu fim com os 

Tratados de Vestefália.  

Bobbitt (2003) avalia o surgimento de um direito entre os Estados como oriundo 
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 “[…] it was necessary to combine the concentration of power of a stato with the acknowledged authority of a 

legitimate king; and that indeed the king must be the personification of the state. His aim was to unify France 

under an absolute monarch, and to destroy all effective opposition, especially the fortified castles of the nobles 

and the garrisons of Huguenot cities that were designed to resist the king. This was the policy known as raison 

d´état.”  
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 “he built up the best-informed and most effective diplomatic service in Europe. French policy also made 

effective use of Money.”  
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da relação entre Estados principescos, embora admita que os Estados régios foram os que 

solidificaram esse sistema internacional que desembocou na Paz de Vestefália: 

 

 
O mero desenvolvimento de Estados principescos não bastava para criar uma 

sociedade internacional além da Itália. Não obstante, ela surgiu, acarretando consigo 

rudimentos de um direito entre os Estados, devido à necessidade de manter um 

equilíbrio de poder para defenderem-se do mais forte dos Estados principescos, a 

Espanha. Antes de mais nada, porém, era preciso romper o abrangente poder da 

Igreja universal, de modo que os Estados pudessem desenvolver-se em termos 

territoriais, com súditos que confiassem em sua fidelidade ao Estado, não a outra 

entidade qualquer. A Igreja universal, nos tempos medievais, era o sistema 

unificador dentro do qual a sociedade internacional de príncipes começou a se 

desenvolver; depois que os membros desta tornaram-se Estados principescos, a 

Igreja (e o império) passaram a ser um obstáculo à emergência de uma sociedade de 

Estados (BOBITT, 2003: 83-84). 

 

 

Depreende-se, portanto, que Bobitt também considera a Paz de Vestefália como 

um marco histórico que ratificou uma nova estrutura política importante para compreender o 

Estado hoje: 

  
Entretanto, o Estado régio só triunfaria de fato como uma entidade estável e 

poderosa quando a centralização constitucional se tornasse realidade. A Paz de 

Vestefália, que encerrou a Guerra dos Trinta Anos, ratificou a nova criação política, 

unindo a legitimidade do domínio dinástico e as inovações administrativas italianas 

da Renascença à permanência de uma população fixa e indivisa. Vestefália 

proporcionou um período de consolidação interna à França – o primeiro e mais bem-

sucedido Estado régio – e pôs de fato um ponto final ao anelo habsburgo por um 

império. Por ironia, também preparou o terreno para o formato constitucional 

seguinte, o Estado territorial, como se o triunfo de uma ordem constitucional de 

algum modo engendrasse a forma que acabará por suplantá-la (BOBITT, 2003: 99). 
 

 

Dos autores expostos, depreende-se, portanto, que foi nesse contexto de 

emergência de um modelo de Estado real em detrimento do modelo de Estado principesco que 

surgiu o Tratado de Vestefália. Segundo Ávila (2013: 37), o Tratado de Vestefália na verdade 

congrega três acordos de paz que puseram fim à Guerra dos Trinta Anos entre as principais 

potências europeias, “[...] em 1648 foram assinados três importantes acertos entre as 

principais potências europeias e seus respectivos aliados”.  

De acordo com esse autor, o primeiro ato foi o de reconhecimento da 

independência da Holanda pela Coroa espanhola. Já o segundo acordo assinado entre a França 

e o então Sacro Império Romano-Germânico “confirmou a inviolabilidade das fronteiras, a 

não intervenção nos assuntos internos de outros Estados, o respeito pelas minorias, e 

convalidou definitivamente a independência da Suíça” (ÁVILA, 2013: 38). Ainda segundo 
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esse autor, o terceiro ato foi um acordo de paz entre a Suécia e o Sacro Império Romano-

Germânico. A partir da contribuição de Ávila, pode-se inferir que esses atos internacionais 

inovaram, por fim, a ideia de uma comunidade política universal e a aceitação da existência 

de Estados como detentores últimos da autoridade em determinados territórios, ou seja, 

detentores últimos da soberania. Corrobora com esse pensamento a ideia de triunfo gradual da 

soberania citada a seguir:  

 

Os acertos de Westfália configuraram um triunfo gradual da soberania, do governo 

nacional, do centralismo, do nacionalismo, e da segurança de cada Estado – em 

oposição aos denominados interesses universalistas da Igreja e do Império dos 

Habsburgos (ÁVILA, 2013: 38-39). 
 

Assim, essa experiência homogeneizante calcada em princípios hegemônicos foi 

freada pelo movimento anti-hegemônico e soberanista da Europa de seu tempo. Convém 

destacar a contribuição de Nunes (2001: 78) de que “a regra fundamental de Vestefália 

consiste na atribuição ao Estado da autoridade exclusiva sobre o respectivo território, espaço 

aéreo e três milhas de costa marítima”.  

Segundo se observa dos ensinamentos de Bobbitt (2003), a paz de Vestefália 

trouxe verdadeiro reconhecimento do status legal dos Estados, superando a legitimidade 

meramente tradicional ou dinástica: 

 

A Paz de Vestefália reconheceu o status legal de inúmeros Estados; representantes 

de mais de uma centena deles tomaram parte do congresso. O aspecto mais 

importante de tal reconhecimento foi que, indo além da Paz de Augsburgo, a Paz de 

Vestefália expandiu as fontes de legitimidade constitucional do Estado, até então 

conferida pelo sistema costumeiro da herança dinástica e conquista. [...] Do ponto 

de vista do direito constitucional e conflito estratégico, a Guerra dos Trinta Anos e a 

Paz de Vestefália puseram um ponto final à dimensão interestatal dos confrontos 

religiosos da era anterior e definiram a agenda estratégica do século seguinte [...] a 

consequência desse conflito foi a inevitável identificação de cada população com 

países específicos – desenvolvimento que, oportunamente, conduziria ao Estado-

nação e à luta pela autodeterminação. Assim, a omissão deliberada de uma 

Alemanha unificada no acordo de Vestefália levou diretamente à Longa Guerra do 

nosso século (BOBBITT, 2003: 111). 
 

Em Bobbitt, é possível depreender que, com o advento do Estado territorial, a 

soberania deixa de estar atrelada à figura pessoal do rei para estar atrelada ao perímetro 

territorial de sua dominação: 

 
Enquanto o Estado régio organizava-se em torno de um indivíduo, o Estado 

territorial definia-se por sua indivisão – e, portanto, nutria uma preocupação 

constante com suas fronteiras. Para ele, suas fronteiras eram tudo – sua legitimidade, 

seu perímetro defensivo, sua base tributária. O Estado territorial dependia de 

vigorosos sistemas comerciais, já que seu mercado interno soía ser insignificante, 
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por um lado, e, por outro, porque derivava um significativo volume de sua receita 

dos impostos sobre as importações (BOBBITT, 2003: 111-112).  

 

No entanto, pode-se afirmar que elementos de apego à territorialidade já eram 

percebidos no Estado régio mencionado por Bobbitt. Também é possível inferir que a 

categorização dos Estados em Bobbitt parece estar associada à ideia de tipo ideal weberiano. 

Ou seja, tipos puros que inexistiriam na prática com todos os seus elementos, mas cuja 

sistematização ajudou o autor a organizar seu pensamento em torno das características 

principais das organizações sociais estatais, em especial, o Estado moderno. Feita a ressalva, 

admite-se afirmar que os Estados pós-vestefalianos iniciam processos complexos que, em 

maior ou menor grau, consolidam características relacionadas ao apego em relação ao 

território e ao fortalecimento de seu poder bélico para fins de proteção e manutenção de sua 

unidade. O medo da guerra, elemento importante para este trabalho, inserir-se-ia nesse 

contexto. 

Assim, para fins desta pesquisa, na origem do conceito de soberania predomina a 

questão da prevalência dos interesses internos e no exercício do poder dentro de limites 

físicos delimitados pelas fronteiras. Mais do que isso, a soberania teve como pedra 

fundacional a segurança de seu território. Esse elemento ganhou proporções ainda maiores 

nos modelos de Estado seguintes que Bobbitt (2003) aborda, mas sua gênese é marcada pelo 

período de formação do Estado moderno de que trata este capítulo. Nesse contexto, 

inexoravelmente, ao tratar de soberania, há de se atentar para a atenção que essa estrutura 

chamada Estado dedica à segurança, cujo fundamento ou justificativa encontra-se no medo do 

retorno ao status de conflitos. 

Um aspecto mais complexo a se concluir, com base na reflexão de autores citados, 

é o suposto rompimento do soberano com a autoridade papal. Por um lado, deve-se levar em 

consideração que a divisão política feudal centrada pelo ideal da cristandade unida era 

assentada na coexistência de vários poderes sobre um mesmo espaço, tendo a autoridade da 

Igreja no topo. Infere-se que o modelo Vestefália rompe com a autoridade política do Papa e 

consagra a autoridade política do Estado na autonomia e unidade cultural da Nação.  

Por outro lado, a autoridade política do Estado não parece ter sido capaz de 

impedir o surgimento de alianças entre os Estados soberanos e a Igreja Católica Romana ou 

novas religiões cristãs. Para fins desta pesquisa, admite-se tal rompimento com a autoridade 

do Papa, no sentido de que o soberano passou a incorporar a função de instância máxima no 

mundo terreno e contra o qual não era mais possível invocar leis divinas para contrapor-se ao 

seu poder mundano.  
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Watson (1992) recorda que, ainda que não tenham sido um processo automático, 

as diferentes formas pré-estatais aos poucos foram tomando relevo de sistemas de Estados.
59

 

Segundo se depreende das considerações de Watson (1992), nesse sistema, todos os Estados 

são iguais no plano internacional e a relação entre eles é calcada na reciprocidade. Hurrel 

(apud NUNES 2001: 80), acerca desse modelo, apontou que “a soberania sempre foi um 

direito socialmente construído: não apenas algo que podia ser reivindicado simplesmente na 

base do poder, mas uma qualidade assente num conjunto de entendimentos comuns, e em 

evolução, entre um grupo de Estados”.  

Watson (1992: 186) adverte que, apesar de Vestefália haver criado regras e 

princípios políticos da nova sociedade de Estados, não criou um sistema em que houvesse 

uma balança de poder. Com isso, o processo anti-hegemônico estava criando as bases de 

ascensão de novo processo hegemônico. Dualidade que não passou despercebida por Nunes 

(2001: 78), que afirmou que “[...] Vestefália era um sistema falsamente universal, na medida 

em que a integração das áreas não-europeias no sistema interestatal se fez de forma 

subordinada, e não por meio do reconhecimento de outros Estados em condições de igualdade 

formal”. Em seguida, esclarece que 

 

Vestefália tem por isso esta paradoxal qualidade de conciliar a intensificação das 

relações internacionais com a autonomia política de cada uma das suas unidades. 

Assim, as relações internacionais no modelo de Vestefália, geralmente caracterizadas 

como anárquicas, podem talvez mais precisamente ser descritas como obedecendo a 

um sistema de ordem descentralizada. Tendo por base a reciprocidade, criam-se no 

direito internacional princípios bastante desenvolvidos de regulação do 

relacionamento entre os Estados. Mesmo a guerra foi progressivamente submetida a 

um conjunto mínimo de normas, designadamente relativas ao tratamento de feridos e 

prisioneiros (NUNES, 1992: 80). 

 

Infere-se que Nunes buscou elencar as inúmeras contribuições da Paz de Vestefália 

e do sistema que se iniciou a partir de 1648. Para ele, os Tratados de Vestefália são 

considerados marco inaugural do Direito Internacional e consagrador do princípio da 

reciprocidade. Para os fins desta pesquisa, considera-se que a criação desse sistema de 

soberanias baseadas na reciprocidade guarda relação estreita com a emergência do medo, 

como foco das atenções dos Estados, e da criação de estruturas de segurança como resposta. 

 A ideia de soberania carrega a exigência de reciprocidade de outra soberania. 

Logo, a soberania parece ser mais do que um tratamento isonômico. Parece ser uma garantia, 
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Sobre as classes de Estado independentes formalmente e independentes na prática, houve um reconhecimento e 

tratamento igualitário no momento das negociações e da assinatura do Tratado de Vestefália, o que demonstra a 

homogeneização do status de Estado.  
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para que uma das soberanias dê um primeiro passo positivo em direção à outra. No mundo 

jurídico, garantia é a segurança que se exige para o cumprimento de uma obrigação. 

Normalmente, exige-se garantia quando há desconfiança de inadimplemento de uma 

obrigação. Assim, a reciprocidade aparece como garantia de uma obrigação entre soberanos 

que têm desconfiança mútua. 

A título ilustrativo, vale recordar a contribuição de Van Creveld (2004) ao abordar 

que, após a Guerra dos Trinta Anos, a estrutura de exércitos permanentes passou a predominar 

na Europa pós-feudal, com diminuição da importância da contratação de mercenários. Ainda 

segundo o autor, no século seguinte, criaram-se a primeira polícia nacional e um sistema de 

penitenciárias no mundo ocidental. A polícia foi pensada justamente para conter as algazarras 

e prezar pela ordem pública em eventos festivos e de convulsão social interna. Rapidamente, 

o sistema penitenciário foi espalhado para reformatórios e orfanatos, culminando em trabalho 

forçado. Esse sistema foi coroado com o Código de Napoleão, o qual elencou a pena privativa 

de liberdade como principal instrumento de sanção penal.  

Baseando-se na contribuição dos autores, para os fins desta pesquisa, considera-se 

que o sistema vestefaliano consolidou a marca da necessidade de controle social, baseada 

numa ideia de contaminação do medo, cuja origem inicial seria externa, mas que passou 

também a ser interna, em que a ameaça seria mais íntima, potencialmente desestabilizadora e 

provocadora.  

Das contribuições de Van Creveld (2004) e Watson (1992), depreende-se que a 

realidade do mundo antes de Vestefália já apontava para a atenção à segurança, proteção e ao 

medo do inimigo, de modo que já eram preexistentes às condições ideais para a emergência 

de um pensamento político que desse conta do novo sistema de soberanias que estava por 

surgir. Partindo-se da leitura desses autores, é possível inferir que, nos séculos anteriores a 

Vestefália, a Europa havia vivido, na passagem da Baixa Idade Média para o Renascimento, 

um modelo de sociedade em que a proteção ao inimigo externo (os invasores bárbaros) já era 

prioritária, embora a territorialidade para organização social não tivesse a abrangência nem 

fosse a sua razão de ser.  

 Observa-se também que, após o Renascimento, as instituições políticas tornaram-

se mais complexas, inclusive com a coabitação de Estados monárquicos independentes, 

principados e impérios. Guerras e conflitos de natureza política e/ou religiosa ocorreram antes 

e mesmo depois da fundação do Estado como ente jurídico internacional. Ainda hoje há 

diversos conflitos cujos elementos de discórdia baseiam-se nesses motivos.  

Para os fins desta pesquisa, considera-se que o medo do conflito foi especialmente 
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determinante para a consolidação da figura do Estado. Essa estrutura de Estado baseado no 

medo, como explicado por Foucault, só foi possível pela dominação por meio do direito e 

pela construção histórico-jurídica da soberania que forjou inimigos e necessidades de 

segurança em proveito da concentração de poder nas mãos dos reinos: 

 

Esse discurso da guerra não é, pois, somente a invenção triste de alguns intelectuais 

que foram por muito tempo mantidos sob tutela. Parece-me que, para além dos 

grandes sistemas filosófico jurídicos que ele curto-circuito de lado, esse discurso 

junta, de fato, a um saber que por vezes é o dos aristocratas desarvorados, as grandes 

pulsões míticas e também o ardor das desforras populares. Em suma, esse discurso 

talvez seja o primeiro discurso exclusivamente histórico-jurídico do Ocidente em 

contraste com o discurso filosófico-jurídico, é um discurso em que a verdade 

funciona explicitamente como arma para uma vitória exclusivamente partidária 

(Foucault, 2010: 49).  

 

 

Como já mencionado, Watson (1992) apontou que a França instigou e financiou 

principados e outros aliados a atacarem o Sacro Império Romano-Germânico. É possível 

inferir que a ideia de combatividade do inimigo externo, do estrangeiro, parece ter sido 

construída, à época, como instrumento de união entre os indivíduos em prol de um modelo 

local, centralizador e forte. Uma espécie de sistema de defesa contra o inimigo que vem de 

fora. Ou seja, depreende-se que o conflito era, à época, objeto de preocupação das 

organizações sociais. Supõe-se que um sistema capaz de unir os indivíduos sob a égide do 

soberano poderia diminuir ou eliminar os conflitos internos.  

Esse contexto de competitividade e desconfiança parece ter sido, portanto, 

determinante para o filósofo político inglês Thomas Hobbes, cujas principais obras, Leviatã e 

Do cidadão, datam de 1651, apenas três anos após a assinatura dos Tratados de Vestefália. É 

possível acompanhar a contribuição de Hobbes para a construção de um conceito de Estado 

Moderno, de modo mais aprofundado no tópico seguinte.  

Por ora, basta que se fixe na ideia de que o medo constitui elemento importante, 

senão central, na formação dos Estados, já que, para os fins desta pesquisa, foi o medo 

explícito e implícito que levou os Estados a acordarem princípios, como o da não intervenção, 

por exemplo. Esse princípio, hoje relativizado em algumas circunstâncias
60

, parece haver sido 

elevado a princípio basilar das relações internacionais, na consolidação da soberania estatal.  

Assim, o medo, que antes era generalizado, devido a conflitos de motivações variadas, passa a 
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 “A este fenômeno da diversidade de meios e identidade de propósito há que agregar a gradual superação de 

objeções clássicas como a da pretensa competência nacional exclusiva ou domínio reservado dos Estados, e a 

concomitante asserção da capacidade de agir dos órgãos de supervisão internacionais." (CANÇADO 

TRINDADE, 2009: 22) 



62 

 

concentrar-se, paulatinamente, em novo objeto de atenção: o estrangeiro. 

Em síntese, para os fins desta pesquisa, considera-se que a soberania estatal foi 

fundada num processo dúbio hegemônico “intramuros” e “anti-hegemônico”, que, após-

Vestefália, tornou-se uma soberania centralizada na monarquia. Esse processo de construção 

da soberania, ao longo do tempo, apropriou-se da função de proteger os indivíduos dos 

ataques e da dominação estrangeira. Essa função de proteção parece ter sido instrumentalizada 

pelo poder, gerando superdimensionamento do perigo para justificar a necessidade da 

existência dos Estados. Enfim, a soberania, como expressão do poder delimitado 

geograficamente e independente perante outra soberania, era calcada no binômio medo e 

segurança. Depreende-se, então, que se tratava de dois nós, que, entrelaçados, justificaram por 

muitos anos a relação entre governante e governado e fundamentou a própria razão de ser do 

Estado. 

Com o passar do tempo, o papel dos Estados, tendo por base a soberania como 

foco de proteção interna e o monopólio dos Estados como únicos providos de personalidade 

jurídica e política para atuar no campo externo, parece haver mudado. Nesse contexto, 

tentativas de criar novos entes supraestatais surgiram. Nunes (2001) destaca que a primeira 

delas foi a Liga das Nações, criada em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, com o 

objetivo de promover a paz, por meio de mediação e de arbitragem. Fracassado seu intento, a 

Liga das Nações autodissolveu-se em abril de 1946, transferindo as responsabilidades que 

ainda mantinha à Organização das Nações Unidas, modelo atualmente vigente. 

Conforme Nunes (2001), o “modelo da Carta de São Francisco” ou, 

simplesmente, “modelo da Carta” é aquele regido sob a Carta das Nações Unidas, assinada 

em 26 de junho de 1945, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, e deve ser 

compreendido em dois momentos. Para o autor, o primeiro momento a ser considerado é 

justamente o modelo que o precedeu e suas inovações, ou seja, as contribuições trazidas pela 

emergência da Liga ou Sociedade das Nações.  

Segundo Nunes (2001), o Convênio da Sociedade das Nações inovou ao 

centralizar, na figura de um Conselho, a deliberação sobre as disputas entre Estados. Se a 

deliberação fosse unânime entre seus membros, os Estados envolvidos eram obrigados a 

acatá-la. Fazer a guerra fora das circunstâncias permitidas acarretaria em sanções econômicas 

e mesmo militares.  

O Tribunal Internacional de Justiça e a Assembleia Geral da Sociedade das 

Nações contribuíram para o estabelecimento de normas não vinculativas, mas que 

aperfeiçoaram a ideia de uma instância que sugere normas de convivência entre Estados. A 
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Sociedade das Nações foi, para Nunes (2001), uma entidade que refletiu o momento de 

passagem de um mundo de prevalência do princípio da reciprocidade entre os Estados como 

forma de regular as relações entre eles para a emergência de uma entidade internacional 

corporizada de forma autônoma no Direito Internacional, fonte e intérprete do Direito 

Internacional. 

Na visão de Nunes (2001), a Organização das Nações Unidas (ONU) de 1945, 

cuja Carta foi assinada por 51 países, surgiu conferindo aos Estados o uso restrito da força no 

plano internacional, até que a própria ONU intervenha com forças militares próprias. Assim, a 

tentativa é de se criar um monopólio de violência legítima da ONU no plano internacional. 

Segundo Nunes (2001), a legitimidade dessa possibilidade de intervenção da ONU baseia-se 

na ideia de protagonismo do indivíduo nas relações internacionais, ideia de que, como fim 

último dos Estados, os indivíduos conectam-se diretamente à humanidade, independentemente 

dos Estados a que estão sujeitos.  

Ainda segundo Nunes (2001), essa leitura foi consolidada após os tribunais que 

julgaram os crimes praticados na Segunda Guerra Mundial, ocasião em que as potências 

julgaram os derrotados não só por crimes de guerra, mas também por crimes contra a paz e 

contra a humanidade, criando a norma de que, entre uma obrigação perante o Estado e outra 

perante os direitos fundamentais da norma internacional, esta última deve prevalecer. Foi 

assim que os tribunais de Nuremberg e Tóquio impuseram novos limites à soberania dos 

Estados.
61

  

Nunes (2001) ressalva que o poder de veto do Conselho de Segurança limita a 

ONU de exercer seu papel de polícia no Direito Internacional e que a utilização de forças 

militares, conforme apregoa a sua Carta de fundação, tem sido cada vez menor, sendo 

reduzida a situações em que há consenso entre as partes.  

Apesar de perceptível a construção de uma nova ordem mundial, calcada em 

estruturas supraestatais e a emergência de normas de Direito Internacional de caráter 

universal, alguns autores permanecem críticos ao modelo em voga. Para Zolo (apud NUNES 

2001), a ONU refletiria a hegemonia de alguns Estados em detrimento de outros. Mais do que 

isso, a ONU seria um mecanismo de congelamento de poder entre os Estados, um instrumento 

de manutenção do status quo. Já para Falk (apud Nunes, 2001), a emergência de uma 

governança global tem sido posta à prova, com a transferência de responsabilidades dos 
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Cançado Trindade (2009: 15) aponta que “era preocupação corrente, na época, a restauração do direito 

internacional em que viesse a ser reconhecida a capacidade processual dos indivíduos e grupos sociais no plano 

internacional”. 
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países do norte para os do sul em temas como tráfico de drogas e meio ambiente. 

Da contribuição dos autores anteriormente citados, é possível inferir que, no 

primeiro modelo, há o reconhecimento de um direito internacional que assegura a 

independência dos Estados e assegura, ao menos como princípio, o direito à não intromissão 

nos assuntos domésticos. Esse modelo que divide o mundo em Estados parece haver 

propiciado a multiplicação das relações entre esses novos entes, acompanhada da evolução do 

Direito Internacional. Já em relação ao segundo modelo, depreende-se que há inovação nos 

mecanismos que regem essas relações. Conforme Watson (1992), a criação voluntária de uma 

organização internacional para mediar assuntos políticos sensíveis, como a paz (e, por 

conseguinte, a guerra), traz desafios à soberania dos Estados, ao menos nos termos cunhados 

em 1648.
62

  

Para os fins deste trabalho, admite-se que o modelo da Carta possui dubiedade 

intrínseca, que é o fato de criar articulação de governança global e de participação dos 

Estados, e tem novos elementos que não são apenas o da dominação, mas que convivem com 

argumentos e estruturas originárias do sistema vestefaliano.  

Na compreensão utilizada neste trabalho, essa face hegemônica do modelo da 

Carta permite, ao menos, o convívio com outros modelos regionais de governança, que têm 

permitido criar novas bases para o conceito de soberania que superem o enfoque 

desproporcional dado à temática da segurança. Um exemplo disso foi o surgimento da União 

Europeia, do Mercosul e de outras organizações internacionais que, voluntariamente, 

congregam Estados. Em um emaranhado de complexidade jurídica e política, os Estados 

assumem compromissos e convencionam limitar, caso a caso ou de modo mais amplo, sua 

soberania. Um exemplo que pode ser mencionado é o controle migratório feito pela União 

Europeia no denominado Espaço Schengen.
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Assim, o foco da soberania em estabelecer fronteiras, como consequência do 

medo da guerra, medo do estrangeiro, parece haver sofrido mitigação.
64

 Ou seja, para os fins 
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 Até mesmo o princípio de não interferência nos assuntos internos foi mitigado a partir do modelo da Carta. 

Para Ávila (2013: 46-47), “[...] o direito ou dever de ingerência sustenta a possibilidade de implementar 

intervenções humanitárias em países com graves, persistentes e sistemáticas violações aos direitos humanos, à 

democracia, à paz e à segurança internacional”. 
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 Disponível em: <http://www.eurovisaccv.com/web/guest/espacosch>.  Acesso em: 14 jul. 2014. É possível 

compreender que o Espaço Schengen, criado em 1985, consiste na diminuição significativa de controle 

fronteiriço entre os cidadãos de países-membros do Acordo. Entre os cidadãos dos países signatários, o controle 

fronteiriço é radicalmente menor, embora cuidados de prevenção a ilícitos transnacionais e à criminalidade 

comum ainda possam ocorrer. Não obstante, o efeito reverso do Espaço Schengen é o comprometimento de 

aumento do controle de segurança para os cidadãos de países que não fazem parte do Espaço Schengen. 
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 Segundo Botega (2013: 3), “No final do século XX, a migração internacional experimenta uma série de 

mudanças a partir da globalização, da heterogeneidade em relação aos países de origem e de destino, políticas 
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desta pesquisa, considera-se que a passagem de Vestefália para os modelos da Liga das 

Nações e da Carta da ONU contribuiu, ainda que lentamente, para a formação de condições 

propícias de uma nova ordem global, que operaria na dubiedade de se permitir o fluxo de 

pessoas, sob certas condições de seletividade, tendo, como contrapeso, preocupações 

securitárias. 

 Zamora (2005), todavia, critica as limitações estatais para a admissão dos fluxos 

migratórios. Depreende-se que a critica do autor decorre do comum não reconhecimento da 

mobilidade humana como um direito: 

 

A maioria dos analistas do fenômeno migratório costuma chamar a atenção sobre um 

paradoxo importante. Trata-se do contraste entre a crescente liberalização e 

desregulamentação dos fluxos de capital, mercadorias, tecnologia e informação das 

mãos dos processos, que são conhecidos pelo nome de globalização, por um lado, e 

o reforço dos controles fronteiriços e as dificuldades seletivas impostas à circulação 

de pessoas e força de trabalho, de outro. Enquanto as fronteiras nacionais, e com 

elas as instâncias que representam a soberania dos Estados e os mecanismos que se 

fazem efetivo, perdem significação voluntária em relação àqueles fluxos, assistimos 

a um aumento do controle estatal sobre os movimentos do trabalho por mio de 

legislações e políticas migratórias cada vez mais duras e restritivas. Esse 

comportamento dos Estados questiona um dos mitos mais importantes da 

modernidade ocidental: o mito da liberdade de movimento, parte constitutiva da 

liberdade formal pressuposta pelo novo tipo de relações contratuais que caracteriza o 

funcionamento do mercado nas sociedades capitalistas e a ordem jurídico-política 

que o acompanha (ZAMORA, 2005: 53, tradução livre).
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Para os fins desta pesquisa, a crítica de Zamora (2005) guarda pertinência.
66

 

Apesar de a reflexão trazida nesta pesquisa indicar que o papel do Estado clássico cunhado 

                                                                                                                                                         
restritivas, novas formas de migração, preocupação com as questões de integração, surgimento de espaços e 

comunidades transnacionais, entre outros”. 
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 La mayoria de analistas del fenómeno migratorio suelen llamarla atención sobre una paradoja que resulta 

significativa. Se trata del contraste entre la creciente liberalización y desregulación de los flujos de capital, 

mercancías, tecnología e información de la mano de los procesos que se conocen con el nombre de 

globalización, por un lado, y el reforzamiento de los controles fronterizos y las dificultades selectivas impuestas 

a la circulación de personas y de fuerza de trabajo, por otro. Mientras las fronteras nacionales, y con ellas las 

instancias que representan la soberanía de los Estados y los mecanismos que la hacen efectiva, pierden 

significación voluntariamente en relación con aquellos flujos, asistimos a un aumento del control estatal sobre 

los movimientos del trabajo a través de legislaciones y políticas migratorias cada vez más duras y restrictivas. 

Este comportamiento de los Estados cuestiona uno de los mitos más importantes de la modernidad occidental: el 

mito de la libertad de movimiento, parte constitutiva de la libertad formal presupuesta por el nuevo tipo de 

relaciones contractuales que caracteriza el funcionamiento del mercado en las sociedades capitalistas y el 

orden jurídico-político que lo acompaña. 
66

 Opinião mais amena em relação ao poder de origem moderna do Estado é o de Velasco Arroyo: “El Estado 

nacional moderno - el Estado territorial soberano no goza hoy de la mejor salud. Al menos los rasgos que 

tradicionalmente lo caracterizaban no presentan el vigor acostumbrado. […] Ni la soberania es ya sostenible en 

sus términos tradicionales, ni las fronteras que marcan su territorio son controlables por ningún poder policial, 

ni se puede seguir considerando homogénea la identidad del conjunto de los miembros de prácticamente ningún 

Estado. Todos estos componentes han sido deconstruidos bajo el impacto de esas múltiples y complejas 

dinámicas que por comodidad encuadramos bajo el rótulo genérico de la globalización” (VELASCO 

ARROYO, 2005: 42). 
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em Vestefália foi relativizado,
67

 também reconhece-se que a evolução do modelo de Estado e, 

em última análise, do modelo de soberania ainda precisa libertar-se de preceitos originários da 

soberania clássica. Indicativos que apontam para o início dessa fase é a possibilidade da 

mitigação da soberania estatal em situações extremas e vinculadas à dimensão ética da 

assistência humanitária, como a sobrevivência humana e a defesa da democracia, da paz e dos 

direitos humanos. 

É justamente a mitigação da soberania para atender os direitos humanos dos 

imigrantes que esta pesquisa guarda seu olhar, reconhecendo que, não obstante a evolução 

histórica, política e jurídica internacional, elementos da soberania clássica ainda existem e 

atuam fortemente em contraposição ao estrangeiro imigrante. Os traços estatais marcados pelo 

medo e pela desconfiança do desconhecido e do estrangeiro ainda se encontram presentes nos 

dias atuais. O que esta pesquisa logrou observar é que as contradições entre o legado do 

Estado moderno e a preservação de direitos humanos dos imigrantes de hoje tornam-se mais 

evidentes e permitem construir possibilidades de superação das reminiscências do medo 

estatal. 

  No presente estudo de caso, abordou-se, no Capítulo I, a adoção de medidas 

restritivas à imigração por parte do Estado brasileiro. Essas medidas parecem demonstrar a 

opção, na 2ª fase da migração haitiana, por uma solução baseada na soberania hobbesiana, 

calcada no medo. O medo foi materializado pelas “máfias de coiotes”, que, ao contrário de 

ameaçar a integridade territorial do Estado brasileiro, infringia oneroso fardo aos imigrantes 

que optavam por chegar pela via irregular. Essa avaliação sobre o conceito de soberania 

continuou a ser explorado nesta pesquisa, de modo mais profundo, no Capítulo IV. Antes 

disso, no tópico seguinte, fez-se digressão do pensamento político hobbesiano sobre o Estado 

e o estrangeiro, tendo como contraponto a crítica de Derrida. Com esse instrumental teórico 

                                                                                                                                                         
 “O Estado nacional moderno – o Estado territorial soberano não goza hoje da melhor saúde. Ao menos nas 

funções que tradicionalmente o caracterizavam não apresentam o vigor de outrora. [...] Nem a soberania é 

sustentada em termos tradicionais, nem as fronteiras que marcam seu território são controláveis por nenhum 

poder policial, nem se pode seguir considerando homogênea a identidade do conjunto dos membros de 

praticamente nenhum Estado. Todos esses componentes têm sido descontruídos sob o impacto dessas múltiplas e 

complexas dinâmicas que, por comodidade, enquadramos sob o rótulo genérico de globalização” (tradução 

livre). 
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 “Desde Westifália (sic), a ordenação do sistema internacional dá-se pela condição da figura do Estado-nação, 

soberano nos limites de seu território, e que possui, além da clássica definição weberiana de monopólio legítimo 

do uso da violência, o monopólio legítimo também das condições de mobilidade entre os indivíduos, o que, para 

a dinâmica das migrações internacionais – que, por definição, atravessam fronteiras –, se coloca como uma 

questão de extrema importância a ser levantada, um verdadeiro paradoxo. Dessa forma, as políticas migratórias 

adotadas pelos governos, que favorecem por vezes uma maior abertura ou maiores restrições, se colocam como 

objeto de estudo central na compreensão da dinâmica desse processo” (Oliveira, 2007: 324). 
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foi possível avançar o debate sobre a questão do medo e contrapor, no capítulo seguinte, essa 

característica clássica da soberania hobbesiana à hospitalidade. 

 

 

2.2 ELEMENTOS DO ESTADO HOBBESIANO: REFLEXÕES À LUZ DE DERRIDA 

 

 

Conforme foi visto, o Estado sofre influência de duas dimensões, uma que tem 

origem no Tratado de Vestefália e outra que significaria sua evolução, o modelo da Carta da 

ONU, que simboliza o horizonte de uma possibilidade de governança global e mitigação 

paulatina do controle migratório. Foi visto que o surgimento do Estado soberano guarda 

relação com o medo e com a ascensão de seu antídoto: a segurança. Por isso, faz-se mister 

avaliar a origem do pensamento do Estado na dimensão do modelo vestefaliano e como o 

pensamento hobbesiano contribuiu para consolidar essa estrutura. Com base em leitura crítica 

de Hobbes, é possível identificar alguns alicerces que pautam o comportamento securitário do 

Estado e sua repercussão para o tema migratório na atualidade.  

Para atingir esse objetivo, vale resgatar a concepção hobbesiana de estado de 

natureza. Em Do cidadão, Hobbes (2006) descreve o homem que vivia no estado de natureza, 

como aquele que era regido pela insegurança. Em Leviatã, Hobbes (2003) explica que essa 

insegurança é causada pela guerra ou pelo tempo de guerra que consiste não só no tempo 

despendido nas batalhas, mas também no período de hostilidade declarada ou temida: 

 

Com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem sem um 

poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela 

condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra 

todos os homens. Pois a guerra não consiste apenas na batalha, ou no ato de lutar, 

mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar batalha é 

suficientemente conhecida. Portanto a noção de tempo deve ser levada em conta 

quanto à natureza da guerra, do mesmo modo que quanto à natureza do clima. 

Porque tal como a natureza do mau tempo não consiste em dois ou três chuviscos, 

mas numa tendência para chover que dura vários dias seguidos, assim também a 

natureza da guerra não consiste na luta real, mas na conhecida disposição para tal, 

durante todo o tempo em que não há garantia do contrário. Todo o tempo restante é 

de paz (HOBBES, 2003: 46). 
 

Outra passagem de Hobbes sobre a questão do estado de natureza como constante 

situação de guerra: 

 

Portanto tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é 
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inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para o tempo durante o 

qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida 

por sua própria força e sua própria invenção. Numa tal situação não há lugar para 

a indústria, pois seu fruto é incerto; consequentemente não há cultivo da terra, nem 

navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar; não há 

construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que 

precisam de grande força; não há conhecimento da face da Terra, nem cômputo do 

tempo, nem artes, nem letras; não há sociedade; e o que é pior do que tudo, um 

constante temor e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, 

sórdida, embrutecida e curta (HOBBES, 2003: 46, grifo nosso). 
 

Para Hobbes (2003), a guerra era predominante no rol das preocupações dos 

indivíduos, de modo a condicionar suas prioridades e formas de organizar a sua existência. A 

origem da formação do Estado, portanto, passaria pela circunstância fática de insegurança 

vivida pelos homens que, imbuídos do medo e da ameaça de guerras, uniram-se em um 

complexo contrato para a elaboração de uma estrutura que hoje se compreende e se chama 

Estado. Para construir esse entendimento, Hobbes (2006) nega características positivas do 

estado de natureza. Ele pregava que todos os homens são maus por natureza e que o medo, 

desejo, ira e outras paixões derivam da natureza e um pacto entre os homens seria capaz de 

evitar efeitos odiosos dessas paixões, conforme se depreende da citação a seguir: 

 

[...] o estado dos homens sem a sociedade civil (ao qual podemos corretamente 

chamar de Estado de Natureza), nada mais é que uma guerra de todos contra todos, e 

nesta guerra, todos os homens tem direitos iguais sobre todas as coisas; e em 

sequência, que todos os homens assim que entendem esta condição odiosa (até 

porque a natureza os compele a isto) desejam livrar-se desta miséria. Mas isto não 

pode ser feito a menos que, através de um pacto, abdiquem do direito pelo qual 

todos são possuidores de todas as coisas (HOBBES, 2006: 15).  
 

Preocupado com a estabilidade dos governos, Hobbes (2006) critica o que 

denomina de filosofia da moralidade, que consistiria na desconcentração de poder à multidão. 

Essa filosofia da moralidade fomentaria o banho de sangue com deposição de reis como se 

eles fossem meros administradores do povo e não superiores frente à multidão. Ou seja, se no 

estado de natureza todos possuem direitos sobre todas as coisas, na visão de Hobbes (2006), 

ninguém tem direito sobre nada. Daí, portanto, a necessidade de se construir um pacto civil 

entre os indivíduos que regulasse o convívio entre os homens. Nesse diapasão, em Leviatã, 

Hobbes assinala que os indivíduos cedem seu direito sobre todas as coisas, próprio do estado 

de natureza, como forma de se unirem na sociedade civil: 

 

Quando se faz um pacto em que ninguém cumpre imediatamente sua parte, e uns 

confiam nos outros, na condição de simples natureza (que é uma condição de guerra 

de todos os homens contra todos os homens), a menor suspeita razoável torna nulo 

esse pacto. Mas se houver um poder comum situado acima dos contratantes, 
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com direito e força suficiente para impor seu cumprimento, ele não é nulo. Pois 

aquele que cumpre primeiro não tem qualquer garantia de que o outro também 

cumprirá depois, porque os vínculos das palavras são demasiado fracos para refrear 

a ambição, a avareza, a cólera e outras paixões dos homens, se não houver o medo 

de algum poder coercitivo. O qual na condição de simples natureza, onde os 

homens são todos iguais, e juízes do acerto de seus próprios temores, é impossível 

ser suposto. Portanto, aquele que cumpre primeiro não faz mais do que entregar-se a 

seu inimigo, contrariamente ao direito (que jamais pode abandonar) de defender sua 

vida e seus meios de vida (HOBBES, 2003: 50, grifo nosso).  

 

Depreende-se que Hobbes (2003) se preocupa em construir a estrutura de 

legitimação do poder do Estado concentrado em um indivíduo superior aos demais indivíduos 

que compõe o contrato. Dessa forma, o poder soberano aparece como poder concentrado na 

pessoa do rei, em estrutura de hierarquia verticalizada na relação de obediência dos súditos 

para com o monarca. O monarca descrito por Hobbes (2003) aparece como aquele capaz de 

prover a proteção necessária para os súditos contra as guerras e contra a reprodução e 

manutenção do Estado.  

Hobbes (2003: 34) instrumentaliza características e elementos típicos da realeza, 

como a popularidade e o sistema de honra, para reforçar o poder concentrado do monarca, 

senão vejamos: “A reputação do poder é poder, pois com ela se consegue a adesão daqueles 

que necessitam proteção. Também o é, pela mesma razão, a reputação de amor da nação de 

um homem (à qual se chama popularidade)”. Submeter-se ao poder do Estado a pessoa do rei 

é para Hobbes (2003: 34) uma questão que deve ser reforçada pela obediência contínua, cujo 

fundamento também está atrelado ao código de honra, já que, na sua visão, “obedecer é 

honrar, porque ninguém obedece a quem não julga capaz de ajudá-lo ou prejudicá-lo. 

Consequentemente, desobedecer é desonrar”.  A honra, em Hobbes (2003), vai além, na 

medida em que é também um elemento de convencimento de que o poder soberano não deve 

ser contestado e de que o soberano deve ser amado e temido: 

 

Ceder o passo ou o lugar a outrem, em qualquer questão, é honrar, porque equivale a 

admitir um poder superior. Fazer frente é desonrar. Dar qualquer sinal de amor ou 

de medo do outro é honrar, porque tanto amar como temer implicam apreço. 

Suprimir o amor ou o medo, ou dar menos do que o outro espera, é desonrar, porque 

é subestimar (HOBBES, 2003: 34, grifo nosso). 
 

Hobbes (2003: 35) conclui que a honra não é exclusiva nos Estados, embora, uma 

vez saída do estado de natureza, esse sistema de honra é de responsabilidade exclusiva do 

Estado, “todas estas maneiras de honrar são naturais, tanto nos Estados como fora deles. Mas 

nos Estados, onde aquele ou aqueles que detêm a suprema autoridade podem instituir os sinais 

de honra que lhes aprouver, existem outras honras”. Assim, complementa Hobbes (2003: 35), 
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“[...] a fonte de toda honra civil reside na pessoa do Estado, e depende da vontade do 

soberano”.  

 É possível inferir, portanto, que o Estado hobbesiano tem como fundamento a proteção 

dos indivíduos sob sua administração.
68

 Essa proteção só seria possível como contraprestação 

do reconhecimento pelos indivíduos de uma estrutura hierarquizada pela qual se compromete 

à obediência ao rei. Para Hobbes (2003), essa obediência se daria pela instituição da lei civil, 

ou melhor, pela honra, mas principalmente pelo medo da sanção à lei, conforme é possível 

aduzir: 

 

O medo e a liberdade são compatíveis: como quando alguém atira seus bens ao mar 

com medo de fazer afundar seu barco, e apesar disso o faz por vontade própria, 

podendo recusar fazê-lo se quiser, tratando-se portanto da ação de alguém que é 

livre. Assim também às vezes só se pagam as dívidas com medo de ser preso, o que, 

como ninguém impede a abstenção do ato, constitui o ato de uma pessoa em 

liberdade. E de maneira geral todos os atos praticados pelos homens no Estado, por 

medo da lei, são ações que seus autores têm a liberdade de não praticar (HOBBES, 

2003: 73). 
Mas tal como os homens, tendo em vista conseguir a paz, e através disso sua própria 

conservação, criaram um homem artificial, ao qual chamamos Estado, assim 

também criaram cadeias artificiais, chamadas leis civis, as quais eles mesmos, 

mediante pactos mútuos, prenderam numa das pontas à boca daquele homem ou 

assembleia a quem confiaram o poder soberano, e na outra ponta a seus próprios 

ouvidos. Embora esses laços por sua própria natureza sejam fracos, é no entanto 

possível mantê-los, devido ao perigo, se não pela dificuldade de rompê-los 

(HOBBES, 2003: 74, grifo nosso). 

E os pactos sem a espada não passam de palavras, sem força para dar qualquer 

segurança a ninguém. Portanto, apesar das leis de natureza (que cada um respeita 

quando tem vontade de respeitá-las e quando pode fazê-lo com segurança), se não 

for instituído um poder suficientemente grande para nossa segurança, cada um 

confiará, e poderá legitimamente confiar, apenas em sua própria força e capacidade, 

como proteção contra todos os outros” (HOBBES, 2003: 59, grifo nosso).  
 

 

Por outro lado, Hobbes (2003) deixa claro que a lei não se aplica ao monarca. Ele 

cria o Direito, mas não se submete a ele. E ele não se submete ao Direito porque, segundo 

Hobbes (2003), o Contrato Social foi um contrato apenas entre cada um e cada um, e não com 

o soberano:  

 

[...] dado que o direito de representar a pessoa de todos é conferido ao que é 

tornado soberano mediante um pacto celebrado apenas entre cada um e cada 

um, e não entre o soberano e cada um dos outros, não pode haver quebra do pacto 
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 Hobbes, ao mesmo tempo em que revela ser o Estado uma união entre várias pessoas, consideradas multidão, 

personifica o Estado na figura de um único ser, o rei: “Uma multidão de homens é transformada em uma pessoa 

quando é representada por um só homem ou pessoa, de maneira a que tal seja feito com o consentimento de cada 

um dos que constituem essa multidão. Porque é a unidade do representante, e não a unidade do representado, que 

faz que a pessoa seja una. E é o representante o portador da pessoa, e só de uma pessoa. Esta é a única maneira 

como é possível entender a unidade de uma multidão” (HOBBES, 2003: 58). 
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da parte do soberano, portanto nenhum dos súditos pode libertar-se da sujeição, sob 

qualquer pretexto de infração. É evidente que quem é tornado soberano não faz 

antecipadamente qualquer pacto com seus súditos [...] (HOBBES, 2003: 62, grifo 

nosso). 
 

Mas o aspecto que merece destaque ao se resgatarem as ideias hobbesianas de 

Estado é a questão do medo, que exerce papel relevante na sua estrutura de pensamento. Em 

várias passagens da obra Do cidadão, por exemplo, Hobbes (2006) remonta a ideia de medo 

como o grande mote para o surgimento do Estado. Ele conceituava medo como “uma 

antevisão de um mal vindouro; assim sendo, não creio que a fuga seja o único efeito do medo; 

também ocorre a quem sente medo a desconfiança, a suspeita, a cautela e até mesmo a ação de 

modo que não mais venha a temer” (HOBBES, 2006: 20). Ainda segundo o autor, “a origem 

de todas as sociedades, grandes e duradouras, não é a boa vontade mútua que os homens têm 

entre si, mas sim o medo mútuo que nutriam uns pelos outros” (HOBBES, 2006: 21).   

Compreende-se, a partir de Hobbes (2006), que a origem do medo mútuo 

decorreria da igualdade entre os homens por natureza e da mútua vontade de se ferirem. O 

medo hobbesiano tem origem na guerra descrita como preponderante no estado de natureza e 

parece acompanhar o ser humano também na vigência do Estado soberano: 

 

Observamos que até mesmo em Estados bem governados, onde existem leis e 

castigos definidos para os infratores e, contudo, os homens particulares não se 

aventuram sem que a Espada esteja ao seu lado pra defendê-lo, nem dorme sem 

fechar (e não apenas suas portas, para a proteção dos seus) mas também seus cofres 

e baús pois temem também seus domésticos. Poderia ser mais claro o testemunho 

dado a respeito da desconfiança que têm um do outro, e que nutrem todos contra 

todos? Agindo desta maneira, tanto as nações como os homens publicamente 

professam seu temor e mútua desconfiança. Contudo, em disputa, eles negam isto, 

significando que, para satisfazer um desejo que têm em contradizer aos outros, 

contradizem-se a si mesmos (HOBBES, 2006: 14, grifo nosso). 
 

É possível depreender que o medo ou a desconfiança de que os homens não 

cumprirão as suas obrigações, previstas na lei civil, reforça o poder soberano, na sua condição 

de poder sancionador. De fato, Hobbes (2003) defendia que recaía no soberano o poder de 

arbitrar sobre as disputas existentes dentro do território de seu domínio, podendo este se valer 

do poder coercitivo para impor a justiça: 

 
E onde não foi estabelecido um poder coercitivo, isto é, onde não há Estado, não há 

propriedade, pois todos os homens têm direito a todas as coisas. Portanto, onde não 

há Estado nada pode ser injusto. De modo que a natureza da justiça consiste no 

cumprimento dos pactos válidos, mas a validade dos pactos só começa com a 

instituição de um poder civil suficiente para obrigar os homens a cumpri-los, e é 

também só aí que começa a haver propriedade (HOBBES, 2003: 52, grifo nosso). 
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Ao atrelar a criação da lei civil e do poder sancionador ao soberano, infere-se que 

Hobbes (2003) preocupa-se primeiro com o público interno do Estado. A coesão dos 

indivíduos parece ser provida por meio da submissão ao único soberano. Depreende-se que 

essa coesão poderia evitar guerras civis, por exemplo.  

Todavia, o inimigo do Estado, em Hobbes, não parece ser apenas o inimigo 

interno. Hobbes (2006) conferiu mais uma utilidade ao medo ao relacioná-lo com o sistema de 

segurança dos países, dentro de um sistema internacional incipiente. Ele destacou: 

 

[...] observamos que todos os países guardam suas fronteiras com homens bem 

armados, suas cidades com muros e portas e mantém uma vigilância constante, 

embora estejam em paz com seus vizinhos. A que propósito tudo isto se dá, se não 

for pelo medo do poder do vizinho? (HOBBES, 2006: 14).  
 

É possível inferir que Hobbes (2006) legitima a instrumentalização exacerbada do 

medo no conceito de Estado
69

 e que a faz não apenas voltado ao público interno do Estado, 

mas aos vizinhos estrangeiros. Depreende-se que a repetição da expressão “medo”, portanto, 

revela-se proposital e basilar para fundamentar o poder coercitivo do Estado, que passa a 

voltar-se também ao controle de entrada de estrangeiros.  

          Em ambas as obras, Hobbes indica que o medo se encontra no estado de natureza e, 

portanto, está na gênese do Estado. Está também no seu mecanismo de preservação ou 

manutenção do próprio Estado, uma vez que o medo dos indivíduos à sanção prevista na lei é 

também apontado como o principal motivador para a existência do Estado. Ou seja, o medo 

fundaria o Estado e o medo manteria os indivíduos coesos e evitaria uma guerra civil que 

geraria a destruição interna do próprio Estado. Além disso, evitaria a dominação de outros 

indivíduos estranhos ao próprio Estado. Para Derrida, internamente, o medo do inimigo é 

trocado por outro medo, o medo do poder coercitivo do soberano: 

 

Instaura-se a soberania porque se tem medo (pela própria vida, pelo próprio corpo) 

e, por conseguinte, porque se necessita ser protegido, após o qual se obedece a lei 

que se instaurou pelo medo de ser castigado se se infringe a lei. Entre proteger e 

obrigar a obedecer, há um vínculo essencial. “Eu te protejo” quer dizer, para o 

Estado, te obrigo, é meu súdito, te submeto. Ser o sujeito de seu próprio medo e ser 

o sujeito da lei ou do Estado, obrigado a obedecer ao Estado, é o mesmo que um 
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Derrida corrobora esse entendimento na seguinte passagem: “Y allí encontraríamos, lo más cerca posible de la 

soberanía que es su correlato, el miedo: el miedo tal y como es definido por el Leviatán, por ejemplo. Leviatán 

es el nombre de un animal-máquina para meter miedo o un organon protético y estatal, lo que apodo una 

protestatalidad (pizarra) que funciona con el miedo y reina mediante el miedo” (DERRIDA, 2010: 63). “E ali 

encontraríamos, o mais próximo possível da soberania que é seu correlato, o medo: o medo tal e qual é definido 

pelo Leviatã, por exemplo. Leviatã é o nome de um animal-máquina para meter medo ou um órgão protético e 

estatal, o que denomino uma protestatalidad (quadro-negro) que funciona com medo e reina mediante o medo.” 

(tradução livre). 
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obedecer ao seu próprio medo, é, no fundo, a mesma coisa (DERRIDA, 2010: 66, 

tradução livre).
70

  

 

De maneira análoga, é possível transpor o entendimento do “medo do poder 

coercitivo do soberano” citado por Derrida (2010), para a situação da relação do Estado 

hobbesiano com o estrangeiro. Em outras palavras, o medo ou a ameaça latente no sistema 

internacional hobbesiano serviria para fundamentar a coexistência entre os Estados ou mesmo 

a relação entre um Estado e súditos de outro Estado. Infere-se que ao estrangeiro é reservado 

o papel de competidor, de vilão, aquele que ameaça a existência do “eu”, também 

denominado por “invasor” ou “inimigo.”  

  

Portanto se dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo que é impossível 

ela ser gozada por ambos, eles tornam-se inimigos. E no caminho para seu fim (que 

é principalmente sua própria conservação, e às rezes apenas seu deleite) esforçam-se 

por se destruir ou subjugar um ao outro e disto se segue que, quando um invasor 

nada mais tem a recear do que o poder de um único outro homem, se alguém planta, 

semeia, constrói ou possui um lugar conveniente, é provavelmente de esperar que 

outros venham preparados com forças conjugadas, para desapossá-lo e privá-lo, não 

apenas do fruto de seu trabalho; mas também de sua vida e de sua liberdade. Por sua 

vez, o invasor ficará no mesmo perigo em relação aos outros (HOBBES, 2003: 46, 

grifo nosso). 

 

Para Hobbes (2003), o desejo comum por um objeto e a incompatibilidade de 

compartilhá-lo é o fundamento original do estado de natureza e um dos motes para a formação 

do Estado. Na sua visão, é um dos motivos que justifica o Estado fiscalizar as fronteiras dos 

seus domínios e normatizar, sob o viés restritivo, a entrada do estrangeiro. Para Hobbes 

(2003), a desconfiança baseia-se em uma visão de correlação e de subjugação de poder de um 

indivíduo nacional sobre o estrangeiro:  

 

E contra esta desconfiança de uns em relação aos outros, nenhuma maneira de se 

garantir é tão razoável como a antecipação; isto é, pela força ou pela astúcia, 

subjugar as pessoas de todos os homens que puder, durante o tempo necessário para 

chegar ao momento em que não veja qualquer outro poder suficientemente grande 

para ameaçá-lo (HOBBES, 2003: 46, grifo nosso). 

 

Dessa forma, segundo se interpreta do pensamento hobbesiano, a desconfiança 

entre indivíduos que compartilhavam um mesmo território, após a ascensão do Estado, passa a 

transferir-se a uma nova fonte de ameaça, o estrangeiro, pois ele não se submeteria 

                                                 
70

 Se instaura la soberanía porque se tiene miedo (por la propia vida, por el propio cuerpo) y, por conseguiente, 

porque se necesita ser protegido, tras lo cual se obedece a la ley que se ha instaurado por miedo a ser castigado 

si se infrige la ley. Entre proteger y obligar a obedecer hay un vínculo esencial. ‘Yo te protejo’ quiere decir, para 

el Estado, te obligo, eres mi súbdito, te someto. Ser el sujeto de su propio miedo y ser el sujeto de la ley o del 

Estado, obligado a obedecer al Estado lo mismo que uno obedece a su miedo, es en el fondo lo mismo.  
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originariamente à mesma lei, ao poder sancionador do mesmo soberano.   

Na obra Seminario: la bestia y el soberano, Derrida (2010) instrumentaliza 

fábulas e mitos para compreender a dimensão animal do Estado soberano calcado nos 

ensinamentos hobbesianos. Tendo como método a análise semântica de expressões e de 

palavras recorrentes em Hobbes, Derrida (2010) aponta que a animalidade está presente em 

diversos momentos no pensamento de segurança do Estado. Um deles está na utilização das 

fábulas
71

 como instrumento para recontar a história, sob a base de uma moral que interpreta o 

estrangeiro como ameaça. Dentre as figuras eleitas por Derrida (2010), destaca-se justamente 

a do lobo, como afirma a seguir: 

 

Essas expressões idiomáticas e essas figuras do lobo, essas interpretações, essas 

fábulas ou essas figurações variam de um lugar e de um momento histórico a outro; 

essas figuras do lobo encontram e nos apresentam espinhosos problemas 

fronteiriços. Os lobos reais atravessam, sem pedir autorização, as fronteiras 

nacionais e institucionais dos homens e de seus Estados-Nação soberanos 

(DERRIDA, 2010: 22-23, tradução livre).
72

  
 

Infere-se que, que na passagem anterior, o autor se vale de figura de linguagem 

para se referir não ao animal lobo, mas ao ser humano.  Esse lobo, que representaria o ser 

humano estrangeiro em movimento, mostrar-se-ia (aos olhos do soberano) forte e assustador, 

de tal forma que o que se teme não é sequer a sua presença, mas a sua possibilidade de existir, 

a possibilidade de encontro indicada pelo rastro ou paso del lobo citada por Derrida, 
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 “Fabula es ante todo uma declaración, una narración familiar, una conversación, luego un relato mítico, sin 

saber histórico, una leyenda, a veces una pieza de teatro, en cualquier caso una ficción que pretende enseñar 

algo, una ficción que supuestamente da a saber, una ficción que supuestamente hace saber, hace saber en el 

doble sentido: 1) en el sentido de llevar un saber al conocimiento del otro, informar al otro, dar parte al otro, 

hacer conocer al otro y 2) en el sentido de hacer saber, es decir, de dar la impresión de saber, hacer el efecto del 

saber, parecerse al saber allí donde no lo hay necesariamente: en este último caso del hacer saber, dar efecto de 

saber, el saber es un presunto saber, un falso saber, un simulacro de saber, una máscara de saber, algo parecido 

a ese antifaz en el rostro del que hablamos la última vez. Pero, para eso, es necesaria una técnica, es necesaria 

una retórica, una arte del simulacro, un saber-hacer para hacer saber allí donde no hay nada que saber, allí 

donde no hay saber digno de ese hombre” (DERRIDA, 2010: 57-58). “Fábula é antes de tudo uma declaração, 

uma narrativa familiar, uma conversação, logo um relato mítico, sem saber histórico, uma lenda, às vezes uma 

peça de teatro, em qualquer caso uma ficção que pretende ensinar algo, uma ficção que supostamente dá a saber, 

uma ficção que supostamente faz saber, faz saber no duplo sentido: 1) no sentido de levar um saber ao 

conhecimento do outro, informar ao outro, dar parte ao outro, fazer conhecer ao outro; e 2) no sentido de fazer 

saber, ou seja, de dar a impressão de saber, fazer o efeito  do saber, parecer-se ao saber ali onde não há 

necessariamente um saber: neste último caso do fazer saber, dar efeito de saber, o saber é um saber presumido, 

um falso saber, um simulacro de saber, uma máscara de saber, algo parecido a esse antifaz no rosto daquele que 

falamos da outra vez. Mas, para isso, é necessária uma técnica, é necessária uma retórica, uma arte do simulacro, 

um saber-fazer para fazer saber aí onde não há nada a ser conhecido, ali onde não há saber digno desse nome” 

(tradução livre). 
72

 Esas expresiones idiomáticas y esas figuras del lobo, esas interpretaciones, esas fábulas o esas figuraciones 

varían de un lugar y de un momento histórico a otro; esas figuras del lobo encuentran pues, y nos plantean, 

espinosos problemas fronterizos. Los lobos reales atraviesan, sin pedir autorización, las fronteras nacionales e 

institucionales de los hombres y de sus Estados-nación soberanos.
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El lobo es tanto más fuerte, la significación de su poder es tanto más aterradora, 

pertrechada, amenazadora, virtualmente depredadora que, en esas apelaciones, en 

esas locuciones, el lobo no aparece todavía en persona sino sólo en la persona 

teatral de una máscara, de un simulacro o de un dicho, es decir, de una fábula o de 

un fantasma. La fuerza del lobo es tanto más fuerte, incluso soberana, mete tanto 

más todo en razón de que el lobo no está ahí, que no hay el lobo mismo fuera de un 

“paso de lobo”, excepto un “paso de lobo”, salvo un “paso de lobo”, solamente un 

“paso de lobo” (DERRIDA, 2010: 25, grifo nosso). 

 

Hobbes (2003) parece fazer uso da expressão “lobos” para se referir à 

impossibilidade de conciliar interesses entre duas pessoas. Infere-se que as pessoas, quando 

possuem interesse comum, animalizam-se na disputa. Ao dizer que, se não fosse a linguagem, 

não haveria sociedade nem Estado, tal como não existem entre lobos, Hobbes parece defender 

que é impossível dialogar com animais, com lobos, pois não haveria linguagem possível: 

 

Mas a mais nobre e útil de todas as invenções foi a da linguagem, que consiste em 

nomes ou apelações e em suas conexões, pelas quais os homens registram seus 

pensamentos, os recordam depois de passarem, e também os usam entre si para a 

utilidade e conversa recíprocas, sem o que não haveria entre os homens nem Estado, 

nem sociedade, nem contrato, nem paz, tal como não existem entre os leões, os ursos 

e os lobos (HOBBES, 2003: 16, grifo nosso). 

 

Para os fins desta pesquisa, considera-se que Hobbes (2003), assim como Derrida 

(2010), utiliza a expressão “lobos” (no plural) metaforicamente, para abordar os seres 

humanos. Infere-se que, especificamente para Hobbes (2003), o lobo representa também a 

animalidade do homem e os riscos e a insegurança que ele representa a si mesmo. Assim, a 

animalidade do homem, para efeito de caracterização do outro, seria, então, como um artifício 

ou uma barreira para a aceitação do outro como sujeito cognoscente, como semelhante. É 

possível inferir que o lobo animal passa a simbolizar, para Hobbes, o inimigo a ser combatido 

para manutenção do Estado soberano.  

Inimigo, no sentido semântico prescrito no Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa é o “indivíduo que tem ódio a outro, ou que lhe é antagônico, hostil; em especial, 

aquele que se empenha em destruir outro ou causar-lhe danos, em desacreditá-lo em afastá-lo 

da posição que ocupa” (HOUAISS, 2001: 1620). Curiosamente, o sentido dado pelo 

dicionário coloca o inimigo como sujeito praticante da ação de hostilidade, tendo um único 

sentido da ação de agressão. Da compreensão obtida da leitura das obras de Hobbes, a ameaça 

ou o inimigo parece ser o que sofre primeiramente a ação do Estado, aquele que o Estado 

evita e de quem se protege antes da primeira agressão, antes do primeiro contato. A 

hostilidade parece vir, portanto, primeiramente do Estado pelo temor ao inimigo.  
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Vale indagar o que seria então o amigo em Hobbes. A partir da explicação de 

Hobbes sobre a passagem do estado de natureza para a vida sob a égide do Estado, é possível 

afirmar que o monarca soberano teve por objetivo angariar amigos súditos, com o fim de 

obtenção de poder. Na teoria hobbesiana, o contrato firmado pelos homens que decidem ser 

amigos súditos do rei não tem participação direta do rei, mas é possível inferir a sua 

ingerência por meio da difusão do medo e instrumentalizada pelo poder de persuasão de 

convencer que é o único capaz de oferecer a proteção necessária. E, uma vez realizado o 

pacto, para Hobbes, não há retorno, não há direito ao arrependimento, pois o pacto é 

irrevogável e possui validade: 

 

 Os pactos aceites por medo, na condição de simples natureza, são obrigatórios. 

Por exemplo, se eu me comprometo a pagar um resgate ou um serviço em troca da 

vida, a meu inimigo, fico vinculado por esse pacto. Porque é um contrato em que um 

recebe o beneficio da vida, e o outro receberá dinheiro ou serviços em troca dela. 

Consequentemente, quando não há outra lei (como é o caso na condição de simples 

natureza) que proíba o cumprimento, o pacto é válido (HOBBES, 2003: 50, grifo 

nosso). 

 

É possível inferir que o amigo, portanto, seria aquele súdito que se submete a uma 

aliança irrevogável e a uma hierarquia e submissão irrevogável ao soberano. A contrapartida 

pela amizade é a proteção oferecida pelo soberano. 

Como já foi explanado, o Estado soberano temia a guerra e a própria natureza 

humana. A necessidade de criação de um Estado centralizado na pessoa do soberano tinha por 

objetivo submeter os indivíduos à regra da lei do soberano para, assim, trazer a paz. Ou seja, o 

instrumento de contenção do indivíduo ameaçador do Estado é a lei e o poder sancionador do 

soberano. É possível supor que, ao lobo ou ao estrangeiro que vem de fora, que não participa 

do pacto com o soberano, se tema pela inaplicabilidade da lei e da força do soberano.  

Aparentemente, a única forma admitida por Hobbes para que um estrangeiro se 

torne súdito e, assim, supere essa animalidade intrínseca, já que ele não está originalmente sob 

domínio do soberano, é por meio da guerra:  

 

Um Estado por aquisição é aquele onde o poder soberano foi adquirido pela força. E 

este é adquirido pela força quando os homens individualmente, ou em grande 

número e por pluralidade de votos, por medo da morte ou do cativeiro, autorizam 

todas as ações daquele homem ou assembleia que tem em seu poder suas vidas e sua 

liberdade. Esta espécie de domínio ou soberania difere da soberania por instituição 

apenas num aspecto: os homens que escolhem seu soberano fazem-no por medo uns 

dos outros, e não daquele a quem escolhem, e neste caso submetem-se àquele de 

quem têm medo (HOBBES, 2003: 69, grifo nosso). 
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Dessa passagem, depreende-se que a violência e a força consubstanciadas na 

guerra seriam a única possibilidade admitida para submissão do estrangeiro à estrutura do 

Estado. Ainda que admitida como uma decisão do estrangeiro em aderir ao Estado que o 

derrotou em troca da manutenção de sua vida, esta “adesão” seria oriunda de uma opressão, 

materializada pela imposição de uma violência física ou de uma forte ameaça.  

Na atualidade, conforme exposto no subitem anterior deste capítulo, o temor de 

receber um estrangeiro tem justificado a prática de exigência prévia de garantias por parte do 

Estado de origem daquele estrangeiro. A exigência de reciprocidade de um Estado para outro, 

no tratamento dispensado aos seus respectivos estrangeiros, tal como mencionada no primeiro 

subitem deste capítulo, parece funcionar como um desses instrumentos de garantia à 

soberania. Em outros termos, para os fins desta pesquisa, o princípio da reciprocidade parece 

ser mecanismo criado para contornar o medo entre os Estados. Ao mesmo tempo, esse 

instrumento evidencia as reminiscências da teoria política hobbesiana calcada no medo. Nesse 

sentido, a reciprocidade usada como garantia entre soberanos que se desconfiam mutuamente 

é também a garantia no plano individual de que sobre o estrangeiro pesará obrigações para 

com o Estado em que se encontra. 

Para Hobbes (2003), inimigo é aquele capaz de desacreditar ou afastar o soberano 

da posição que ele ocupa, o que justificaria a ênfase hobbesiana dada à proteção. Se for 

adicionada a análise morfológica da palavra “inimigo”, encontrar-se-á que inimigo é in + 

amigo, sendo o prefixo “in” termo que exprime “privação ou negação” (HOUAISS, 2001: 

1.588), ou seja, contrariedade à palavra amigo, portanto, inimigo seria o não amigo. Pois a 

amizade é colocada em Hobbes como um sinal ou exteriorização de poder: 

 

O maior dos poderes humanos é aquele que é composto pelos poderes de vários 

homens, unidos por consentimento numa só pessoa, natural ou civil, que tem o uso 

de todos os seus poderes na dependência de sua vontade: é o caso do poder de um 

Estado. Ou na dependência da vontade de cada indivíduo: é o caso do poder de uma 

facção, ou de várias facções coligadas. Consequentemente ter servidores é poder; 

e ter amigos é poder: porque são forças unidas (HOBBES, 2003: 34, grifo nosso). 
 

Por dedução é possível compreender que o estrangeiro, em Hobbes, em muitas 

situações, figura como inimigo, o não amigo, por ser considerado uma ameaça ao poder ou à 

posição ocupada pelo soberano. O lobo, ou o estrangeiro assim considerado, não seria amigo 

do soberano porque não fala a sua língua, é presumidamente forte, desconhecido (e por isso 

temido), e porque não se submete ao seu domínio. Assim, o lobo de que fala criticamente 

Derrida, na soberania de Hobbes, parece tomar a forma do estrangeiro imigrante. Infere-se, 



78 

 

por conseguinte, que o lobo, na figura do estrangeiro, é também o inimigo, que deve ser 

combatido na estrutura de pensamento hobbesiano. 

Dessa forma, depreende-se que a origem do Estado hobbesiano é pautada por um 

sistema que alardeia um medo intenso e constante do inimigo, para justificar a nova estrutura 

chamada Estado, em que o monarca aparece no topo. Esse poder do monarca, para Hobbes 

(2003), é irrevogável. A irrevogabilidade do poder ao monarca, em Hobbes, traz o seguinte 

questionamento: o que aconteceria, todavia, se o inimigo não se mostrasse competidor? E ele 

se mostrasse fraco e falasse sua língua? A irrevogabilidade do poder soberano, cristalizada na 

expressão “nenhum dos súditos pode libertar-se da sujeição” (HOBBES, 2003: 62), traz 

consigo a impossibilidade de arrependimento, impossibilidade de reparar ou alterar um 

conceito ou um “pré-conceito” em relação ao outro.  

Presume-se que, na hipótese de o inimigo não se mostrar ameaçador e não ser 

considerado possuidor de características temíveis, a justificativa de poder do Estado soberano 

estaria colocada em xeque e, portanto, o próprio soberano estaria ameaçado. Em outros 

termos, a soberania, em Hobbes, parece precisar da ameaça, da ideia de inimigo, da 

animalização do estrangeiro para sobreviver. O “lobo”, real ou imaginário, tem de, algum 

modo, existir na mentalidade dos indivíduos para justificar a necessidade da proteção dos 

cidadãos pelo Estado. 

Desse modo, pode-se afirmar que o soberano hobbesiano só existe em decorrência 

do inimigo, quer por causa da sua existência física – real –, quer pela mera expectativa de sua 

existência. Por isso, em Hobbes, o Estado parece possuir uma função de difusor do medo, 

devido ao seu efeito multiplicador e à possibilidade de se criarem coesão interna necessária e 

instrumento de reforço do poder soberano, como se deduz da passagem seguinte: 

 

O medo sem se saber por que ou de que se chama terror pânico, nome que lhe vem 

das fábulas que faziam de Pan seu autor. Na verdade, existe sempre em quem 

primeiro sente esse medo uma certa compreensão da causa, embora os restantes 

fujam devido ao exemplo, cada um supondo que seu companheiro sabe por quê. 

Portanto esta paixão só ocorre numa turba ou multidão de pessoas (HOBBES, 2003: 

25, grifo nosso). 

   

Percebe-se, então, que para o Estado é importante que o inimigo exista ao menos 

na psique coletiva, causando aos seus súditos o “terror pânico” necessário para a manutenção 

de seu poder. Esse entrelaçamento conceitual entre soberano hobbesiano e inimigo demonstra 

ser complexo e parece expor uma relação de dependência. Para os fins desta pesquisa, até o 

momento, demonstrou-se a ideia de lobo e de construção do inimigo. Evidenciou-se também 
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como a ideia de inimigo passou a ser associada ao estrangeiro, tendo como função explicar 

como o pensamento hobbesiano instrumentalizou a animalização do outro e como estruturar o 

medo no processo de legitimação do poder estatal. 

Ainda sob a análise do processo de animalização do outro como 

instrumentalização do poder estatal hobbesiano, vale a pena resgatar a contribuição de Derrida 

sobre a questão e sua associação ao que o autor chama de besta. Derrida (2010) utiliza a 

palavra “besta” como gênero para animais e elementos míticos que representam o processo de 

animalidade do homem. A avaliação do Estado hobbesiano feita por Derrida (2010) associa 

características filosóficas de origem entre o soberano e a besta.
73

  

Como foi dito, para Hobbes, soberano intitula-se juiz que arbitra todas as causas: 

“Portanto compete ao detentor do poder soberano ser o juiz, ou constituir todos os juízes de 

opiniões e doutrinas, como uma coisa necessária para a paz, evitando assim a discórdia e a 

guerra civil” (HOBBES, 2003: 63). Para o autor, o soberano é o juiz que julga e se situa acima 

das leis, ou seja, ele cria e aplica o Direito, mas não se submete a ele: 

 

Em segundo lugar, o rei cujo poder é limitado não é superior àquele ou àqueles que 

têm o direito de limitá-lo. E aquele que não é superior não é supremo, isto é, não é 

soberano. Portanto, a soberania ficou sempre naquela assembleia que tem o direito 

de limitá-lo, e em consequência o governo não é uma monarquia, mas democracia 

ou aristocracia. Conforme acontecia antigamente em Esparta, onde os reis tinham o 

privilégio de comandar seus exércitos, mas a soberania residia nos éforos 

(HOBBES, 2003: 67). 

 

O soberano hobbesiano aparece, então, como um ser imune à lei, aquele cuja lei 

não adere ao seu corpo, aquele que cria a Lei geral
74

 que deu origem ao Estado, mas que não 

se submete às leis decorrentes dessa criação. De algum modo, Derrida (2010) associa essa 

origem do soberano hobbesiano pré-Lei com a figura da besta. Isso porque, apesar de não 

fundarem a Lei, as leis não se aplicam nem ao soberano nem à besta. Ambos, soberano e 

besta, mantêm distância das leis, são transgressores das leis, estão “fora-da-lei” ou fora da 

aplicação das leis, em uma situação que se remete ao estado de natureza: 

 

O estar fora-da-lei pode sem dúvida, por um lado, e é a figura da soberania, adotar a 
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 Ville (2012:359) lembra que para Derrida, a animalidade também está representada na soberania, uma vez que 

Hobbes denomina o Estado de Leviatã, um monstro: “Soberania representa, às vezes, a superação do homem 

sobre o animal, mas às vezes (ou ao mesmo tempo) a soberania (estatal) representa a própria animalidade” 

(tradução livre). “Sovereignty is sometimes figured by raising man above the animal, subjecting, enslaving, 

killing the animal, yet sometimes (or at the same time) the sovereign (state) is presented as animality”. 
74

 Derrida (2010) explica a diferença entre a Lei com “L” maiúsculo e a letra “l” minúscula. A primeira se refere 

à que dá origem ao Estado, logo ao próprio Contrato Social, e a segunda às leis civis posteriores, criadas pelo 

soberano. 
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forma do estar-por-encima-das-leis e, por conseguinte, a forma da Lei mesma, da 

origem das leis, do garante das leis, como se a Lei, com L maiúscula, a condição da 

lei, estivesse antes, por encima e, por conseguinte fora da lei, como se fosse exterior; 

inclusive heterogênea à lei; mas o estar-fora-da-lei pode também, por outro lado, e é 

a figura daquele que, com mais frequência se entende como a animosidade ou a 

bestialidade, pode situar o lugar onde a lei não aparece, ou não é respeitada, se viola 

(tradução livre).
75

  

[…] ao compartir esse comum estar-fora-da-lei, a besta, o criminoso e o soberano se 

parecem de uma forma perturbadora; se requerem e se recordam entre si, um ao 

outro; entre o soberano, o criminoso e a besta, há uma espécie de obscura e 

fascinante cumplicidade, mesmo uma inquietante atração mútua, uma inquietante 

familiaridade, um unheimlich, uncanny, assédio recíproco (DERRIDA, 2010: 36, 

tradução livre).
76

  

 

 A exposição de Derrida (2010) sobre essa relação de obscura cumplicidade, 

familiaridade, ou atração mútua entre o soberano e a besta, guarda semelhança com o caráter 

de dependência do Estado hobbesiano ao medo do lobo, do inimigo e, por fim, do estrangeiro. 

O soberano, no momento da criação de si, encontrar-se-ia, para Derrida (2010), no seu 

momento de animalidade, de bestialidade. Assim, ser besta ou ser animal, para Derrida 

(2010), parece ser um estado em que não há submissão à lei. Um estrangeiro, a priori, não se 

encontra submisso à lei, ao menos à lei do Estado ao qual não pertence e, talvez por isso, haja 

semelhança ao momento de criação do soberano, por ambos estarem na dimensão de “fora-da-

lei”. 

Derrida (2010) também identificou outras semelhanças e características que ligam 

intrinsecamente o soberano à besta. Haveria, para Derrida (2010), um momento de assédio do 

soberano pela besta e da besta pelo soberano, uma ultrapassagem de limites, um “habitando 

ou albergando o outro”: 

 

E na vertigem desta alucinação unheimlich, uncanny, estaríamos como presos de um 

assédio ou de um espetáculo de uma espectralidade: assédio do soberano pela besta 

e da besta pelo soberano, um habitando ou albergando ao outro, um convertendo-se 

no anfitrião e no hóspede íntimo do outro, o animal convertendo-se no hóspede e no 

anfitrião (host e guest), também pode ser muito bestial, sem que isso afete em 

absoluto a onipotência garantida por sua função ou, se preferem, pressentimos, pois, 

que uma profunda e interseção metamórfica de ambas as figuras, a besta e o 

soberano, pressentimos, pois, que uma profunda e essencial cópula ontológica, onto-
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 El estar-fuera-de-la-leye puede sin duda, por una parte, y es la figura de la soberanía, adoptar la forma del 

estar-por-encima-de-las-leyes y, por consiguiente, la forma de la Ley misma, del origen de las leyes, del garante 

de las leyes, como si la Ley, con L mayúscula, la condición de la ley, estuviese antes, por encima y por 

conseguiente fuera de la ley, como si fuese exterior; incluso heterogénea a la ley; pero el  estar-fuera-de-la-ley 

puede también, por otra parte, y es la figura de lo que con más frequencia se entiende como la animosidad o la 

bestialidad, puede situar el lugar en donde la ley no aparece, o no es respetada, se viola.  
76

 […] al compartir ese común estar-fuera-de-la-ley, la bestia, el criminal y el soberano se parecen de una forma 

turbadora; se requieren y recuerdan entre sí, el uno al otro; entre el soberano, el criminal y la bestia, hay una 

especie de oscura y fascinante complicidad, incluso una inquietante atracción mutua, una inquietante 

familiaridad, un unheimlich, uncanny, asedio recíproco familiaridade um unheimlich, uncanny, assédio 

recíproco. 
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zoo-atropo-teológico-política: a besta se converte no soberano que se converte na 

besta: há a besta e o soberano, mas também a besta é o soberano, o soberano é a 

besta (DERRIDA, 2010: 37, tradução livre).
77

  

  

Na passagem anterior, Derrida (2010) parece reforçar a ideia de interseção dos 

conceitos “soberania” e “besta”, ao pontuar que um hospeda o outro conceito dentro de si, 

numa simbiose que ele prefere chamar de “cópula ontológica” ou “onto-zoo-atropo-teológico-

política”. Essa “cópula onto-zoo-atropo-teológico-política”, que, para Derrida converte o 

soberano em besta e besta em soberano, demonstra dependência e origem comum desses dois 

conceitos. E, de certa forma, parece demonstrar a crítica de Derrida à soberania hobbesiana. 

Depreende-se, afinal, que o soberano se equipara à besta que quer combater, quando utiliza da 

violência para repelir a besta. O medo causado pela existência da besta apodera o soberano, 

que passa a ser temido por todos. Ao mesmo tempo, é possível inferir que só haveria o 

conceito de besta, definida como estrangeiro, quando há Estado, quando há diferenciação 

entre os que fazem parte e os excluídos de um Estado. 

Mas essa relação de necessidade de existência mútua Estado-Lobo, Estado-Besta, 

Estado-Inimigo ou mesmo Estado-Estrangeiro, essa cópula ontológica, também parece ser 

capaz de criar pontes para uma nova fase. Derrida disserta, em tom metafórico, que o local de 

manifestação da característica da soberania como animal devorador é a boca, com poder de 

engolir e matar o outro, mas também é o local da possibilidade de vociferar, de criação de um 

diálogo, onde se porta a voz: 

 

Será devoradora a soberania? Será sua força, seu poder, sua maior força, seu poder 

absoluto, por essência e sempre em última instância, poder de devoração (a boca, os 

dentes, a língua, a violenta precipitação ao morder, ao engolir, a tragar-se ao outro, 

ao tomá-lo dentro de si, também, para matá-lo ou levar a cabo seu duelo?) O lugar 

da devoração é também o lugar do que porta a voz, a parte mole do porta-voz, em 

uma palavra, o lugar da vociferação (DERRIDA, 2010: 43, tradução livre).
78
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 En el vértigo de esta alucinación unheimlich, uncanny, estaríamos como presos de un asedio o, más bien, del 

espetáculo de una espectralidad: asedio del soberano por la bestia y de la bestia por el soberano, uno 

habitando o albergando al otro, uno convertiendose en el afitrión y en el huésped íntimo del otro, el animal 

convirtiéndose en el huésped y en el afitrión (host y guest), también puede ser muy bestia, sino que eso afecte 

en absoluto la omnipotencia garantizada por su función o, si prefieren, por uno de los dos ‘cuerpos del rey’. En 

la intersección metamórfica de ambas figuras, la bestia y el soberano, presentimos pues que una profunda y 

esencial cópula ontológica está en marcha, trabajando esa pareja; es como un acoplamiento, una cópula 

ontológica, onto-zoo-atropo-teológico-política: la bestia se convierte en el soberano que se convierte en la 

bestia: hay la bestia y el soberano, pero también la bestia es el soberano, el soberano es la bestia.  
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 Será devoradora a soberanía? Será su fuerza, su poder, su mayor fuerza, su poder absoluto, por esencia y 

siempre en última instancia, poder de devoración (la boca, los dientes, la lengua, la violenta precipitación a 

morder, a engullir, a tragarse al otro, a tomarlo dentro de sí, también, para matarlo o llevar a cabo su duelo?) 

El lugar de la devoración es también el lugar de lo que porta la voz, es el topos del portavoz, en una palabra, el 

lugar de la vociferación. 
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Derrida (2010: 49) chama a atenção para a dimensão do Leviatã criado por 

Hobbes. Ele reconhece a monstruosidade artificial do Leviatã hobbesiano ao afirmar que 

“monstro animal artificial que não é senão o homem artificial, diz Hobbes, e que só vive 

como República, Estado, Common-wealth, Civitas, mediante essa soberania”.
79

 Derrida 

(2010: 50) reconhece que essa estrutura de “alma artificial” tem como cérebro o direito penal 

a conduzir todo o corpo, “[…] uma soberania que é, pois, o nervo ou o sistema nervoso do 

corpo político, o qual garante, por sua vez, sua articulação e o confere seu movimento”.
80

  

Essa semelhança de corpo artificial, porém dotado de vida, parece apontar 

também para novos caminhos que extrapolam a intenção originária hobbesiana. A boca do 

monstro Leviatã, pronta a deglutir e destruir o inimigo, também traz como possibilidade a 

vociferação, a voz que pode ser usada para a construção de um diálogo, de uma recepção, de 

uma hospitalidade. Afinal a soberania, tal como construída por Hobbes, é mortal, nos dizeres 

de Derrida (2010). A soberania denomina-se imortal e indivisível precisamente porque não é: 

 

Que se segue que a lei, a soberania, a instituição do Estado são históricas e sempre 

provisórias, digamos desconstruíveis, por essência frágeis ou finitas ou mortais, 

ainda que a soberania se sustente enquanto imortal. Sustenta-se como imortal e 

indivisível precisamente porque é mortal e divisível, estando destinados o contrato 

ou a convenção a garantir-lhe o que tem ou o que não é naturalmente (DERRIDA, 

2010: 66, tradução livre).
81

  

 

Essa dimensão que abre a porta para a possibilidade de interação, um caminho 

para a hospitalidade, é desenvolvida por Derrida (2010), mais uma vez, por meio de fábula, 

dessa vez entre o lobo e o cordeiro de Montaigne. O lobo que quer devorar o cordeiro tem um 

sentimento próprio em relação ao cordeiro, a ternura, “a ternura do lobo pelo cordeiro é a 

imagem da amizade que sentem os apaixonados por um jovenzinho” (DERRIDA, 2010: 86, 

tradução livre).
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 E a possibilidade de um desfecho diferente da destruição do cordeiro pelo 

lobo (que o devoraria) passa pela possibilidade de, por meio da linguagem (vociferação), as 

partes se apresentarem, se conhecerem. Essa possibilidade é esboçada de novo em Derrida 
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 “monstruo animal artificial que no es sino el hombre artificial - dice Hobbes- y que sólo vive en cuanto 

República, Estado, Common-wealth, Civitas, mediante esa soberanía.” 
80

 “[...] una soberania que es pues el niervo o el sistema nervioso del cuerpo político, lo cual garantiza a la vez 

su articulación y le confiere su movimiento.” 
81

 “De eso se sigue que la ley, la soberanía, la institución del Estado son históricas y siempre provisionales, 

digamos deconstruibles, por esencia frágiles o finitas o mortales, aunque la soberanía se plantee como 

inmortal. Se plantea como inmortal e indivisible precisamente porque es mortal, y divisible, estando 

destinados el contrato o la convención a garantizarle lo que tiene o no es naturalmente.”  
82

 “la ternura del lobo por el cordero es la imagen de la amistad que sienten los enamorados por um jovencito.” 
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quando analisa a expressão de Hobbes do “homem lobo do homem”, “o lobo é, para o 

homem, o homem mesmo, mas enquanto não o conhece, apenas enquanto não o conhece” 

(DERRIDA, 2010: 86, tradução livre).
83

 Ele indica, então, que o homem necessita fazer saber 

quem ou o que ele é, senão sua imagem será associada à de uma ameaça, de um lobo a ser 

destruído: “dito de outro modo, ali onde o homem não faz saber ao homem quem é ou qual é, 

se converte em lobo. Quem ou qual (quais) também pode querer dizer quem ou o que” 

(DERRIDA, 2010: 86, tradução livre).
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 Nesse ponto, sobre a necessidade de fazer saber, ou 

de fazer-se conhecer por meio da vociferação, e de se apresentar ao outro quem é, Derrida 

(2010) parece convergir, ainda que momentaneamente, com Hobbes sobre a importância da 

linguagem: 

 

Pois o verdadeiro e o falso são atributos da linguagem, e não das coisas. E onde não 

houver linguagem, não há nem verdade nem falsidade. Pode haver erro, como 

quando esperamos algo que não acontece, ou quando suspeitamos algo que não 

aconteceu, mas em nenhum destes casos se pode acusar um homem de inveracidade 

(HOBBES, 2003: 18). 

 

Rousseau (2002) buscou, no século XVIII, reconstruir a concepção de formação 

de Estado, baseado em outros fundamentos do estado de natureza, possibilitando explorar 

melhor elementos que criassem um certo fazer saber, a possibilidade de linguagem como 

entendimento entre os povos. O autor apontou que o homem era livre no estado de natureza e 

que, num mundo interdependente e de relações complexas, os homens em condição de 

igualdade pactuaram a formação do Estado para preservar suas condições de liberdade. O 

estado de natureza em Rousseau (2002) remetia a um momento primitivo em que a relação do 

homem com outro homem era escassa e que não havia desenvolvido as potencialidades 

socializadoras que possuía. O ser humano praticamente não reconhecia o outro como parte 

distinta de si, uma vez que as estruturas eram timidamente familiares. Daí a passagem desse 

estado de natureza para uma vida em comunidade, com submissão à vontade geral 

(materializada em lei), quando a luta pela propriedade privada desequilibrou o estado de 

natureza: 

 

Mas é claro que esse pretenso direito de matar os vencidos não resulta de nenhuma 

maneira do estado de guerra, pelo simples fato de que os homens, vivendo na sua 

primitiva independência, não possuem de modo algum relações assaz frequentes 
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 “el lobo es, para el hombre, el hombre mismo pero mientras no se lo conoce, mientras que no se lo conoce.”  
84

 “dicho de outro modo, allí donde el hombre no hace saber al hombre quién es o cúal es, se convierte en lobo. 

Quién o cuál (cuales) también puede querer decir quién o que.” 
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entre si para constituírem nem o estado de paz nem o estado de guerra; naturalmente, 

não são em absoluto inimigos. É a relação das coisas, e não dos homens que 

constitui a guerra, e como o estado de guerra não pode nascer de simples relações 

pessoais, mas unicamente de relações reais, a guerra privada, ou de homem contra 

homem, não pode existir, nem no estado natural, em que não há nenhuma 

propriedade constante, nem no estado social, em que tudo se encontra sob a 

autoridade das leis (ROUSSEAU, 2002: 7-8). 

 

No entanto, ainda na visão do autor, essa liberdade não seria exercida de acordo 

com a vontade individual, e, sim, de acordo com a vontade geral, que seria formada pelo 

conjunto de vontades deliberadas em assembleia soberana. Depreende-se que Rousseau 

defendeu sistema complexo de participação cidadã direta, calcado na consciência e na 

participação política, em que a decisão da maioria seria a expressão da liberdade individual. 

As contribuições de Rousseau (2002) foram sentidas não só no novo olhar para a 

necessidade de participação popular e de construção de cidadania, mas também na mudança 

de paradigma sobre a origem da formação do Estado e sua utilidade. O medo pregado por 

Hobbes e a desigualdade calcada no caos do estado de natureza deram lugar, na teoria de 

Rousseau, à igualdade entre os indivíduos no estado de natureza e no convívio civil, 

decorrente da formação do Estado. Ainda que admita riscos e ações más nos homens, 

Rousseau toma, como pressuposto de qualquer ação e como ação primeira do homem, a 

bondade e a igualdade.  Mais do que isso, o autor desconstitui a ideia de que os homens são 

inimigos por princípio e coloca a rivalidade no plano dos Estados: 

 

Não é, pois, a guerra uma relação de homem para homem, mas uma relação de 

Estado para Estado, na qual os particulares apenas acidentalmente são inimigos, não 

na qualidade de homens, nem mesmo como cidadãos, mas como soldados; não como 

membros da pátria, mas como seus defensores. Enfim, cada Estado não pode ter 

como inimigo senão outro Estado, nunca homens, entendido que entre coisas de 

naturezas diversas é impossível fixar uma verdadeira relação (ROUSSEAU, 2002: 

8). 

 

Na relação com a imigração e de como lidar com o estrangeiro, a contribuição de 

Rousseau cria novos elementos de recepção do indivíduo por parte do Estado soberano, 

reconhecendo nele a capacidade de convívio e não como ameaça. Ainda que se admitam 

atritos, sobretudo decorrentes do estabelecimento da propriedade privada, um indivíduo, ainda 

que de fora do Estado, não representaria ameaça ao outro, de per si, pois, segundo Rousseau 

(2002: 8), “o estrangeiro, seja rei, particular, ou povo, que roube, mate ou detenha os vassalos, 

sem declaração de guerra ao príncipe, não é um inimigo, é um salteador”. O autor, então, faz 

questão de associar as circunstâncias de guerra aos Estados beligerantes, cabendo ao Estado 

vencedor considerar o estrangeiro apenas um homem como qualquer outro quando este 
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depuser suas armas: 

 

Mesmo em plena guerra, um príncipe justo apropria-se, em país inimigo, 

completamente de tudo que pertence ao público, mas respeita a pessoa e os bens dos 

particulares; respeita direitos sobre os quais estão alicerçados os seus. Como o 

objetivo da guerra consiste em destruir o Estado inimigo, tem-se o direito de matar 

os defensores enquanto estiverem com as armas na mão; mas, tão logo as deponham 

e se rendam, cessam de ser inimigos ou instrumentos do inimigo, voltam a ser 

simplesmente homens, e não mais se dispõe de direito sobre suas vidas. 

(ROUSSEAU, 2002: 8). 

 

É possível inferir que Rousseau (2002) apresenta uma opção humanista e de 

preservação da liberdade dos homens, e o conjunto de sua obra ajudou a dar fundamentos à 

teoria liberal das Relações Internacionais, que têm como um dos principais expoentes Robert 

Koehane. A construção roussaniana de estado de natureza teve importante papel de se 

contrapor à interpretação dada por Hobbes. Derrida (2013) parece não negar essa importância. 

Todavia, ele parte de outra premissa sobre o debate que Rousseau trava com Hobbes sobre o 

estado de natureza.  

Derrida parece se valer da premissa de Lévinas sobre um momento que antecede o 

estado de natureza. Apropria-se do conceito de Lévinas de “anacronia pré-original”, para 

estabelecer um ponto de partida novo da convivência social: 

 

Ora, não se poderia, ao contrário, dizer que em Lévinas tudo começa pela paz? Se 

bem que esta paz não seja nem natural (porque, por razões não fortuitas, não há, 

parece-me, nem conceito de natureza nem referência a um estado de natureza em 

Lévinas, e isso tem uma grande consequência: antes da natureza, antes da 

originariedade da arquia, e para interrompê-la, existe a anacronia pré-original da 

an-arquia), nem simplesmente institucional ou jurídico-política, tudo parece 

“começar”, de maneira justamente an-árquica e anacrônica, pelo acolhimento 

do rosto do outro na hospitalidade, quer dizer também por sua interrupção imediata e 

quase imanente na eleidade do terceiro (DERRIDA, 2013: 109, grifo nosso). 

 

Para Derrida (2013), na gênese de existência coletiva, o homem conheceu o 

primeiro momento de hospitalidade, antes mesmo de existir um “estado de natureza”. O 

anacronismo pré-original é o que abre caminho para que o indivíduo conheça a si, por meio 

do outro. É partindo dessa premissa que o autor avalia como possível a superação do modelo 

hobbesiano. Assim, é possível inferir que, quando Derrida (2010) trata da questão da 

linguagem e do fazer saber, ele quer apontar que a dicotomia existente soberania-besta gera, 

ao menos, o reconhecimento do outro. 

 Esse mesmo reconhecimento decorreria da memória de um momento pré-

original, da anacronia pré-original da sociedade, antes, portanto, da existência do Estado e do 
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próprio estado de natureza. Essa origem histórico-ontológica comum permitiria um caminho 

para o diálogo, por meio da linguagem. Abre caminho para a hospitalidade, um caminho para 

a ruptura da própria antinomia. 

A possibilidade de ruptura parece também poder ser analisada em termos de 

relações interestatais. Embora Hobbes não tenha sido o único filósofo a influenciar o 

pensamento político durante a vigência da ordem internacional, construída a partir de 

Vestefália, sua visão sobre o medo do outro e a prevalência do outro como fonte de ameaça do 

poder estatal e aos indivíduos deixaram marcas que, em certa medida, permanecem até hoje e 

que fundamentam visões contrárias ao integracionismo e à construção de uma cidadania 

universal. É o que Reis (2004: 150) aponta como o monopólio de legitimidade da mobilidade 

como um dos fundamentos da soberania do Estado.  

Reis (2004: 150) aponta que as migrações internacionais são um fenômeno social 

e, principalmente, político, uma vez que ocorrem num mundo regido por um conjunto de 

Estados mutuamente excludentes, baseados no sistema de Vestefália. Porém, esse mesmo 

sistema de relações entre soberanias, criado sob influência de ideias hobbesianas e do controle 

da mobilidade humana, também cria a possibilidade de diálogo, do fazer saber, e de níveis de 

entendimento.
85

 

Essa relação entre soberanias ajudou a moldar, por exemplo, a forma de recepção 

de um estrangeiro, por meio de postos de controle. Ainda nos dias atuais, em regra, um 

estrangeiro, ao entrar no território de um Estado, tem por obrigação identificar-se nesses 

postos situados em aeroportos, portos ou em locais próximos das fronteiras geopolíticas.  

O estrangeiro, ainda que seu Estado tenha acordo de isenção de visto com o 

Estado que visita, possui como dever a sua apresentação nesses postos. Ele mostra algum tipo 

de documento que o apresenta e, conforme a discricionariedade do funcionário migratório, 

apresenta as razões de sua estada e informações complementares de quem ele é. Esse 

momento é o encontro do primeiro face a face entre esses dois personagens, um deles 

representando a face externalizável do Estado. É aí que esse sistema torna possível a 

vociferação, que oportuniza ao estrangeiro, pela primeira vez, fazer saber ao outro, como 

pessoa e como representante de outro Estado, quem ele é. 
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 Penchaszadeh (2009: 178) destaca que: “Pareciera, pues, a primera vista, que lo que hace posible la 

hospitalidad como derecho efectivo es la soberanía. Sin embargo, como pone en evidencia Derrida, la 

hospitalidad, al depender de la soberanía, del derecho que se arrogan los Estados de hacer efectivo el derecho, 

se ve constantemente aplazada y pervertida”. “Parecera, pois, à primeira vista, que o que faz possível a 

hospitalidade como direito efetivo é a soberania. Sem embargo, como põe em evidência Derrida, a hospitalidade, 

a depender da soberania, do direito que se arrogam os Estados de fazer efetivo o direito, vê-se constantemente 

retardada e pervertida” (tradução livre). 
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Ao longo desta pesquisa, constatou-se que a chegada dos haitianos ao Brasil, tal 

como caracterizada ao longo do Capítulo 1, parece expor essa relação ambivalente Estado-

lobo (Estado-besta), na medida em que os haitianos não utilizam do expediente tradicional, o 

visto, para entrar em território brasileiro. Essa modalidade de entrada irregular incita a reação 

securitária-hobbesiana de não aceitar a entrada do estrangeiro, ao reproduzir a ideia do 

estrangeiro “lobo” ameaçador da soberania. Porém, essa reação enfrenta um freio jurídico-

formal, que é o pedido de refúgio formalizado pelos haitianos no momento de entrada no 

Brasil. 

Nesse contexto, o pedido de refúgio dos haitianos torna-se instrumento de 

vociferação. É o momento em que os imigrantes fazem saber ao Estado brasileiro quem são; é 

quando apresentam sua intenção pacífica de ingressar e de viver no Brasil. 

O pedido de refúgio dos haitianos, portanto, parece exercer papel chave na 

imigração haitiana para o Brasil, ainda que seu desfecho não culmine na sua concessão final. 

Apesar de o Conare não reconhecer o status de refugiados aos haitianos, esse expediente, 

desde o início do seu processamento, permite interação e exposição de motivos dos haitianos, 

que favorecem a construção de uma hospitalidade e a mitigação do medo como elemento 

caracterizador da relação com o haitiano, ainda que ele seja classificado pelos órgãos estatais 

como estrangeiro “irregular”.  

O presente estudo de caso sobre a imigração haitiana pelo Acre objetiva, em 

alguma medida, avaliar o estágio em que se encontra a soberania no Brasil no tocante à sua 

abertura à hospitalidade. É para o debate conceitual acerca dessa possibilidade de deixar a 

porta aberta para o diálogo e de oferecer hospitalidade ao imigrante estrangeiro que o 

Capítulo 3 reserva lugar especial. 
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CAPÍTULO 3 – HOSPITALIDADE: POSSIBILIDADES DE UMA NOVA ORDEM  

 

 

Este capítulo objetiva tratar do conceito da hospitalidade, ligando-o à sua 

dimensão metafísica e política. Afinal, a relação entre alteridade e ipseidade são pontos-chave 

para a compreensão do conceito que transborda para a sua esfera política.  

Essa dimensão política derivada dessa relação ontológica carrega diálogo 

importante com a soberania. Ela aponta as possibilidades de o Estado, como ente soberano, 

relacionar-se com o estrangeiro sob o prisma da hospitalidade. Indica possíveis caminhos de 

superação da soberania hobbesiana discutida no Capítulo 2, mas também os seus limites. O 

debate acerca do conceito de hospitalidade travado neste capítulo aprofunda as possibilidades 

da construção de uma nova ordem e propicia elementos indispensáveis ao desenvolvimento 

do capítulo subsequente sobre a hospitalidade por vir. 

 

 

3.1 HOSPITALIDADE E A DIMENSÃO DO OUTRO 

 

 

O conceito de hospitalidade forjado por Derrida traz explicitamente a influência 

do pensamento filosófico de Lévinas, principalmente da obra Totalidade e infinito, que é 

objeto de extensa análise de Derrida. O valor que Derrida atribui à Lévinas decorre de sua 

abordagem sobre a questão da construção da ipseidade e da alteridade. 

Lévinas (2008) trabalha a ideia do momento de primeiro contato entre dois 

indivíduos como um momento indelével para a ipseidade dos sujeitos envolvidos. Esse 

momento de interação entre dois seres é descrito como encontro ou apresentação de rostos: “a 

apresentação do rosto põe-me em relação com o ser.
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 O existir deste ser – irredutível à 
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 Todorov (2010: 3-4) também explica a importância do Outro para a formação da ipseidade: “Podem-se 

descobrir os outros em si mesmos, e perceber que não se é uma substância homogênea, e radicalmente diferente 

de tudo o que não é si mesmo; eu é um outro. Mas cada um dos outros é um eu também, sujeito como eu. 

Somente meu ponto de vista, segundo o qual todos estão lá e eu estou só aqui, pode realmente separá-los e 

distingui-los de mim. Posso conceber os outros como uma abstracção, como uma instância de configuração 

psíquica de todo indivíduo, como o Outro, outro ou outrem em relação a mim. Ou então como um grupo social 

concreto ao qual nós não pertencemos. Este grupo, por sua vez, pode estar contido numa sociedade: as mulheres 

para os homens, os ricos para os pobres, os loucos para os ‘normais’. Ou pode ser exterior a ela, uma outra 

sociedade que, dependendo do caso, será próxima ou longínqua: seres que em tudo se aproximam de nós, no 

plano cultural, moral e histórico, ou desconhecidos, estrangeiros cuja língua e costumes não compreendo, tão 

estrangeiros que chego a hesitar em reconhecer que pertencemos a uma mesma espécie”. O autor valeu-se dessa 
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fenomenalidade, compreendida como realidade sem realidade – efetua-se na inadiável 

urgência com que ele exige uma resposta” (LÉVINAS, 2008: 208). 

Da apresentação do rosto, surge a indagação: o que acontece? Lévinas busca 

explicar que o contato com o outro não gera violência, ele promove a responsabilidade de um 

para com o outro: 

 

O rosto onde se apresenta o Outro – absolutamente outro – não nega o Mesmo, não 

o violenta como a opinião ou a autoridade ou o sobrenatural taumatúrgico. Fica à 

medida de quem o acolhe, mantém-se terrestre. Essa apresentação é a não- 

violência por excelência, porque, em vez de ferir a minha liberdade, chama-a à 

responsabilidade e implanta-a (LÉVINAS, 2008: 198, grifo nosso). 

 

O conceito do anacronismo pré-original (que antecederia o estado de natureza) 

citado no Capítulo 2 deste texto é aproveitado por Derrida (2013) ao referir-se ao momento de 

encontro de rostos e à ética primeira que pauta os indivíduos nesse momento. Do pensamento 

do autor, é possível depreender que a ipseidade do indivíduo depende irremediavelmente da 

sua relação com o outro, da alteridade. Dessa relação parece derivar os dois termos usados por 

Lévinas (2008) no título da obra “Totalidade e Infinito”. É possível inferir que “Totalidade” 

simbolizaria a ipseidade, a relação do ser com ele mesmo, enquanto que “infinito” guardaria 

relação com as ligações que o indivíduo trava com o outro e sua capacidade infinita de 

possibilidades. 

É possível depreender que a relação entre os indivíduos no momento do encontro 

de rostos a que se refere Derrida é devolutiva, ou seja, o indivíduo, ao se relacionar com o 

outro, já se encontra marcado pelo outro; o outro já deixou na sua presença, no encontro de 

rostos, a sua verdade. O indivíduo não absorveria o outro em mera substituição à sua 

ipseidade. A experiência com a alteridade contribuiria para a completude (totalidade) da 

ipseidade. É a marca de dois diferentes que reconhecem, na forma do rosto, o traço singelo e 

profundo de semelhança que o torna capaz de compreender ou de agir com responsabilidade 

em relação à diferença. Não se trata, então, de relação dialética ou de simetria. 

Segundo Lévinas, desse encontro de rostos resulta, portanto, a responsabilidade 

primeira, a ética primeira que deve guiar a conduta dos indivíduos e não permite que se 

acometa de violência o outro: 

 

Esse infinito, mais forte do que o assassínio, resiste-nos já no seu rosto, é o seu 

rosto, é a expressão original, é a primeira palavra: “não cometerás assassínio”. O 

                                                                                                                                                         
análise para criticar o não reconhecimento dos indígenas americanos como seres humanos, por parte dos 

europeus colonizadores. 
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infinito paralisa o poder pela sua infinita resistência ao assassínio que, duro e 

intransponível, brilha no rosto de outrem, na nudez total dos seus olhos, sem defesa, 

na nudez da abertura absoluta do Transcendente (LÉVINAS, 2008: 193, grifo 

nosso). 

A impossibilidade de matar não tem uma significação simplesmente negativa e 

formal; a relação com o infinito ou a ideia do infinito em nós condiciona-a 

positivamente. O infinito apresenta-se como rosto na resistência ética que 

paralisa os meus poderes e se levanta dura e absoluta do fundo dos olhos, sem 

defesa na sua nudez e na sua miséria. A compreensão dessa miséria e dessa fome 

instaura a proximidade do Outro (LÉVINAS, 2008: 194, grifo nosso). 

 

Para Lévinas (2008), essa dimensão do infinito como transcendente impõe a 

questão ética de o indivíduo se posicionar positivamente diante do outro. Em certa maneira, 

correlaciona-se com a ideia posta por Derrida (2013) como questão-oração do adeus, ou 

melhor, do “a-Deus”. O adeus não seria uma despedida, mas, antes, um chamamento “para 

além do ser” ou “glória”. O adeus seria a ligação transcendental que liga um indivíduo a outro 

no momento do encontro dos rostos: 

 

Essa questão-oração que me levava a ele já participava talvez dessa experiência do 

a-Deus pela qual comecei há pouco. A saudação do a-Deus não significa o fim. O a-

Deus não é uma finalidade, diz ele ao recusar essa “alternativa do ser e do nada” que 

“não é a última”. O a-Deus saúda o outro para além do ser, naquilo “que significa, 

para além do ser, a palavra glória”. O a-Deus não é um processo do ser: no 

chamamento, sou remetido ao outro homem através de quem este chamamento tem 

significado, ao próximo por quem eu temo (DERRIDA, 2013: 30). 

 

Derrida também estabelece a ligação dessa experiência de alteridade do outro com 

a hospitalidade: “A essência do que é, ou antes, do que se abre assim para além do ser, é a 

hospitalidade” (Derrida, 2013: 65). Afinal, para o autor, hospitalidade aparece como 

materialidade da ética primeira no momento desse encontro de rostos. Parece ser o 

acolhimento instantâneo, a marca do outro indelével na ipseidade do sujeito que o acolhe 

positivamente: 

 
A hospitalidade supõe a “separação radical” como experiência de alteridade do 

outro, como relação ao outro, no sentido que Lévinas sublinha e trabalha na palavra 

“relação”, no seu alcance ferencial, referencial ou antes, como ele assinala por 

vezes, deferencial. A relação ao outro é deferência. Tal separação significa aquilo 

justamente que Lévinas re-nomeia a “metafísica”: ética ou filosofia primeira por 

oposição à ontologia. Porque ela se abre, para acolhê-la à irrupção da ideia de 

infinito no finito, esta metafísica é uma experiência da hospitalidade. Lévinas 

justificava assim a vinda da palavra hospitalidade, ele preparava o seu limiar. A 

passagem meta ta physica passa pela hospitalidade de um limiar finito que se abre 

no infinito [...] (DERRIDA, 2013: 64). 

 

Um aspecto que guarda estreita relação com a hospitalidade é a relação entre o 

acolhimento e o processo de intimidade. Segundo Lévinas (2008), essa intimidade só é 
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possível quando há dois espaços, um que se situa fora e outro que se situa dentro. Este se 

denomina casa. A casa seria um recolhimento necessário para atuação do indivíduo no mundo: 

 

O papel privilegiado da casa não consiste em ser o fim da atividade humana, mas em 

ser a sua condição e, nesse sentido, o seu começo. O recolhimento necessário para 

que a natureza possa ser representada e trabalhada, para que se manifeste apenas 

como mundo, realiza-se como casa (LÉVINAS, 2008: 144-145). 

[...] lembra a abertura do recolhimento pelo acolhimento reservado ao outro [...] 

Lévinas descreve aí a intimidade da casa ou o em-si: lugares da interioridade 

reunificada, lugares do recolhimento, seguramente, mas de um recolhimento no qual 

se dá o acolhimento hospitaleiro (DERRIDA, 2013: 52-53). 

 

Lévinas explica que a casa simboliza a simultaneidade de se estar fora e dentro, 

numa relação que envolve, mais uma vez, a ipseidade e a alteridade, num acolhimento 

hospitaleiro: 

 

O homem não chega ao mundo vindo de um espaço intersideral onde já se possuiria 

e a partir do qual teria, a todo o momento, de recomeçar uma perigosa aterragem. 

Mas não se encontra nele brutalmente arrojado e abandonado. Simultaneamente fora 

e dentro, vai pra fora a partir de uma intimidade. Por outro lado, a intimidade abre-se 

dentro de uma casa, que se situa nesse fora (LÉVINAS, 2008: 145). 

 

Lévinas (2008) vale-se da metáfora da casa para explicar como os espaços de 

convivência com o outro propicia interação, da qual o indivíduo não consegue se afastar, nem 

mesmo no momento do seu recolhimento. Para Lévinas, recolher-se é acolher-se na sua 

intimidade com alguém, com sua família. “A intimidade que a familiaridade já supõe é uma 

intimidade com alguém. A interioridade do recolhimento é uma solidão num mundo já 

humano. O recolhimento refere-se a um acolhimento” (LÉVINAS, 2008: 147).  

Ainda nos dizeres de Lévinas, familiaridade e a intimidade produzem “doçura”, 

ou seja, sentimento ou valor ético positivo frente às coisas, frente ao outro: “A familiaridade e 

a intimidade produzem-se como uma doçura que se espalha sobre a face das coisas” 

(LÉVINAS, 2008: 147). Lévinas usa da analogia da intimidade com uma mulher para 

descrever o que considera o “acolhimento hospitaleiro por excelência”: 

 

Para que a intimidade do recolhimento possa produzir-se na ecumenia do ser, é 

preciso que a presença de Outrem não se revele apenas no rosto que desvenda a sua 

própria imagem plástica, mas que se revele, simultaneamente com sua presença, na 

sua retirada e na sua ausência. [...] E o Outro, cuja presença é discretamente uma 

ausência e a partir da qual se realiza o acolhimento hospitaleiro por excelência que 

descreve o campo da intimidade, é a Mulher (LÉVINAS, 2008: 147). 

 

É possível depreender que a mulher ocupa papel de destaque no encontro de 
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rostos comentado por Lévinas e Derrida. A alteridade feminina comentada por Lévinas 

designa a ideia de que em seio familiar, no seu recolhimento, o homem não se encontra 

sozinho, e, sim, com sua mulher: “a mulher é a condição do recolhimento, da interioridade da 

Casa e da habitação” (LÉVINAS, 2008: 148). A diferença de gênero, na obra de Derrida, 

também parece marcar profundamente a ipseidade do indivíduo que reconhece no outro 

gênero um ser humano como ele e, ao mesmo tempo, diferente dele: 

 

[...] devemos lembrar, mesmo em silêncio, que este pensamento do acolhimento, na 

abertura da ética, está necessariamente marcado pela diferença sexual. Esta não será 

nunca mais neutralizada. O acolhimento absoluto, obsoluto originário, talvez mesmo 

pré-original, o acolher por excelência, é feminino, ele tem lugar num lugar não 

apropriável, numa “interioridade” aberta da qual o senhor ou o proprietário recebe a 

hospitalidade que, em seguida, ele queria dar (DERRIDA, 2013: 61). 

 

Essa relação entre ipseidade e alteridade é transcrita na forma de hospitalidade em 

Derrida (2013), para justificar a necessidade ética de acolher, de oferecer hospitalidade. 

Segundo Derrida (2013), somente ao oferecer hospitalidade é que o hospedeiro pode exercer 

seu papel de hospedeiro, de senhor da casa. É possível inferir, a partir de Derrida, que é, 

afinal, a partir do contato com o outro, de hospedar o outro que o indivíduo compreende o 

significado da sua propriedade da casa. É quando a diferenciação entre “minha” casa e “sua” 

casa torna possível e ganha sentido: 

 
De outra parte, seríamos assim remetidos a esta implacável lei da hospitalidade: o 

hospedeiro que recebe (host), aquele que acolhe o hóspede, convidado ou recebido 

(guest), o hospedeiro, que se acredita proprietário do lugar, é na verdade um hóspede 

recebido em sua própria casa. Ele recebe a hospitalidade que ele oferece na sua 

própria casa, ele a recebe de sua própria casa – que no fundo não lhe pertence. O 

hospedeiro como host é um guest. A habitação se abre a ela mesma, a sua “essência” 

sem essência, como “terra de asilo”. O que acolhe é sobretudo acolhido em-si. 

Aquele que convida é convidado por seu convidado. Aquele que recebe é recebido, 

ele recebe a hospitalidade naquilo que considera como sua própria casa, até mesmo 

em sua própria terra [...] (DERRIDA, 2013: 57-58). 

Para ter a audácia de dizer boas-vindas, insinua-se talvez que se está na própria casa, 

que se sabe o que isto quer dizer, estar em casa, e que em casa se recebe, convida ou 

oferece hospitalidade, apropriando-se assim de um lugar para acolher o outro, ou 

pior ainda, acolhendo aí o outro para apropriar-se de um lugar e falar então a 

linguagem da hospitalidade [...] (DERRIDA, 2013: 33). 

 

Derrida (2013) e Lévinas (2008) parecem coincidir na forma de interpretar o 

simbolismo da casa. Em ambos, a casa como morada parece remeter ao recolhimento como 

uma terra de asilo, onde há uma expectativa de hospitalidade e de acolhimento humano: “É 

um recolhimento, uma vinda a si, uma retirada para sua casa como para uma terra de asilo, 

que responde a uma hospitalidade, a uma expectativa, a um acolhimento humano” 
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(LÉVINAS, 2008: 148). Para Derrida (2013), essa possibilidade de acolhimento, de ofertar 

hospitalidade também traz consigo uma relação de poder do hospedeiro em relação ao 

hóspede: 

 

E talvez, se anuncie assim uma certa interpretação apropriante (voltaremos a isso), 

talvez mesmo uma política de hospitalidade, uma política do poder quanto ao 

hóspede, quer seja ele o que acolhe (host) ou o acolhido (guest). Poder do 

hospedeiro sobre o hóspede. O hosti-pet-s, é “o senhor do hóspede”, diz Benveniste 

a respeito de uma cadeia que ligaria, como dois poderes soberanos, a hospitalidade à 

ipseidade (DERRIDA, 2013: 35). 

 

Apesar de Derrida (2013) citar Benveniste e se valer de parte da construção de 

resgate etimológico da hospitalidade, sabe-se que há diferença de abordagem ligada à 

hospitalidade. Para Benveniste, hospitalidade comporta uma relação de reciprocidade em 

relação ao estrangeiro. Para ele, se há relação de reciprocidade, o estrangeiro seria igual; se 

não há reciprocidade, o estrangeiro seria um inimigo, como se depreende da citação seguinte: 

 

hostis é o estrangeiro, enquanto lhe são reconhecidos direitos iguais aos dos 

cidadãos romanos. Esse reconhecimento de direitos implica uma certa relação de 

reciprocidade, supõe uma convenção: não se chama hostis a qualquer indivíduo que 

não seja romano. Há um vínculo estabelecido de igualdade e de reciprocidade entre 

este estrangeiro e o cidadão de Roma, o que pode conduzir à noção precisa de 

hospitalidade. Partindo dessa representação, hostis significará “aquele que está em 

relação de compensação", o que é o fundamento mesmo da instituição de 

hospitalidade (BENVENISTE, 1995: 93). 

 

Derrida (2013), ao contrário de Benveniste (1995), embora admita a existência de 

relação de poder entre o senhor da casa e o hóspede, não parte da concepção de que a relação 

de troca seja necessária para a hospitalidade, principalmente a hospitalidade primeira. Para os 

fins desta pesquisa, considera-se que essa relação de poder ajuda a moldar a ipseidade de 

ambos, por meio da relação de alteridade. Mas essa relação, que pressupõe o poder do 

hospedeiro sobre o hóspede, não pode desprezar o poder que o hóspede também exerce sobre 

o hospedeiro, numa relação cuja troca não se pauta pelos mesmos instrumentos.  

Depreende-se que Derrida avalia que a hospitalidade pressupõe uma relação de 

alteridade, que beneficia a formação da totalidade da ipseidade e, nesse sentido, pode se falar 

em troca. Mas Derrida (2013) não exige para a hospitalidade troca de ações ou a expectativa 

de troca de ações de acolhimento ou retribuição financeira para se formar essa relação. 

 Toda reflexão trazida por Lévinas (2008) sobre a relação indivíduo-indivíduo, 

sobre ipseidade e alteridade, tem repercussão para o uso dos conceitos de hospitalidade e de 

soberania em Derrida. É a partir da dimensão do outro que Derrida (2013) constrói seu 
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alicerce para explicar o componente ético da hospitalidade e como ela deve ocorrer no espaço 

soberano. A analogia usada por Lévinas e Derrida sobre “casa” para explicar o processo de 

intimidade que ocorre no acolhimento e o surgimento da hospitalidade nesse espaço serviu 

para estender a reflexão para territórios nacionais. Derrida (2013) destaca como conceitos de 

propriedade originária sobre um território fazem com que uns se comportem como donos e, 

portanto, anfitriões e outros, como hóspedes. Para o autor, a marca originária da ausência de 

qualquer dono torna todos hóspedes, abrindo a dimensão para a alteridade do outro: 

 

Este axioma vale para o espaço da nação. O solo ou o território não tem nada de 

natural, nada de uma raiz, seja ela sagrada, nada de uma posse pelo ocupante 

nacional. A terra dá antes de tudo hospitalidade, uma hospitalidade já oferecida ao 

ocupante inicial, uma hospitalidade provisória consentida ao hóspede, mesmo se ele 

permanece senhor do lugar (DERRIDA, 2013: 112). 

 

Infere-se, pela citação anterior, que Derrida relativiza a ideia de propriedade do 

território, apontando a gênese humana e a ausência de posse originária. É possível inferir que 

o “senhor do lugar” é um conceito construído após uma hospitalidade primeira oferecida pela 

própria terra. O acolhimento do outro estrangeiro, neste subitem, analisado sob o prisma dos 

indivíduos, traz a base para a reflexão sobre que tipo de relação um Estado deve ter com o 

estrangeiro e qual o lugar a ser oferecido ao estrangeiro: 

 

O que Lévinas chama ainda “o lugar oferecido ao estrangeiro” é além do mais o 

esquema figural que reúne ou aproxima estes três conceitos entre si, fraternidade, 

humanidade, hospitalidade: acolhimento do outro ou do rosto como próximo e como 

estrangeiro, como próximo enquanto estrangeiro, homem e irmão (DERRIDA, 2013: 

88). 

 

Em síntese, Derrida (2013) substitui o medo hobbesiano do estrangeiro pelo 

acolhimento do rosto, como próximo, “enquanto homem e irmão”. De besta, lobo ou coiote, o 

estrangeiro, no âmbito da hospitalidade primeira, passa a ser o amigo, o irmão, o familiar. 

Então, o assassínio e a violência são afastados do momento do encontro com o estrangeiro 

pela hipótese derridariana. Essa conduta ética é o que deve pautar a posição do Estado 

soberano em relação ao estrangeiro na visão de Derrida. O autor avança esse debate sobre a 

hospitalidade que o Estado deve conferir ao estrangeiro. Ele coloca a hospitalidade como 

parâmetro ético, mas que deve dialogar com o direito e com a política. E é justamente esse 

diálogo que foi travado no subitem seguinte. 
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3.2 HOSPITALIDADE POLÍTICA 

 

 

Ao longo do Capítulo 2, viu-se que o indivíduo estrangeiro, na visão hobbesiana, 

era aquele que devia ser temido, por ser competidor e violento. De acordo com o que foi 

exposto, a teoria hobbesiana buscou caracterizar o estrangeiro como o inimigo, de modo a 

justificar e a manter o poder concentrado e coeso nas mãos do soberano. Assim, a imagem do 

estrangeiro, eventualmente desassociada do inimigo, seria uma ameaça ao próprio sistema. 

Apesar de Derrida (2003) não apoiar a visão hobbesiana de classificar o estrangeiro como 

inimigo, ele admite que, quando um indivíduo se depara com a questão do estrangeiro, esse 

encontro traz uma reflexão sobre si. Para Derrida (2003), então, pensar sobre o estrangeiro 

traz como consequência um questionamento acerca de como posicionar-se diante do 

estrangeiro, tendo como espectro um questionamento sobre si: 

 

[...] antes de ser uma questão a ser tratada, antes de designar um conceito, um tema, 

a questão do estrangeiro é uma questão de estrangeiro, uma questão vinda do 

estrangeiro, e uma questão ao estrangeiro, dirigida ao estrangeiro. Como se o 

estrangeiro fosse, primeiramente, aquele que coloca a primeira questão. Como se o 

estrangeiro fosse o ser-em-questão, o ser-questão ou o ser-em-questão da questão. 

Mas também aquele que, ao colocar a primeira questão, me questiona  
(DERRIDA, 2003: 5, grifo nosso). 

 

Assim como Derrida (2003), Ferreira (2005: 155) também pontua: 

 

Também o migrante representa, para o ideal autóctone, um intruso que vem 

confrontar a sua ilusão de familiaridade. É neste sentido que podemos fazer um 

paralelo entre os mecanismos do eu, que recalca e refuta a alteridade, com as formas 

como um grupo ou sociedade reage à presença do migrante ou estrangeiro 

(FERREIRA, 2005: 155). 
 

Derrida vale-se de passagens da literatura e de obras clássicas para exemplificar 

questionamentos provocados no contato com o estrangeiro. Primeiro ele afirma que, em várias 

passagens de Platão, o estrangeiro é aquele que carrega a disposição a questionar, é aquele 

que “deve dar conta da possibilidade da sofística [...] alguém que a cidade ou o Estado vai 

tratar como sofista: alguém que não fala como os outros, alguém que fala uma língua 

engraçada” (DERRIDA, 2003: 7). Em seguida, ele aduz que “o estrangeiro sacode o 

dogmatismo ameaçador do logos paterno: o ser que é e o não-ser que não é. Como se o 

estrangeiro devesse começar contestando a autoridade do chefe, do pai, do chefe da família, 

do ‘dono do lugar’, do poder de hospitalidade [...]” (DERRIDA, 2003: 7). 
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De acordo com Derrida (2003: 11-13), na obra O político, de Platão, o estrangeiro, 

ao ser acolhido, abre o debate da dimensão do homem como ser político: “o estrangeiro é, 

aliás, bem acolhido, aparentemente, dando-se asilo a ele, ele tem direito à hospitalidade; [...] e 

a questão que o estrangeiro lhe dirige, para abrir esse grande debate, é nada mais, nada menos 

que a da política, do homem como ser político”. Com isso, Derrida (2003) indica a 

aplicabilidade de um direito ao estrangeiro, ainda que se admita que a situação do estrangeiro 

como homem político não é a mesma dos cidadãos, tendo em vista que, antes de cruzar a 

fronteira e adentrar o domínio de outro soberano, ele não se submetia à lei local.  

A presença do estrangeiro e a admissão de um direito a ele trazem à tona outro 

questionamento: qual o tratamento ou status jurídico será destinado ao estrangeiro? Ou seja, 

questiona-se quais são os limites e as características desse direito. Novamente Derrida 

identifica, em O político, que se considerou um direito ao estrangeiro: “[...] em Atenas, o 

estrangeiro tinha direitos. Ele tinha reconhecido o direito de acesso aos tribunais, já que 

Sócrates faz disso uma hipótese [...] Existe, então, um direito dos estrangeiros, um direito de 

hospitalidade para os estrangeiros em Atenas” (DERRIDA, 2003: 19). 

Uma vez admitido o estrangeiro como sujeito de direito, Derrida aponta, então, 

para um contrato de hospitalidade (cujos termos se estenderiam à família do estrangeiro) em 

que o estrangeiro continua estrangeiro: 

 

Se esse pacto, esse contrato de hospitalidade que liga ao estrangeiro e que liga 

reciprocamente o estrangeiro, vale para além do indivíduo e estende-se, assim, a 

toda a família, à geração, à genealogia. Não se trata, ainda que as coisas sejam 

conexas, do problema clássico do direito à nacionalidade ou à cidadania, como 

direito à nascença – ligado, aqui, ao solo e, lá, ao sangue. Não se trata apenas da 

cidadania oferecida a alguém que não a tinha anteriormente, mas do direito acordado 

ao estrangeiro enquanto tal, ao estrangeiro que continua estrangeiro, e aos seus, à 

sua família, a seus descendentes (DERRIDA, 2003: 21). 
 

Derrida admite, então, a existência de um direito ao estrangeiro como estrangeiro, 

e que esse direito ao estrangeiro abrange não só o indivíduo, mas o seu núcleo familiar. Além 

disso, aborda também o direito ao uso do nome próprio e do nome de família, afinal o nome 

seria uma ligação do estrangeiro com a sua família, grupo familiar ou étnico, um instrumento 

de pertencimento: 

 

[...] pressupõe uma casa, uma linhagem, uma família, um grupo familiar ou étnico 

recebendo um grupo familiar ou étnico. Justamente por estar inscrito num direito, 

um costume, um ethos e uma Sittlichkeit, essa moralidade objetiva, da qual falamos 

na última vez, supõe o estatuto social e familiar dos contratantes, a possibilidade de 

que possam ser chamados pelo nome, de ter um nome, de serem sujeitos de direito, 

dotados de uma identidade nominável e de nome próprio. Um nome próprio não é 
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nunca puramente individual (DERRIDA, 2003: 21-23). 
 

Dessa forma, Derrida (2003) avalia como significativo o respeito à família e ao 

nome
87

 como pré-requisitos à construção de uma relação baseada na hospitalidade. A simples 

pergunta “como te chamas” é apropriada por Derrida como a porta de entrada para a 

hospitalidade por ser um ato de ternura. A hospitalidade, para o autor, é, então, um ato 

possível enquanto for possível a identificação do hóspede. Para ele, o hóspede tem de ser um 

sujeito identificável: 

 

Se nos detemos um pouco mais sobre esse dado significativo, pode-se notar mais um 

paradoxo ou uma contradição: esse direito à hospitalidade oferecido a um 

estrangeiro “em família”, e representado e protegido por seu nome de família, é ao 

mesmo tempo o que torna possível a hospitalidade ou a relação de hospitalidade 

com o estrangeiro, o limite e o proibido. Nessas condições, não se oferece 

hospitalidade ao que chega anônimo e a qualquer um que não tenha nome próprio, 

nem patronímico, nem família, nem estatuto social, alguém que logo seria tratado 

não como estrangeiro, mas como mais um bárbaro (DERRIDA, 2003: 23). 
[...] Ou será que a hospitalidade começa pela acolhida inquestionável, num duplo 

apagamento, o apagamento da questão e do nome?... Oferece-se hospitalidade a um 

sujeito? A um sujeito identificável? A um sujeito identificável pelo nome? A um 

sujeito de direito? Ou a hospitalidade se torna, se dá ao outro antes que ele se 

identifique, antes mesmo que ele seja (posto ou suposto como tal) sujeito, sujeito de 

direito e sujeito nominável por seu nome de família, etc.? A questão da hospitalidade 

é, assim, a questão da questão; mas também é a questão do sujeito e do nome como 

hipótese da geração (DERRIDA, 2003: 27).  

 

É possível inferir que a hospitalidade estaria, então, ligada à possibilidade de 

identificação que começa pelo nome, mas que faz supor poder extravasar para novos 

horizontes. Já se viu que Derrida (2010) defende que o estrangeiro deve “fazer saber”. Esse 

“fazer saber” dá uma ideia de se apresentar, de atuar com o intuito de dar conhecimento ao 

outro sobre si. Essa ideia de ação consubstanciada no verbo “fazer”, agregada ao termo 

“saber”, não sugere uma limitação específica.  

Depreende-se que a expressão é, propositalmente, ampla para permitir que o 

estrangeiro seja conhecido. Assim, perguntar ao estrangeiro “como se chama” pode ser 

interpretado como um ritual de apropriação do desconhecido, que ultrapassa a simples 

informação do prenome e do nome de família. Tratar-se-ia de conhecer sua história, 

motivação, com o intuito de torná-lo mais próximo e, de algum modo, familiar.  

É possível interpretar que o ato de um estrangeiro se identificar parece também 

uma declaração de intenções, uma forma de amenizar ou de exorcizar o fantasma do medo 
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 É o que Gonçalo (2006: 312) afirma sobre a questão do nome ao analisar Derrida: “O nome é certamente uma 

marca de singularidade, mas ele é também o que permite a identidade pública e a responsabilidade perante as leis 

da cidade”.  
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hobbesiano. Assim, de modo comparativo, pode-se dizer que não se abriria a porta de casa a 

um qualquer, e, sim, a um nome e sobrenome e a uma referência de intenções e expectativas. 

Isso porque a hospitalidade estaria atrelada à aquiescência do hospedeiro.  

Justamente na esteira dessa ideia de aquiescência do hospedeiro, Derrida 

dimensiona a questão da hospitalidade como soberania do poder do “dono do lugar”: “[...] a 

soberania do poder, a potestas e a possessão do hospedeiro continuam aquelas do 

paterfamilias, do senhor da casa, do ‘dono do lugar’, como o chama Klossowski. E se traduz 

a mesma palavra de duas maneiras, tanto é ‘estrangeiro’ quanto ‘hóspede’” (DERRIDA, 2003: 

37).  

Ou seja, uma conclusão preliminar dá conta de que a hospitalidade, ainda que seja 

um direito, estaria atrelada a uma esfera de condicionalidade, de condição do hospedeiro. Ou 

seja, infere-se que a hospitalidade abarcaria uma relação de direito-poder, poder soberano do 

hospedeiro que, no caso de uma hospitalidade privada teria o poder familiar como centro, 

mas, ao tratar-se da esfera pública, a hospitalidade está necessariamente atrelada a um ato de 

Estado: 

 

[...] estrangeiro é entendido a partir do campo circunscrito do ethos ou da ética, do 

habitat, ou da estada como, da Sittlichkeit, da moralidade objetiva, notadamente nas 

três instâncias determinadas pelo direito e pela filosofia do direito de Hegel: a 

família, a sociedade burguesa ou civil e o Estado (ou Estado-Nação) (DERRIDA, 

2003: 39). 

 

Depreende-se que esse fazer saber, essa necessidade de o estrangeiro apresentar-se 

encontra, pois, um obstáculo na diferença linguística. Inobstante a língua ser um obstáculo 

inicial, é possível compreender que Derrida a considera também uma referência da cultura, do 

chez-moi, uma expressão da ipseidade do indivíduo:  

 

Em qual língua o estrangeiro pode endereçar sua questão? Receber as nossas? Em 

qual língua se pode interrogá-lo? ‘Língua’ – entendamos esta palavra ao mesmo 

tempo num sentido estreito e num sentido mais amplo. Uma das inúmeras 

dificuldades que estão diante de nós, como essa de regular a extensão do conceito de 

hospitalidade ou do conceito de estrangeiro, é exatamente essa da diferença, mas 

também dessa aderência mais ou menos estrita, dessa estritura entre um sentido dito 

amplo e um sentido dito estrito. No sentido amplo, a língua, aquela com a qual se 

dirige ao estrangeiro ou com a qual se o ouve, se o ouve, é o conjunto da cultura, são 

os valores, as normas, as significações que habitam a língua (DERRIDA, 2003: 

115). 
 

Derrida parece sugerir que, para fins de permitir-se a primeira interação com o 

estrangeiro, o hospedeiro deveria criar condições para facilitar esse diálogo, “como diz 
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Lévinas, de um outro ponto de vista, a língua é a hospitalidade” (DERRIDA, 2003: 117). Esse 

autor comenta, inclusive, a dimensão da língua materna para o estrangeiro, que deve ser 

preservada como parte do seu elemento identitário: “A tal língua materna, não seria ela uma 

espécie de segunda pele que carregamos, um chez-soi móvel? Mas também um lar 

inamovível, já que ele se desloca conosco?” (DERRIDA, 2003: 81). Em seguida, ele 

complementa: 

 

Bem, a palavra, a língua maternal não é apenas o chez-soi que resiste, a ipseidade 

do si que se opõe como uma força de resistência, como uma contraforça a essas 

des-locações. A língua resiste a todas as mobilidades porque ela se desloca comigo. 

Ela é a coisa menos inamovível, o corpo próprio mais móvel que resta em condição 

estável, mais portável, de todas as mobilidades: para utilizar o fax ou o telefone 

“celular”, é preciso que eu carregue comigo, em mim, como eu, o mais móvel dos 

telefones que se chama língua, boca e orelha permitem “falarouvir-se” [...] A língua 

só é a partir de mim [...] É o que se separa de mim partindo de mim (DERRIDA, 

2003: 81-83, grifo nosso). 

 

Para Derrida, a linguagem, no sentido amplo do termo, possibilitaria a 

identificação entre estrangeiro e um nacional por outros elementos, como o fato de 

pertencerem a uma mesma classe social ou pelo fato de possuírem interesses ou histórias de 

vida comuns: 

 

Essa questão da língua no sentido que dizemos estreito, a saber, idioma discursivo 

que não é coextensivo à cidadania (grosso modo, aqui franceses e quebequenses, ali 

ingleses e americanos, podem falar a mesma língua), nós a encontraremos sempre de 

mil maneiras implicada na experiência da hospitalidade. O convite, a acolhida, o 

asilo, o albergamento passam pela língua ou pelo endereçamento ao outro 

(DERRIDA, 2003: 117). 
 

É possível compreender, portanto, que a hospitalidade, para Derrida (2003), é uma 

espécie de relação contratual ou pactual em que o estrangeiro se compromete a identificar-se e 

o hospedeiro se compromete a recebê-lo. A língua também seria um instrumento por meio do 

qual seria possível um entendimento comum, um sistema de aprendizado mútuo sem, 

contudo, negar ao hóspede e ao hospedeiro suas esferas de ipseidade: 

 

Acolher ao outro em sua língua é ter em conta naturalmente seu idioma, não pedir-

lhe que renuncie a sua língua e a todo o que esta encarna, ou seja, suas normas, sua 

cultura (o que denomina uma cultura), seus costumes, etc. A língua é um corpo, 

não se pode pedir que se renuncie a isso... se trata de uma tradição, de uma 

memória, de nomes próprios. Evidentemente, também resulta difícil pedir hoje 

em dia a um Estado-Nação que renuncie a exigir-lhes daqueles que acolhem 

que aprendam sua língua, sua cultura em certa medida (DERRIDA, 2001: 56, 
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tradução livre, grifo nosso).
88

 

  

No presente estudo de caso dos imigrantes haitianos que passaram pelo Acre, por 

exemplo, há esforço da sociedade civil em ensinar o português em Brasília, em decorrência da 

necessidade de comunicação própria da dinâmica social e das relações de trabalho. Os 

haitianos demandam pelo aprendizado do idioma português.
89

 

Derrida defende que o Estado-Nação renuncie a sua soberania e deixe de exigir ou 

obrigar que o estrangeiro aprenda a sua língua e cultura. Mas, ao colocar-se dessa maneira, 

Derrida não se opõe ao ensino do idioma e da cultura locais em detrimento da preservação do 

idioma e da cultura do estrangeiro. O centro da crítica de Derrida não está no ensino do 

idioma e da cultura, mas, sim, na obrigatoriedade desse ensino. É cediço que, por detrás de 

obrigatoriedades, há supressões de direitos. Daí, portanto, a evocação de Derrida em defender 

o direito do uso da língua e da expressão cultural do estrangeiro, que não deve ser suprimido 

pela obrigatoriedade de conhecer o idioma e a cultura do hospedeiro.  

A dimensão da linguagem no pensamento de Derrida sobre hospitalidade é 

baseada, assumidamente, na contribuição de Lévinas sobre linguagem como primeira porta 

para a alteridade: 

 

A linguagem condiciona assim o funcionamento do pensamento racional: dá-lhe um 

começo no ser, uma primeira identidade de significação no rosto de quem fala, isto 

é, que se apresenta desfazendo sem cessar o equívoco da sua própria imagem, dos 

seus signos verbais (LÉVINAS, 2008: 199). 

[...] O sentido é o rosto de outrem e todo recurso à palavra se coloca já no interior do 

frente a frente original da linguagem. Todo o recurso à palavra supõe a inteligência 

da primeira significação, mas inteligência que, antes de se deixar interpretar como 

“consciência de”, é sociedade e obrigação (LÉVINAS, 2008: 202). 

 

Derrida complementa dizendo que a linguagem é a mensagem de boas-vindas e 

que, portanto, esta é a primeira hospitalidade: “ato sem atividade, razão como receptividade, 

experiência sensível e racional do receber, gesto de acolhimento, boas-vindas oferecidas ao 

outro como estrangeiro, a hospitalidade abre-se como intencionalidade, mas ela não saberia 

tornar-se objeto, coisa ou tema” (DERRIDA, 2013: 66). 

Em suma, infere-se que Derrida consolidou a necessidade de reconhecimento do 
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 Acoger al outro en su lengua es tener en cuenta naturalmente su idioma, no pedirle que renuncie a su lengua y 

a todo lo que ésta encarna, es decir, unas normas, una cultura (lo que denomina una cultura), unas costumbres, 

etc. La lengua es un cuerpo, no se le puede pedir que renuncie a eso… Se trata de una tradición, de una memoria, 

de nombres propios. Evidentemente, también resulta difícil pedirle hoy en día a un Estado-nación que renuncie a 

exigirles a aquellos a los que acoge que aprendan su lengua, su cultura en cierto modo. 
89

 Informação extraída por meio de entrevista com representante da sociedade civil em novembro de 2013, 

previamente autorizada pelo Comitê de Ética da Unieuro. 
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outro como elemento de reconhecimento a si próprio. A hospitalidade aparece como ato de 

acolher o outro como ação de acolher a si, nessa relação intensa que o si trava com o outro. A 

hospitalidade política, indicada como subtítulo deste subitem, baseia-se nas passagens em que 

Derrida situa a hospitalidade nas preocupações da Ciência Política, quando avalia 

prioritariamente como referencial o Estado e seu tratamento da questão do estrangeiro.  

Para os fins desta pesquisa, consideram-se essenciais as percepções de Derrida 

para o desenvolvimento e oferecimento da hospitalidade ao estrangeiro, conferindo especial 

importância ao direito aos tribunais, que poderia ser traduzido por direito de acesso à Justiça; 

direito ao nome próprio ou nome de família, relativo ao direito à identidade; e direito à 

manutenção de sua língua, que abrange idioma e demais signos culturais. Essa hospitalidade, 

que ele coloca ao leitor como ética política, parece apresentar-se simultaneamente próxima e 

distante de uma pessoa comum. Ele se vale dessa dimensão do outro, já exposta neste 

subitem, para explicar as limitações do conceito e as possibilidades de superação diante do 

direito e da política. 

Tão familiar quanto convidar o outro a tomar uma xícara de café em sua casa, o 

conceito de hospitalidade derridariano inquieta e força a reflexão: até quando? Qual o limite 

dessa hospitalidade? E se o hóspede extrapolar ou abusar da hospitalidade? Será que após a 

xícara de café, o hóspede ficará para o almoço? Esses questionamentos, de algum modo, são 

explorados no tópico seguinte. 

 

 

3.3 LIMITES À HOSPITALIDADE 

 

 

Ao se defrontar com o marco teórico deste trabalho, a hospitalidade derridariana, 

é provável que questionamentos sobre os limites desse conceito aflorem. Os limites dizem 

respeito ao alcance da hospitalidade na vida do hospedeiro. Até quando é possível oferecer 

essa hospitalidade e em troca de quê? 

Segundo Derrida, esse contrato de hospitalidade não deve ser objeto de abuso por 

nenhuma das partes. O hóspede não pode ser um parasita
90

: 
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 Não se pretende ofender a dignidade dos imigrantes na utilização do vernáculo parasita. Por isso, o termo 

aparece em itálico e é utilizado por Derrida e diversos autores. O seu debate terminológico desencadeia reflexão 

importante sobre a participação do hóspede na relação de hospitalidade com o hospedeiro. 
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Como distinguir entre um hóspede (guest) e um parasita? Em princípio, a diferença 

é estrita, mas para isso se exige um direito; é preciso submeter a hospitalidade, a 

acolhida, as boas-vindas, a uma jurisdição estrita e limitativa. Nenhum que chega é 

recebido como hóspede se ele não se beneficia do direito à hospitalidade ou do 

direito ao asilo, etc. Sem esse direito ele só pode introduzir-se “em minha casa” de 

hospedeiro, no chez-soi do hospedeiro (host), como parasita, hóspede abusivo, 

ilegítimo, clandestino, passível de expulsão ou detenção (DERRIDA, 2003: 53, grifo 

nosso). 

 

O hóspede parasita seria, para Derrida (2003), aquele a quem não foi dado o 

direito à hospitalidade. Então, ser ou não parasita, na visão de Derrida, decorre em razão de o 

hospedeiro não haver conferido o direito ao indivíduo de ser hóspede. Ou seja, quem 

transforma o estrangeiro em parasita, em última instância, é o próprio Estado que não o 

acolhe, que não oferece a oportunidade de o estrangeiro usufruir o direito à hospitalidade. 

Assim, o estrangeiro que não possui esse direito à hospitalidade introduz-se no chez-soi do 

hospedeiro sem o seu consentimento, burlando a sua obrigação de identificar-se.  

Vale notar que Derrida (2003) não denomina de hóspede abusivo ou parasita 

qualquer estrangeiro em situação de irregularidade em outro país. Da leitura de sua obra, 

depreende-se que Derrida (2003) somente classifica como parasitárias as situações em que um 

Estado efetivamente oferece amplas e sinceras facilidades de hospitalidade como direito do 

estrangeiro e este, de má-fé, não utiliza desses meios. Por isso a menção de Derrida (2003) 

para que o Estado hospedeiro não deixe que o hóspede se torne um parasita, e a forma 

indicada para evitar que o hóspede se transforme em um é justamente reconhecê-lo como 

sujeito de direito, do direito de ser um estrangeiro no novo lugar. Depreende-se, portanto, que 

haveria uma obrigação objetiva derivada do pacto da hospitalidade de o hospedeiro 

reconhecer ao estrangeiro o seu direito de hóspede. 

Derrida (2003), ao usar a expressão “parasita”, parte de uma construção de 

associação entre parasita e abuso de hospitalidade. Porém, segundo Romam e Tomiche, nem 

sempre o parasitismo foi usado para designar uma espécie de abuso de hospitalidade ou uma 

ação negativa:
91

 

 

O parasitismo se define no quadro da hospitalidade, mas como uma perversão de 

seus rituais, até como uma negação de seu sentido. Todavia, pode-se notar de saída e 
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 Há menção de que o termo “parasita” foi ligado ao campo semântico do sagrado.“De fato, o termo ‘parasita’ 

designa na origem, uma função honrosa, ligada ao sagrado. Na Grécia antiga, os parasitas eram oficiais 

associados aos sacerdotes e encarregados, por um lado, de receber o trigo produzido pelas terras sagradas e, por 

outro, de assistir os sacerdotes no cumprimento de certos sacrifícios à divindade. Como recompensa, eles 

tomavam parte das vítimas” (ROMAM; TOMICHE, 2011: 844). As autoras complementam que a evolução do 

termo, contudo, levou à conotação negativa dos dias atuais: “Da função sagrada ao papel social de amável 
conviva, o status do parasita evoluiu da consideração e do respeito ao desprezo e à injúria. E, com o tempo, a 

conotação negativa do termo sobrepujou seu sentido honroso” (ROMAM; TOMICHE, 2011: 844). 
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de maneira contraditória que o termo inicial “parasita” e a função que ele designa na 

Antiguidade não comportavam esse sentido pejorativo. O parasita podia ser uma 

categoria particular de convidado, incluída na hospitalidade e não contrário às suas 

regras (ROMAM; TOMICHE, 2011: 836). 

  

Romam e Tomiche (2011) resgatam o entendimento de que, mesmo em 

determinadas situações, o parasita ocupa uma função social relevante para o hospedeiro, pois 

teria a função de entreter convidados em jantares, por exemplo. O abuso da hospitalidade era 

ligado a outro tipo de parasita, o écornifleur, que seria aquele que não retribui à hospitalidade 

recebida: 

 

Aliás, o Dictionnaire de la conversation et de la lecture toma o cuidado de distingui-

lo do écornifleur [“penetra”, “bicão”, “furão”] e de estabelecer assim uma 

hierarquia. Se o écornifleur só vive para comer e não propõe nenhuma forma de 

socialidade, o parasita, ao contrário, preenche, em troca de seu lugar à mesa, uma 

função plenamente social e hospitaleira de animador espiritual dos jantares [...] 

(ROMAM; TOMICHE, 2011: 836). 

 

Romam e Tomiche apontam que o parasita écornifleur, além de viver à custa do 

hospedeiro, aspira a tomar-lhe o lugar: “O parasita seria portanto, ao fim e ao cabo, não 

somente um mau hóspede, mas o hóspede nocivo que aspira a ocupar o lugar do dono da 

casa” (ROMAM; TOMICHE, 2011: 840). Cabe ressaltar que há diferença (nem tanto sutil) na 

forma de lidar com o conceito de parasita entre Derrida e Romam e Tomiche.
92

 

Derrida (2003) aponta a existência de comportamento em que o hóspede não 

retribui. Porém, esse comportamento não exime o hospedeiro de seu dever ético de prover 

hospitalidade. Parece haver, em Derrida (2003), a compreensão de que o sistema de troca, de 

reciprocidade, não é tão relevante quanto a obrigação ética de hospedar. O autor demonstra 

reconhecer que é impossível não haver algum nível de troca quando duas pessoas convivem 

na relação de intimidade de uma casa, de um abrigo, de um território.  

Mesmo se não houver reciprocidade ou contrapartida socialmente comuns, 

Derrida admite um nível de troca em termos subjetivos e, mesmo, metafísicos. Infere-se, por 

conseguinte, que Derrida relativiza a figura do parasita, abrandando-a e convergindo para 

esta segunda característica, de que o parasita não deve abusar da hospitalidade, não deve 

aspirar, no primeiro momento, a ocupar o lugar do hospedeiro. Ao contrário, o estrangeiro 

tem, para Derrida, o direito de continuar sendo tratado como estrangeiro, como hóspede, 
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 Outro termo usado por Romam e Tomiche para designar o bom “parasita” é o convivas, que seria o parasita 

que participa de banquetes dos ricos e, em troca, distrai, bate papo e alegra as conversas do banquete. Portanto, 

quando o “parasita” não tem por função destruir a estrutura que o acolhe, esse parasitismo não se torna uma 

interrupção da hospitalidade, mas um cumprimento a ela. “O parasitismo é então uma forma particular de 

hospitalidade” (ROMAM; TOMICHE, 2011: 846). 
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portanto. 

Feita a ressalva, cumpre avaliar breve reflexão sobre o estudo de caso da entrada 

dos haitianos pelo Acre. São hóspedes ou parasitas? De acordo com o que já foi exposto ao 

longo do Capítulo 1, os haitianos entram sem visto, o que poderia levar a pensar que a entrada 

irregular dá conta de sua intencionalidade em abusar do direito à hospitalidade. Todavia, não 

parece ter sido essa a opção dos haitianos. Mesmo entrando pelo Acre sem vistos, eles não se 

furtam a ser apresentar, a dizer os motivos pelos quais chegaram e o que desejam fazer no 

Brasil.  

             Praticamente todos os haitianos que chegam sem vistos pelo Acre buscam apresentar-

se e identificar-se nos seus primeiros dias no Brasil ao solicitarem refúgio. E, mesmo sabendo 

que suas histórias de vida não se enquadram nos limites estreitos do inciso I do art. 1º da Lei 

nº 9.474/1997, que trata da perseguição política ou religiosa, continuam a apresentar-se à 

Polícia Federal do Brasil. Mais do que isso, de posse do protocolo de refúgio, solicitam 

emissão de carteira de trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego, dando mostras de que 

não pretendem viver de indulgências, e, sim, dos respectivos trabalhos.  

Todos os haitianos entrevistados durante esta pesquisa apontaram necessidade de 

trabalhar e vontade de ascender profissionalmente.
93

 De modo geral, solicitam que os 

instrumentos jurídicos brasileiros sejam mais amplos e alberguem suas demandas. O que faz 

pensar que, ao contrário de serem parasitas, eles apontam ao Estado brasileiro suas falhas em 

prover a hospitalidade primeira de que Derrida trata. Assim, quer sob o ponto de vista do 

conceito do parasita écornifleur, quer sob o ponto de vista do parasita benéfico de Romam e 

Tomiche (2011), o conceito de parasita não parece enquadrar-se à realidade de imigração 

haitiana. 

 Para não restar dúvida da importância da intencionalidade para o conceito de 

hospitalidade, Derrida (2003) explica duas dimensões da hospitalidade. A primeira seria a lei 

formal ou condicionada, a lei menor, corrente e aplicada no dia a dia. A segunda seria a lei de 

hospitalidade absoluta, ou simplesmente a Lei.
94

 Segundo o autor, essa Lei teria um 

imperativo ético de absoluta porta aberta e influenciaria a lei formal condicionada, forçando-a 
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 Entrevistas realizadas em abril de 2014, previamente aprovadas pelo Comitê de Ética da Unieuro. 
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 “A lei, no singular absoluto, contradiz as leis no plural, mas cada vez é a lei na lei e cada vez fora da lei na lei. 

É isso, a coisa tão singular que se chamam as leis da hospitalidade. Estranho plural, gramática plural de dois 

plurais diferentes ao mesmo tempo. Um desses dois plurais diz as leis da hospitalidade, as leis condicionais, etc. 

O outro plural diz a adição antinômica, aquela que junta à única, singular e absolutamente sozinha grande Lei da 

hospitalidade, ao imperativo categórico da hospitalidade, as leis condicionais. Neste segundo caso, o plural é 

feito de Um (ou de Uma) + uma multiplicidade, enquanto no primeiro caso é apenas a multiplicidade, a 

distribuição, a diferenciação.” (DERRIDA, 2003: 73) 
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ao seu limite, num “movimento incessante de progresso”: 

 

A diferença, uma das sutis diferenças, às vezes imperceptíveis entre o estrangeiro e o 

outro absoluto, é que este último pode não ter nome e nome de família; a 

hospitalidade absoluta que eu gostaria de oferecer a ele supõe uma ruptura com a 

hospitalidade no sentido corrente, com a hospitalidade condicional, com o direito ou 

o pacto de hospitalidade. Falando assim, e uma vez mais, nós estamos considerando 

uma pervertibilidade irredutível. A lei da hospitalidade, a lei formal que governa o 

conceito geral da hospitalidade, aparece como uma lei paradoxal, perversível ou 

pervertedora. Ela parece ditar que a hospitalidade absoluta rompe com a lei da 

hospitalidade como direito ou dever, com o “pacto” de hospitalidade. Em outros 

termos, a hospitalidade absoluta exige que eu abra minha casa e não apenas ofereça 

ao estrangeiro (desprovido de um nome), mas ao outro absoluto, desconhecido, 

anônimo, que eu ceda lugar, que eu o deixe vir, que o deixe chegar, e ter um lugar no 

lugar que ofereço a ele sem exigir dele nem reciprocidade (a entrada num pacto) 

nem mesmo seu nome (DERRIDA, 2003: 23-25). 

 

[...] A lei da hospitalidade absoluta manda romper com a hospitalidade de direito, 

com a lei ou a justiça como direito. A hospitalidade justa rompe com a hospitalidade 

de direito; não que ela a condene ou se lhe oponha, mas pode, ao contrário, colocá-la 

e mantê-la num movimento incessante de progresso; mas também lhe é tão 

estranhamente heterogênea quanto a justiça é heterogênea no direito do qual, no 

entanto, está tão próxima (na verdade indissociável) (DERRIDA, 2003: 25). 
 

Derrida (2003) demonstra que a lei de hospitalidade absoluta se apresenta como 

um imperativo ético que força o hospedeiro a praticar o seu dever de hospitalidade. Assim, a 

lei da hospitalidade força os termos do contrato, força o hospedeiro a ultrapassar sua 

obrigação meramente contratual: 

 

Tudo se passa como se a hospitalidade fosse o impossível: como se a lei da 

hospitalidade fosse o impossível: como se a lei da hospitalidade definisse essa 

própria impossibilidade, como se não se pudesse senão transgredi-la, como se a lei 

da hospitalidade absoluta, incondicional, hiperbólica, como se o imperativo 

categórico da hospitalidade exigisse transgredir todas as leis da hospitalidade, a 

saber, as condições, as normas, os direitos e os deveres que se impõem aos 

hospedeiros e hospedeiras... Reciprocamente, tudo se passa como se as leis da 

hospitalidade constituíssem, marcando seus limites, poderes, direitos e deveres 

a desafiar e a transgredir a lei da hospitalidade, aquela que exigiria oferecer ao 

chegador uma acolhida sem condições (DERRIDA, 2003: 67-69, grifo nosso). 
 

Derrida admite, inclusive, que a Lei absoluta exija que o hospedeiro ignore a 

contrapartida, vale dizer, o cumprimento da obrigação de o estrangeiro identificar-se: 

 

Digamos sim ao que chega, antes de toda determinação, antes de toda antecipação, 

antes de toda identificação, quer se trate ou não de um estrangeiro, de um imigrado, 

de um convidado ou de um visitante inesperado, quer o que chega seja ou não 

cidadão de um outro país, um ser humano, animal ou divino, um vivo ou um morto, 

masculino ou feminino (DERRIDA, 2003: 69). 

 

Então, Derrida (2003) afirma que haveria uma antinomia insolúvel entre a Lei 
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absoluta da hospitalidade e a lei condicionada. Para o autor, hospitalidade absoluta, 

incondicional ou ilimitada contrapõe-se à hospitalidade condicionada, na medida em que esta 

se encontra dispersa nas variadas leis e cria um processo de repartição e de diferenciação entre 

os estrangeiros: 

  

Dito de outra forma, haveria antinomia, antinomia insolúvel, antinomia não 

dialetizável entre, de um lado, a lei de hospitalidade, a lei incondicional da 

hospitalidade ilimitada (oferecer a quem chega todo o seu chez-soi e seu si, oferecer-

lhe seu próprio, nosso próprio, sem pedir a ele nem seu nome, nem contrapartida, 

nem preencher a mínima condição) e, de outro, as leis da hospitalidade, esses 

direitos e deveres sempre condicionados e condicionais, tais como os definem a 

tradição greco-latina, mais ainda a judaico-cristã, todo o direito e toda a filosofia do 

direito até Kant e em particular Hegel, através da família, da sociedade civil e do 

Estado [...]. A antinomia da hospitalidade opõe irreconciliavelmente a lei, em sua 

singularidade universal, a uma pluralidade que não é apenas uma dispersão (as leis), 

mas uma multiplicidade estruturada, determinada por um processo de repartição e de 

diferenciação: por leis que distribuem diferentemente sua história e sua geografia 

antropológica” (DERRIDA, 2003: 69-71). 
 

 

Essa antinomia inconciliável entre a Lei e as leis de hospitalidade seria 

irreparável, mas convivem simultaneamente: “A lei é ilegal, transgressiva, fora-da-lei, como 

uma lei anômica, nómos a-nómos, lei acima das leis e lei fora-da-lei” (DERRIDA, 2003: 71). 

Entende-se, por conseguinte, que o autor defende a necessidade de os Estados criarem suas 

leis condicionadas, tendo como elemento norteador a Lei incondicional: 

 

Mas ainda que se mantendo acima das leis da hospitalidade, a lei incondicional 

necessita das leis, ela as requer. Essa exigência é constitutiva. Ela, a lei, não seria 

efetivamente incondicional se não devesse tornar-se efetiva, concreta, determinada, 

se não fosse esse seu ser como dever-ser... Para ser o que ela é, a lei tem necessidade 

das leis que, no entanto, a negam, ameaçam-na, em todo caso, por vezes a 

corrompem ou pervertem-na. E devem sempre poder fazê-lo. Porque essa 

perversibilidade é essencial, irredutível e necessária. A perfectibilidade das leis tem 

seu preço. E, portanto, sua historicidade. Reciprocamente, as leis condicionais 

deixariam de ser leis da hospitalidade se não fossem guiadas, inspiradas, aspiradas, 

exigidas mesmo pela lei da hospitalidade incondicional. Esses dois regimes de lei, 

da lei e das leis, são, portanto, ao mesmo tempo contraditórios, antinômicos e 

inseparáveis. Eles se implicam e se excluem simultaneamente um ao outro. Eles se 

incorporam no momento de se envolver um no outro, no momento (simultaneidade 

sem simultaneidade, instante de sincronia impossível, momento sem momento) em 

que, expondo-se ao outro, eles se mostram ao mesmo tempo mais e menos 

hospitaleiros, hospitaleiros enquanto inospitaleiros (DERRIDA, 2003: 71-73). 
 

Diante da crítica de Derrida ao conceito de estrangeiro de Hobbes e a forma com 

que um Estado hobbesiano deveria perceber e agir diante de um estrangeiro, compreende-se 

como natural o receio de Derrida (2003), de que o hospedeiro, principalmente em termos de 

Estados, recue no seu dever de hospitalidade. Por isso, mostra-se preventiva a ideia de Derrida 



107 

 

(2003) em contemplar duas dimensões de hospitalidade.
95

 

Com base nos ensinamentos de Derrida, para os fins desta pesquisa, compreende-

se que essa hospitalidade absoluta inalcançável ou, pelo menos, impossível de se constar em 

um pacto de hospitalidade, esbarra na incapacidade de o ser humano anular a sua ipseidade. A 

hospitalidade absoluta no plano político e ético-filosófico seria um compromisso do 

hospedeiro com o “por-vir”, à semelhança do conceito de différance cunhado por Derrida 

(2009).  

O conceito de différance cunhado por Derrida (2011), de modo peculiar e não 

sinônimo do termo différence, parece remeter a uma ideia que não se reporta a uma distinção 

ou oposição, mas a um movimento de espaço, a uma relação de expectativa, a um por-vir no 

espaço e no tempo, a uma referência à alteridade, à heterogeneidade e aos limites culturais, 

nacionais e linguísticos. Derrida (2011) reconhece que o conceito de différance implica dois 

pontos não idênticos. Já quando se usa o termo différence, pressupõe-se a ideia de oposição, 

de partes que não se misturam.  

Différance traz uma ideia de algo por vir, uma espécie de conceito aberto, de 

reconhecimento do outro como parte de si, aponta dois pontos distintos que se encontram num 

infinito conceitual e metafísico. Essa ideia de conceito aberto estabelecido em différance faz 

parte da estrutura do pensamento de Derrida na sua compreensão do princípio da 

hospitalidade e também da forma peculiar de analisar conceitos desconstruindo-os.
96

 Isso 

ocorre porque o filósofo baseia-se na necessidade de reconhecer-se a alteridade, a existência 

do outro, para se compreender e aplicar o princípio da hospitalidade. Assim, Derrida comenta 

que 

 

                                                 
95

 A diferença, uma das sutis diferenças, às vezes imperceptíveis entre o estrangeiro e o outro absoluto, é que 

este último pode não ter nome e nome de família; a hospitalidade absoluta que eu gostaria de oferecer a ele 

supõe uma ruptura com a hospitalidade no sentido corrente, com a hospitalidade condicional, com o direito ou o 

pacto de hospitalidade. Falando assim, e uma vez mais, nós estamos considerando uma pervertibilidade 

irredutível. A lei da hospitalidade, a lei formal que governa o conceito geral da hospitalidade, aparece como uma 

lei paradoxal, perversível ou pervertedora Ela parece ditar que a hospitalidade absoluta rompe com a lei da 

hospitalidade como direito ou dever, com o ‘pacto’ de hospitalidade. Em outros termos, a hospitalidade absoluta 

exige que eu abra minha casa e não apenas ofereça ao estrangeiro (desprovido de um nome), mas ao outro 

absoluto, desconhecido, anônimo, que eu ceda lugar, que eu o deixe vir, que o deixe chegar, e ter um lugar no 

lugar que ofereço a ele sem exigir dele nem reciprocidade (a entrada num pacto) nem mesmo seu nome 

(DERRIDA, 2003: 23-25). 
96

 Derrida (1997) prega a necessidade de estabelecer a desconstrução de conceitos. Embora não denomine de 

método ou mesmo de técnica para não enrijecer o processo de conhecimento de um fato, de um acontecimento, 

apregoa que se deve buscar o silenciado, o não dito na busca do conhecer o objeto. A desconstrução do conceito 

de soberania, nesse contexto, não seria afirmar a predominância de seu justo oposto, mas de primeiramente 

reconhecer o outro, a sua alteridade, partindo assim para a compreensão que expanda o conhecimento para além 

de uma mera oposição, de uma relação negativa. Por isso mesmo, ele não se apresenta como dialético. 
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Desde o momento em que me abro, dou acolhida [...] a alteridade do outro, já estou 

em uma disposição hospitaleira. Inclusive a guerra e a xenofobia implicam que 

tenho que ver com o outro e que, por conseguinte, já estou aberto ao outro. O 

fechamento não é mais que uma reação a uma primeira abertura (DERRIDA, 2001: 

51).
97

  

 

Derrida (2001) força o conceito a situações mais extremas, mostrando a sua 

intenção de que a sua prevalência na dimensão mais próxima do infinito, do inalcançável deve 

ser realmente intensa. Utiliza-se, para isso, de certa crítica à ideia de tolerância, apontando 

tratar-se de um conceito de origem cristã, que seria um conceito mais limitado a algumas 

sociedades ocidentais e mais limitado do que o conceito de hospitalidade.  

Aurélio, ao tratar da expressão tolerância, aponta seu caráter ambíguo:  

 

A ambivalência do conceito de tolerância está, por assim dizer, inscrita na 

etimologia da palavra. Tolerare significa, antes de mais, sofrer, suportar 

pacientemente [...] sustentar, no sentido de alimentar alguém, ou aguentar, como 

quando se diz que um navio tolera, isto é, pode carregar 300 toneladas (AURÉLIO, 

1996: 179, tradução livre). 

 

Ou seja, para Aurélio, o conceito de tolerância é ambivalente por conter como 

parte positiva a admissão de convivência com o outro, mas possui como parte negativa a ideia 

de que essa convivência é um fardo, um peso: “Assim, a tolerância, ora nos aparece como 

paciência, dissimulação, sofrimento, ora como vigor de ânimo para sofrer coisas dificultosas e 

duras” (AURÉLIO, 1996: 179).  

O aspecto negativo parece mesmo predominar na convivência que tem por base a 

tolerância, uma vez que infligiria um sofrimento daquele que tolera: “tolerância é um 

sofrimento quase forçado; as circunstâncias o aconselham e talvez o prescrevam, enquanto a 

indulgência supõe uma alma boa, compassiva, propensa a desculpar e a perdoar” (AURÉLIO, 

1996: 180). 

Em Borradori (2004), Derrida deixa claro que tolerância é um conceito 

intermediário, uma espécie de hospitalidade rigidamente condicionada, que limita a existência 

e o convívio do outro a circunstâncias muito estritas de convivência, sem que se perceba uma 

relação minimamente entre iguais: 

 

Embora eu claramente prefira demonstrações de tolerância a demonstrações de 

intolerância, ainda assim tenho reservas em relação à palavra “tolerância” e ao 

discurso que ela organiza. É um discurso com raízes religiosas; mais frequentemente 
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 “Desde el momento en que me abro, doy ‘acogida’...  a la alteridad del otro, ya estoy en una disposición 

hospitalaria. Incluso la guerra, la xenofobia implican que tengo que ver con el otro y que, por consiguiente, ya 

estoy abierto al otro. El cierre no es más que una reacción a una primera apertura.” 
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usado do lado dos que detêm o poder, sempre como uma espécie de concessão 

condescendente... por certo a tolerância é antes de mais nada uma forma de caridade 

(BORRADORI, 2004: 137). 
Mas a tolerância permanece uma hospitalidade fiscalizada, sempre sob vigilância, 

parcimoniosa e protetora da soberania... Oferecemos hospitalidade somente sob a 

condição de que o outro obedeça as nossas regras, nosso modo de vida, até mesmo 

nossa linguagem, nossa cultura, nosso sistema político (BORRADORI, 2004: 138). 
 

Derrida (2001) admite uma relação de tensão na hospitalidade absoluta. Enquanto 

na soberania hobbesiana há uma negação do outro, um isolamento pelo não reconhecimento 

do outro como parte de si, na hospitalidade há esse reconhecimento, mas com tensão. 

Segundo Derrida (2001: 51), “se trata de uma relação de tensão; esta hospitalidade é qualquer 

coisa, menos fácil e serena. Sou presa do outro, o refém do outro, e a ética tem de se fundar 

nessa estrutura de refém” (tradução livre).
98

  

Segundo Houaiss (2001: 2411), há duas acepções para o verbete “refém”. O 

primeiro seria “pessoa importante, cidade, praça de guerra etc. tomada ou entregue ao inimigo 

como garantia da execução de certas injunções, convenções, tratados etc.” O segundo 

significado seria “em situações extremas, aquele que fica, contra sua vontade, em poder de 

outrem, como garantia de que alguma coisa será feita”. 

Para os fins desta pesquisa, é possível inferir que essa relação de poder como 

garantia a algo, descrita no Dicionário Houaiss da língua portuguesa, do ponto de vista da 

hospitalidade, pode ser interpretada como uma relação necessária de existência da ipseidade 

com a alteridade. Essa relação de poder, todavia, não se trataria de dominação ou subjugação 

do outro, mas de interação aberta, um caminho para o infinito como ideia de completude, de 

totalidade. Ou seja, só seria possível conhecer-se na sua totalidade aquele que reconhece no 

outro as suas similitudes e diferenças. Foi baseado nessa ideia de alteridade fundada no 

pensamento de Lévinas que Derrida construiu seu alicerce teórico sobre hospitalidade: 

 

Outrem não é outro de uma alteridade relativa como, numa comparação, as espécies, 

ainda que fossem últimas, que se excluem reciprocamente, mas que se colocam 

ainda na comunidade de um género, excluindo-se pela sua definição, mas apelando 

umas para as outras mediante a exclusão através da comunidade do seu género. A 

alteridade de Outrem não depende de uma qualquer qualidade que o distinguiria de 

mim, porque uma distinção dessa natureza implicaria entre nós a comunidade de 

gênero, que anula já a alteridade. Outrem permanece infinitamente transcendente, 

infinitamente estranho, mas o seu rosto, onde se dá a sua epifania e que apela para 

mim, rompe com o mundo que nos pode ser comum e cujas virtualidades se 

inscrevem na nossa natureza e que desenvolvemos também na nossa existência” 

(LÉVINAS, 2008: 188). 
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 “se trata de uma relación de tensión; esta hospitalidade es cualquier cosa menos fácil y serena. Soy presa del 

outro, el rehén del outro, y la ética ha de fundarse en esa estructura de rehén.” 
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Segundo Lévinas (2008), essa relação entre o hóspede e o hospedeiro desencadeia, 

então, a “epifania”, que “rompe com o mundo”. Esse momento é tão forte e intenso que impõe 

ao indivíduo o posicionamento ético de que Lévinas descreve como estrutura positiva, ainda 

que o outro resista a esse primeiro momento: 

 

A “resistência” do Outro não me faz violência, não age negativamente, tem uma 

estrutura positiva: ética. A primeira revelação do outro, suposta em todas as outras 

relações com ele, não consiste em apanhá-lo na sua resistência negativa e em cercá-

lo pela manhã. Não luto com um deus sem rosto, mas respondo à sua expressão, à 

sua revelação (LÉVINAS, 2008: 191). 

  

É possível inferir que Lévinas (2008) descreve uma espécie de dever de 

mutualidade importante, mas que não se confundiria com reciprocidade. Seria como um dever 

de o hospedeiro não desistir do hóspede, assim como o hóspede não desiste do hospedeiro, 

ainda que um ou outro não cumpra prima face o seu papel. O dever ético se imporia da tal 

forma que ao outro não se deve destinar o asco, o rancor nem a violência.  

Depreende-se que, de algum modo, essa relação que Lévinas (2008) aponta como 

epifania ao contato com o rosto guarda semelhança com o uso que Derrida faz ao usar o termo 

“refém”. Ela também designa vinculação de dependência mútua e revela o efeito libertador 

que o estrangeiro hóspede causa no hospedeiro ao permitir que o indivíduo seja e atue como 

hospedeiro. Em suma, para os fins desta pesquisa, considera-se que a relação de subjetividade 

de um indivíduo e de construção de sua ipseidade só é possível pela alteridade, ou seja, pelo 

seu relacionamento com o outro. Daí, portanto, o uso do termo “refém”: 

 

É como se o senhor estivesse, como senhor, prisioneiro de seu lugar e de seu poder, 

de sua ipseidade, de sua subjetividade (sua subjetividade é refém). É mesmo o 

senhor, o convidador, o hospedeiro convidador que se torna refém – que sempre o 

terá sido, na verdade. E o hóspede, o refém convidado (guest), torna-se convidador 

do convidador... Essas substituições fazem de todos e de cada um refém do outro 

(DERRIDA, 2003: 109). 

 

Derrida (2001) defende que a hospitalidade é uma questão que vai além do Estado 

e da ética, mais além do cosmopolitismo, que deve balizar o comportamento não só do 

Estado, mas também dos indivíduos: 

 

A hospitalidade que estivesse simplesmente regulada pelo Estado, pela relação com 

uns cidadãos como tais, não parece bastar [...] por conseguinte, haveria de ajustar 

nossa ética da hospitalidade, nossa política de hospitalidade para além do Estado e, 

portanto, haveria de ir mais além do cosmopolitismo (DERRIDA, 2001:53, tradução 
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livre).
99

  

 

Ao pregar que a incondicionalidade da hospitalidade deve ser infinita, Borradori 

(2004) parece admitir que, para que se torne efetiva, é preciso uma série de medidas práticas, 

uma série de condições e de leis: “Uma hospitalidade incondicional é, com certeza, 

praticamente impossível de se viver; não podemos de modo algum, e por definição, organizá-

la” (BORRADORI, 2004: 138). Ou seja, há um apelo a artifícios condicionais, como o uso da 

legislação. Assim, apesar de a hospitalidade ser, na sua concepção filosófica, incondicional, 

Borradori sugere que se encontre, por meio das leis, a melhor solução possível para lidar com 

os problemas relacionados aos fluxos migratórios e aos seus controles: 

 

Eu bem reconheço que o conceito de hospitalidade pura não pode ter qualquer status 

legal ou político. Estado algum pode redigi-lo em suas leis. Mas sem ao menos a 

ideia dessa hospitalidade pura e incondicional, da hospitalidade em si, não 

teríamos conceito algum de hospitalidade em geral, e sequer seríamos capazes de 

determinar qualquer regra para a hospitalidade condicional (com rituais, status legal, 

normas, convenções nacionais ou internacionais). Sem essa ideia de hospitalidade 

pura (uma ideia que é também à sua própria maneira uma experiência), não teríamos 

sequer a ideia do outro, a alteridade do outro, ou seja, de alguém que entra em 

nossas vidas sem ter sido convidado. Não teríamos sequer a ideia de amor ou de 

“convivência” (vivre ensemble) com o outro de um modo que não seja parte de 

alguma totalidade ou “conjunto”. A hospitalidade incondicional, que não é nem 

jurídica nem política, ainda assim é a condição do político e do jurídico. Justamente 

por essas razões, não estou nem seguro de que seja ético, à medida que não chegue a 

depender de uma decisão. Mas o que seria da “ética” sem hospitalidade? 

(BORRADORI, 2004: 138-139, grifo nosso). 

 

Dessa forma, é permitido inferir que a dimensão de acolhida sem qualquer pré-

requisito apresenta-se excepcional, nascida da Lei incondicional, cuja dimensão da 

responsabilidade
100

 deve dar conta da realidade quando confrontada com uma situação cujo 

imperativo ético o justifique e quando as leis condicionadas não sejam capazes de atender a 

demandas, imprevisíveis e urgentes: 

 

A invenção política, a decisão e a responsabilidade política consistem em encontrar 

a melhor legislação ou a menos pior. Esse é o acontecimento que fica por se inventar 
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 “La hospitalidade que estuviese simplesmente regulada por el Estado, por la relación con unos ciudadanos en 

cuanto tales, no parece bastar[...] Por conseguiente, habría que ajustar nuestra ética de la hospitalidade, 

nuestra política de la hospitalidade, a un más allá del Estado y, por lo tanto, habría que ir más allá del 

cosmopolitismo.”  
100

 O autor, ao tratar da relação hospitalidade e Estado, prefere usar o termo “responsabilidade”. No âmbito dos 

indivíduos, o autor critica os termos “caridade” e “fraternidade”, pois remontam a conceitos demasiadamente 

limitativos de hospitalidade. Ainda assim, no plano do indivíduo que abraça uma ideia de hospitalidade, 

passando por cima da contraprestação do estrangeiro em se identificar, é perceptível a ideia de gratuidade de que 

fala Derrida. Daí, portanto, é possível inferir que o termo “generosidade” se aplica adequadamente a essa 

situação. A generosidade parece dizer do ânimo de alguém fazer cumprir a lei de hospitalidade com proatividade 

e pelo método mais benéfico possível ao hóspede, o que já desconfiguraria a ideia limitada de tolerância. 
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a cada momento. Há de se inventar, em uma situação concreta, determinada, por 

exemplo, hoje em dia na França, a melhor legislação para que a hospitalidade seja 

respeitada da melhor maneira possível. Aí é onde se instaura o debate político, 

parlamentar, entre todas as forças sociais. Não há nenhum critério prévio nem 

nenhuma norma preliminar; há de se inventarem suas normas. Aí é onde se 

enfrentam hoje todas as forças sociais e políticas em França para definir o que cada 

um considera que seja a melhor norma (DERRIDA, 2001: 55, tradução livre).
101

  

 

A questão da responsabilidade política que mencionou Derrida (2001) baseia-se 

na concepção cunhada por Lévinas, que indica: 

 

É a minha responsabilidade em face de um rosto que me olha como 

absolutamente estranho – e a manifestação do rosto coincide com esses dois 

momentos – que constitui o fato original da fraternidade. [...] No acolhimento do 

rosto (acolhimento que é já a minha responsabilidade a seu respeito e em que, por 

consequência, ele me aborda a partir de uma dimensão de altura e me domina), 

instaura-se a igualdade (LÉVINAS, 2008: 209, grifo nosso). 

 
O rosto em que outrem se volta para mim não se incorpora na representação do 

rosto. Ouvir a sua miséria que clama justiça não consiste em representar-se uma 

imagem, mas em colocar-se como responsável, ao mesmo tempo como mais e 

como menos do que o ser que se apresenta no rosto. Menos, porque o rosto me 

chama às obrigações e me julga. O ser que nele se apresenta vem de uma 

dimensão de altura, dimensão da transcendência onde pode apresentar-se como 

estrangeiro, sem se opor a mim, como obstáculo ou inimigo (LÉVINAS, 2008: 

211, grifo nosso). 

 

Por meio do conceito da hospitalidade, baseado na ideia de responsabilidade ética 

de Lévinas, Derrida (2003) desconstrói a lógica do estrangeiro hobbesiano visto como 

ameaça. Nesse sentido, abrem-se portas para um diálogo aberto e com predomínio de uma 

interação amistosa, com possibilidade do predomínio de um entendimento mútuo entre os 

povos, com reconhecimento de suas contribuições à vida comum no mesmo espaço. Essa 

responsabilidade ética abordada por Lévinas e absorvida por Derrida seria infinita e também 

denominada de retidão: 

 

Como sempre, a mesma meditação desenvolvia, mas a cada vez de maneira singular, 

todos os grandes temas aos quais o pensamento de Emmanuel Lévinas nos tinha 

despertado: o tema da responsabilidade em primeiro lugar, mas de uma 

responsabilidade “ilimitada”, que ultrapassa e precede minha liberdade, a 
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 “La invención política, la decisión y la responsabilidad política consisten en encontrar la mejor legislación 

o la menos mala. Ése es el acontecimiento que queda por inventar cada vez. Hay que inventar en una situación 

concreta, determinada, por ejemplo hoy en día en Francia, la mejor legislación para que la hospitalidad sea 

respetada de la mejor manera posible. Ahí es donde se instaura el debate político, parlamentario, entre todas las 

fuerzas sociales. No hay ningún criterio previo, ni ninguna norma preliminar; hay que inventar sus normas. Ahí 

es donde se enfrentan hoy todas las fuerzas sociales y políticas en Francia para definir lo que cada uno 

considera que es la mejor norma.”  
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responsabilidade de um “sim incondicional”, segundo esse texto de um “sim mais 

antigo que a espontaneidade ingênua”, um sim em acordo com esta retidão, que é 

“fidelidade original em relação a uma aliança irresilível” (Derrida, 2013: 17). 

 

A retidão seria, para Houaiss (2001: 2.445), “virtude de seguir, sem desvios, a 

direção indicada pelo senso de justiça, pela equidade”. Para Derrida (2013), a hospitalidade, 

no plano incondicional, demanda uma responsabilidade incondicional, um comportamento de 

retidão que implica um agir virtuoso, com equidade, em direção à justiça com o Outro. Ainda 

segundo o autor, a hospitalidade pressupõe a boa-fé entre as partes, nessa dimensão de que a 

ipseidade e a alteridade se tocam no infinito.  

É possível inferir que, justamente por causa da retidão exigida, a hospitalidade 

impõe uma primeira atitude mais generosa do Estado, que pode culminar com a 

inexigibilidade de o estrangeiro identificar-se. Essas decisões do Estado, segundo já exposto, 

são pautadas na sua responsabilidade e condicionadas às situações concretas que pedem por 

novas soluções. Uma vez quebrado o pacto ou a inexistência da boa-fé, no entanto, o visitante 

estaria sujeito à expulsão. 

Tendo por base o estudo de caso dos haitianos, poucos momentos foram 

caracterizados pelo Estado como quebra do pacto da hospitalidade por parte dos haitianos. 

Conforme já exposto no Capítulo 1, segundo representante do Ministério da Justiça, houve 

poucas deportações de cidadãos haitianos, não mais de 20, e elas haviam-se baseado em 

informação de que seriam fugitivos da Justiça haitiana. Nesse momento em que o estrangeiro 

oculta o seu passado penal, oculta informação essencial para o estabelecimento de relação 

cordial, viola a boa-fé, interrompe o processo de hospitalidade então desencadeado, dando azo 

à possibilidade de o Estado realmente fazer, em caráter excepcional, a sua deportação. 

Percebe-se que, nesses casos narrados, Derrida (2003) admite como legítima essa limitação à 

hospitalidade ofertada pelo Estado, em que pese a sua preferência por uma tentativa de 

hospitalidade absoluta. 

Derrida indica que o limite entre o político e o ético não é simples, pelo contrário, 

é indeterminável, “a fronteira entre a ética e o político perde aí para sempre a simplicidade 

indivisível de um limite. Seja o que for que Lévinas possa dizer, a determinabilidade desse 

limite nunca foi pura, ela não o será jamais” (DERRIDA, 2013: 117). Daí, portanto, mais uma 

vez, a necessidade de se mergulhar na dimensão do concreto, para que se tome a decisão mais 

adequada em relação ao tipo de hospitalidade a ser franqueada. Para Derrida, a ética precisa 

do político e do Direito, mas o conteúdo do político e do Direito permanece aberto, continua 

infinito, como um copo que nunca transborda, mas cuja água sempre se renova, a cada 
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situação dada: 

 

A ética impõe uma política e um direito; esta dependência e a direção desta 

derivação condicional são tão irreversíveis quanto incondicionais. Porém, o 

conteúdo político ou jurídico assim conferido permanece, pelo contrário, 

indeterminado, sempre a determinar para além do saber e de toda apresentação, de 

todo conceito e de toda intuição possíveis, singularmente, na palavra e na 

responsabilidade tomadas por cada um, em cada situação, e a partir de uma 

análise a cada vez única – única e no entanto geral, interminável apesar da 

urgência da decisão (DERRIDA, 2013: 135, grifo nosso). 

 

Por outro lado, Derrida (2013) critica uma situação denominada por ele de delito 

de hospitalidade, que seria a criminalização daqueles que agem em nome da hospitalidade e 

acolhem visitantes irregulares. O delito de hospitalidade seria aquele previsto pelas leis com o 

objetivo de dificultar o exercício da hospitalidade de seus cidadãos àqueles que lhes solicitam 

abrigo. Derrida (2013) destaca também os crimes contra a hospitalidade,
102

 que seriam 

aqueles perpetrados pelo Estado contra aqueles que se encontram hóspedes sob seu domínio. 

O autor faz alusão ao holocausto como exemplo de crime contra a hospitalidade: 

 

É agravado, poder-se-ia dizer, pelos crimes contra a hospitalidade que sofrem os 

hóspedes e os reféns de nosso tempo, dia após dia, encarcerados ou expulsos, de 

campo de concentração em campo de retenção, de fronteira em fronteira, perto ou 

longe de nós (Sim, os crimes contra a hospitalidade, a distinguir do “delito de 

hospitalidade”, hoje reatualizado sob essa denominação pelo direito francês, no 

espírito dos decretos e diretrizes de 1938 e 1945, para sancionar, incluindo pena de 

prisão, qualquer um que albergue um estrangeiro em situação ilegal) (DERRIDA, 

2013: 92). 

 

Como tem sido enfatizado, o conceito de hospitalidade parece inovar pelo seu 

conteúdo ético e pela sua aplicabilidade não exigir uma relação de dependência, de troca (de 

qualquer espécie) ou de reciprocidade. Em Derrida (2001), a hospitalidade não seria uma 

relação de troca material, mas um princípio ético de boa-fé, em que se reconhece a alteridade 

como valor e se explora, numa relação por vezes tensa, a possibilidade de convivência, em 

respeito às diferenças e na construção pacífica de novas identidades, sem desprezo pela 

cultura do receptor nem do hóspede.  

Nesse diapasão, Derrida difere do conceito de dádiva cunhado por Mauss. 
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 É possível traçar paralelo entre crime contra a hospitalidade e o processo que Neto identificou nos Estados 

Unidos após os atentados de 11 de setembro “[...] no avanço notável e acelerado das tentativas de criminalizar a 

própria condição de migrante. Estas últimas [...] se expressam na introdução de dispositivos legais que autorizam 

a prisão, o processo e o encarceramento daqueles cujos principais delitos foram o ingresso clandestino, a 

permanência por tempo superior ao autorizado ou o desempenho de atividade laborativa no interior das fronteiras 

nacionais dos países de imigração” (NETO, 2005: 297). 
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Sabourin (2008), ao se debruçar sobre a relação entre dádiva e reciprocidade cunhada por 

Mauss, explicou que a troca de dádivas entre integrantes de indivíduos de sociedades 

primitivas era uma relação de troca econômica em que todos ganham, mas que outros 

elementos circundavam a troca de mercadorias. Observou-se que, na relação de troca, havia o 

estabelecimento de valores éticos que transcendem ganhos econômicos, como o afeto, a paz, a 

confiança, a amizade e a compreensão mútua. Ainda assim, observa-se que a ideia de troca, de 

ganhos recíprocos, seja ela de qualquer ordem, em Mauss é necessária.  

Benveniste também utiliza-se da construção de Mauss para apontar a ideia de 

reciprocidade: “A atividade de troca, de comércio se caracteriza de uma maneira específica 

em relação a uma noção que nos parece diferente, a do dom desinteressado; é que a troca é um 

circuito de dádivas, mais do que uma operação propriamente comercial” (BENVENISTE, 

1995: 64).  

Apesar de Derrida costumar se referir a Benveniste ao longo de suas obras, é 

possível inferir que ele se libertou parcialmente das ideias de Benveniste à medida que passou 

a pregar a desvinculação necessária de contrapartidas para o exercício da hospitalidade. Essa 

construção parece fundamental pelo fato de Benveniste ainda pôr em dúvida o estrangeiro, 

caracterizando-o mais por sua ambiguidade e não oferecendo sua hospitalidade primeira. Essa 

ambiguidade ainda trazia consigo a ideia de estrangeiro-inimigo, de que Derrida buscou tanto 

se libertar: “para explicar a relação entre ‘hóspede’ e ‘inimigo’, admite-se em geral que ambos 

derivam do sentido de ‘estrangeiro’, que também é atestado em latim, donde ‘estrangeiro 

favorável – hóspede’ e ‘estrangeiro hostil’ – inimigo” (BENVENISTE, 1995: 92). 

A hospitalidade derridariana só pode ser absoluta porque ele descontrói a ideia de 

vinculação primeira da ideia de estrangeiro com inimigo. Para o autor, a marca humana, a 

marca do rosto, prevalece sobre qualquer marca ou rótulo que se queira impor aos 

estrangeiros. A gratuidade da hospitalidade, a desnecessidade de reciprocidade é, para 

Derrida, o que torna possível a hospitalidade absoluta, a hospitalidade ética: 

 

Porque, para ser o que ela deve ser, a hospitalidade não pode pagar uma dívida, nem 

ser exigida por um dever: grátis, ela não “deve” abrir-se ao hóspede nem “conforme 

o dever”, nem mesmo, para usar ainda a distinção kantiana, “por dever”. Essa lei 

incondicional da hospitalidade, se se pode pensar nisso, seria então uma lei sem 

imperativo, sem ordem e sem dever. Uma lei sem lei, em suma. Um apelo de quem 

manda sem comandar. Porque, se eu pratico a hospitalidade por dever (e não apenas 

em conformidade com o dever), essa hospitalidade de quitação não é mais uma 

hospitalidade absoluta, ela não é mais graciosamente oferecida para além da 

dívida e da economia, oferecida ao outro, uma hospitalidade inventada pela 

singularidade do que chega, do visitante inopinado (DERRIDA, 2003: 73-75, grifo 

nosso). 
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Derrida (2003) criou, portanto, a ideia de hospitalidade pura ou incondicionada 

como horizonte ético e explicou o conceito de hospitalidade condicionada, de acordo com a 

relação maior ou menor com essa hospitalidade pura. Para Derrida, a hospitalidade tem sido 

limitada pelo Estado em um sistema de poder que pratica violência no seu sentido excludente. 

O Estado, inclusive, atua como limitador do domínio privado e familiar de exercer a 

hospitalidade, já que ele medeia essa relação, por intermédio de seu poder de concessão de 

vistos, autorizações de permanência e outros instrumentos: 

 

Lei paradoxal ou perversiva: ela toca esse constante conluio entre a hospitalidade 

tradicional, a hospitalidade no sentido corrente, e o poder. Esse conluio é também o 

poder em sua finitude, a saber, a necessidade, pelo hospedeiro, de escolher, de 

eleger, de filtrar, de selecionar seus convidados, seus visitantes ou seus hóspedes, 

aqueles a quem ele decide oferecer asilo, direito de visita ou hospitalidade. Não há 

hospitalidade, no sentido clássico, sem soberania de si para consigo, mas como 

também não há hospitalidade sem finitude, a soberania só pode ser exercida 

filtrando-se, escolhendo-se, portanto excluindo e praticando violência. “A injustiça, 

uma certa injustiça, e mesmo um certo perjúrio logo começam a partir do limiar do 

direito à hospitalidade. Esse conluio entre violência do poder ou a força da lei 

(Gewalt), de um lado, e a hospitalidade num direito, essa inscrição da hospitalidade 

num direito, essa inscrição sobre a qual falamos ao longo das sessões anteriores. 

Mas como esse direito, privado ou familiar, só pode ser exercido ou garantido pela 

mediação de um direito público ou de um direito de Estado, a perversão se 

desencadeia por dentro – porque o Estado não pode garantir ou pretender garantir o 

domínio privado senão controlando-o e tendendo a permeá-lo para tornar-se seguro 

dele (DERRIDA, 2003: 49). 
 

Isso porque, para os fins desta pesquisa, considera-se que ainda prevalece em 

muitos Estados a ideia hobbesiana de que o estrangeiro é, por definição, inimigo: “Começo 

por considerar estrangeiro indesejável, e virtualmente como inimigo, quem quer que pisoteie 

meu chez-moi, minha ipseidade, minha soberania de hospedeiro. O hóspede torna-se um 

sujeito hostil de quem me arrisco ser refém” (DERRIDA, 2003: 49).  

Em síntese, mostraram-se duas perspectivas de limites à hospitalidade. A primeira 

refere-se ao limite imposto pelo comportamento do hóspede. Ele faria jus à hospitalidade 

primeira e somente perderia esse direito ou teria sua hospitalidade relativizada caso se 

comportasse como parasita. Ainda assim, viu-se que há diferentes tipos de parasita e que 

nem todos eles produzem efeitos negativos. Apontou-se a desnecessidade de reciprocidade 

nos termos do direito internacional ou da correspondência da moeda. 

A segunda perspectiva de limite à hospitalidade diz respeito à sua amplitude: se 

condicionada ou incondicionada. Demonstrou-se a associação entre intolerância/tolerância e a 

hospitalidade demasiadamente restrita ou condicionada. Apresentou-se também o seu reverso, 

ou seja, a hospitalidade incondicionada ou infinita, que funciona como imperativo ético e  
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força a hospitalidade condicionada dos Estados à tomada de decisões baseada na 

responsabilidade e na retidão.  

Resta, ainda, pontuar a situação da hospitalidade por vir.
103

 Derrida parece testar 

os limites éticos da hospitalidade ao citar a história bíblica de Ló, que, no limite de sua 

hospitalidade, para proteger o estrangeiro de assassinos, entrega suas filhas virgens a 

bandidos, como forma de dissuadi-los de praticarem o mal aos estrangeiros (DERRIDA, 

2003: 131-133). É, assim, pelo relato bíblico que ele lança o questionamento que se buscou 

responder ao longo deste capítulo: “Somos nós herdeiros dessa tradição das leis da 

hospitalidade? Até que ponto? Onde situar a invariante, se é que existe uma, por meio dessa 

lógica e desses relatos? Eles testemunham ao infinito em nossa memória” (DERRIDA, 2003: 

135). Nesse sentido, o questionamento parece que sempre necessita ser refeito:  

 

Volta então a questão. O que é um estrangeiro? O que seria uma estrangeira? Não é 

apenas aquele ou aquela no estrangeiro, no exterior da sociedade, da família, da 

cidade. Não é o outro, o outro inteiro relegado a um fora absoluto e selvagem, 

bárbaro, pré-cultural ou pré-jurídico, fora e aquém da família, da comunidade, da 

cidade, da nação ou do Estado. A relação com o estrangeiro é regulada pelo direito, 

pelo devir-direito da justiça (DERRIDA, 2003: 65). 

 

Para os fins desta pesquisa, considera-se que esse “devir-direito da justiça”, tendo 

a hospitalidade absoluta como inspiração, testa os limites da hospitalidade. Esse “devir-direito 

da justiça” seria o posicionamento a ser tomado quando alguém bate à porta sem convite ou 

prévio agendamento e pede uma xícara de café. Seria a resposta a esse encontro, face a face, 

em frente da porta que os movimentos migratórios solicitam dos Estados. De modo análogo, 

seria possível dizer que são os haitianos que batem à porta do Acre e pedem por dignidade e 

passagem.  

Depreende-se que o devir-direito da justiça parece querer dizer para que nenhum 

indivíduo se contente com as políticas de hospitalidade dos Estados, porque elas são limitadas 

e, frequentemente, fundadas sob o prisma do medo, da visão hobbesiana de soberania. Para 

Derrida, é preciso ir além, porque “a ‘civilização política’ é ‘melhor’ do que a barbárie, porém 

ela é apenas ‘melhor’, quer dizer, menos ruim. Ela não é boa, ela permanece um mal menor. 

Porém, um mal-menor ao qual é preciso recorrer, não se deve deixar de recorrer” (Derrida, 

2013: 132). 
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 Para Mathes (2012: 142), “O por vir é aquilo que não pode ser previsto, portanto, é aquilo que permanece 

sem representações possíveis”. 
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É justamente a essa resposta, tão complexa e delicada, baseada em atos de 

hospitalidade condicionada, que se deve recorrer. Recorrer no sentido de se indignar, de não 

se contentar e de buscar construir uma hospitalidade mais ampla, voltada ao infinito. Ao 

longo desta pesquisa, tem-se constatado que a experiência do Brasil na recepção da imigração 

haitiana, visível, sensível aos olhos da opinião pública, tem propiciado ambiente para esse ato 

de “recorrer”, que tem encontrado, na estrutura do Governo Federal, algumas iniciativas que 

se podem constituir nos primeiros indicativos de uma hospitalidade por vir. 
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CAPÍTULO 4 – A HOSPITALIDADE POR VIR 

 

 

A hospitalidade por vir é expressão que possui várias acepções: a primeira é que 

transmite uma ideia de futuro, como aquela hospitalidade que ainda não chegou; aquela que 

está por vir. A segunda guarda relação mais íntima com a ideia de hospitalidade 

incondicionada, de que Derrida (2003) fala. É a hospitalidade futura sim, mas aquela com 

ideia de ilimitada, aberta ao “infinito”, como cunhou Lévinas (2008). É, portanto, uma 

hospitalidade praticada com valores, como a responsabilidade e a retidão, e compromissada 

com o devir-direito de justiça.
104

  

A hospitalidade política, compreendida como aquela que trata da relação entre 

Estado-hospedeiro e estrangeiro-hóspede, parece forçar a hospitalidade por vir a mais uma 

acepção: a ideia de política pública de hospitalidade. Quando se aborda o tema política pública, 

em qualquer área, há a ideia de conjunto de ações intencionais do agente público voltadas para o 

alcance de resultados ou objetivos, conforme apregoam Howlett, Ramesh e Perl: 

 

Numerosas definições de “política pública” tentam captar a ideia de que a policy-

making é um processo técnico-político que visa definir e compatibilizar objetivos e 

meios entre atores sociais sujeitos a restrições. Essas definições todas postulam que 

as políticas são ações intencionais de governos que contêm tanto algum ou 

alguns objetivos articulados, por mais que esses objetivos tenham sido 

precariamente identificados, justificados e formulados, quanto alguns meios para 

alcançá-los, de novo, independentemente de quão bem ou mal interligados estejam 

esses meios aos objetivos (grifo nosso). (HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013: 6) 

 

Assim, uma política pública de hospitalidade traria o elemento de uma ação 

estatal, com vistas a alcançar o objetivo futuro de prover hospitalidade. Uma política pública 

de hospitalidade condensa, então, tanto a ideia de uma hospitalidade futura quanto a ideia de 

uma hospitalidade mais ampla, já que está voltada para a produção de resultados de 

hospitalidade cuja inexistência ou ineficiência da hospitalidade existente fundamenta a adoção 

de um conjunto de medidas. 

                                                 
104

 O devir-direito de justiça parece guardar relação com o que aduz Di Castro (2012: 505) sobre a  expectativa 

de usufruto de direitos fundamentais: “Del complejo y multiforme fenómeno de la migración internacional, nos 

interesa centrarnos en el problema de justicia, entendiendo por ello la necesaria reivindicación de los derechos 

fundamentales de todo migrante y la necesidad de crear una institución o conjunto de instituciones que 

gestionen la migración internacional de manera global y garanticen los derechos de los migrantes”. “Do 

complexo e multiforme fenómeno da migração internacional, nos interessa centrar no problema de justiça, 

entendendo por ele a necessária reivindicação dos direitos fundamentais de todo migrante e a necessidade de 

criar uma instituição ou conjunto de instituições que giram a migração internacional de maneira global e garanta 

os direitos dos imigrantes” (tradução livre). 
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Para os fins desta pesquisa, portanto, a acepção de hospitalidade por vir está 

associada à ideia de possibilidade de surgimento de uma política (pública) de hospitalidade. 

Nos subitens subsequentes pretende-se apontar os rumos das ações do Governo 

Federal quanto à migração haitiana. Buscou-se desvendar como a hospitalidade política é 

empregada pelo Governo Federal e verificar se o esforço de hospitalidade política para os 

haitianos favorece a formação de uma política de hospitalidade. 

No primeiro subitem, apresenta-se a descrição da metodologia utilizada na 

pesquisa. É dada particular atenção ao tratamento da documentação e do julgamento do 

conteúdo das entrevistas realizadas.  No segundo subitem, destacam-se as ações de reforma do 

abrigo em Brasileia/AC, em abril de 2013. Essa ação, de maior intervenção social do Governo 

Federal em relação aos haitianos, será confrontada com os rumos da hospitalidade oferecida 

até maio de 2014. Além disso, são feitas análises dos depoimentos colhidos entre os 

entrevistados, especialmente os depoimentos dos haitianos, com o objetivo de confrontar a 

hospitalidade política oferecida com a hospitalidade esperada por eles. 

Por fim, no último subitem, descrevem-se e avaliam-se as ações recentes e 

estruturantes de iniciativa do Governo Federal, como a realização da 1ª Conferência Nacional 

sobre Migrações e Refúgio (Comigrar) e a elaboração de anteprojeto de lei migratória, 

substitutiva do atual Estatuto do Estrangeiro. Expõem-se as dificuldades de se ampliarem a 

hospitalidade política oferecida pelo Governo brasileiro e as possibilidades de construção de 

uma política de hospitalidade ou da hospitalidade por vir.  

 

 

4.1 PESQUISA DE CAMPO: METODOLOGIA 

 

 

A metodologia empregada no presente capítulo pode ser dividida em dois 

aspectos: o primeiro sob o ponto de vista do instrumental conceitual e o segundo em termos 

do tratamento reservado à análise dos fatos, por meio dos documentos disponíveis. 

Sobre o instrumental conceitual, este capítulo utiliza-se da categoria de 

hospitalidade política criada por este pesquisador, como forma de condensar as características 

da hospitalidade derridariana voltada à relação Estado-hospedeiro e estrangeiro-hóspede. A 

categoria de hospitalidade política, conforme já vista ao longo do Capítulo 3, possui vários 

eixos: relação pactual entre Estado e estrangeiro; comprometimento do Estado em prover o 

primeiro auxílio; reconhecimento do estrangeiro como sujeito de direitos; respeito à língua 

materna e à cultura do estrangeiro; obrigação de facilitar o aprendizado do idioma local; 
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direito de permanecer (continuar sendo) estrangeiro; direito de uso ao nome e sobrenome de 

origem por parte do estrangeiro; acesso aos tribunais, entre outros. Percebe-se que os eixos da 

hospitalidade política não são exaustivos nas obras de Derrida. Por isso, para os fins desta 

pesquisa, escolheram-se dois eixos para análise no subitem 4.2 deste Capítulo 4:  

 

1) Comprometimento do Estado em fornecer o primeiro auxílio, em alusão ao dever 

de acolhimento derivado da ética primeira a que se refere Derrida. Para facilitar a 

compreensão, esse dever de acolhimento, que é parte da hospitalidade política, será 

denominado de hospitalidade primeira, a critério deste pesquisador. 

 

2) Reconhecimento do estrangeiro como sujeito de direitos, em referência ao 

processo de regularização migratório e à obtenção de documentos necessários para 

a inserção na sociedade. Para facilitar a compreensão, optou-se, a critério do 

pesquisador, por adotar a nomenclatura de hospitalidade documental. 

 

Portanto, a proposta de trabalho executada no subitem 4.2 foi de avaliação desses 

dois aspectos – hospitalidade primeira e hospitalidade documental – da hospitalidade política, 

em relação às ações do Governo Federal para a imigração haitiana pelo Acre. Essa atividade 

de avaliação permite responder à provocação: se a hospitalidade oferecida pelo Estado 

brasileiro está ou não em xeque. 

Ainda sobre o aspecto instrumental conceitual, o conceito de política de hospitalidade/ 

hospitalidade por vir, já exposto no Capítulo 3, também será utilizado para sustentar a 

avaliação do subitem 4.3, que se refere às iniciativas voltadas à produção de resultados 

futuros da hospitalidade política, por parte do Governo Federal. 

O segundo aspecto metodológico é o que diz respeito ao tratamento reservado à 

análise dos fatos, por meio dos documentos disponíveis. A metodologia empregada foi a de 

consultar documentos disponíveis no sítio eletrônico do Governo Federal sobre a Comigrar, 

instrumentos jurídicos publicados no Diário Oficial da União e disponíveis em sítios 

eletrônicos, referentes às ações governamentais de apoio ao acolhimento emergencial de 

imigrantes e, principalmente, a avaliação do conteúdo das entrevistas.  

A metodologia consistiu também em aplicar o instrumental teórico, o conteúdo da 

revisão bibliográfica, como suporte de análise e julgamento das falas dos entrevistados. 

Dentro do possível, foram aplicados, nesse momento, julgamentos de sinceridade e de 

exatidão. Para Prost (2008), a crítica da sinceridade incide sobre as intenções, enquanto a 
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crítica de exatidão incide sobre os erros.
105

 

As entrevistas com representantes do Governo Federal realizaram-se em 

ambientes escolhidos pelos próprios entrevistados, na sua maioria, em seus próprios 

gabinetes. Foi explicada a finalidade da pesquisa e foram fornecidos os contatos da Unieuro 

por meio de termo de assentimento. Aplicou-se questionário com perguntas semiestruturadas, 

tendo sido facultado a todos os entrevistados não responder a qualquer questão. Não houve 

registro de qualquer negativa em responder as perguntas feitas. 

 No entanto, por questões de conveniência do pesquisador, algumas perguntas que 

fugiam ao escopo de competência de alguns entrevistados não foram feitas, ao passo que 

outras perguntas originalmente não previstas o foram como desdobramento natural das 

entrevistas. Todas as entrevistas transcorreram-se normalmente. Utilizaram-se como método 

de registro anotações e gravações de áudio, após consentimento prévio dos entrevistados. 

A entrevista com o representante da sociedade civil foi realizada em escritório 

próprio e em ambiente reservado. Percebeu-se relativo temor inicial de que as informações 

pudessem ser utilizadas de modo inadequado e pudessem ser instrumentalizadas em 

detrimento da dignidade dos imigrantes. Por isso, reforçaram-se os esclarecimentos 

procedimentais e finalísticos da pesquisa, entregaram-se o termo de assentimento com 

contatos da Unieuro e o compromisso de confidencialidade da pesquisa, bem como 

esclareceu-se que a técnica de entrevista havia sido previamente autorizada pelo Comitê de 

Ética da Unieuro. Enfatizou-se que a pessoa entrevistada era livre para responder apenas aos 

questionamentos em relação aos quais se sentisse à vontade. 

Em razão dos custos e dos compromissos profissionais do pesquisador, não foi 

possível realizar viagem ao Acre para entrevistar imigrantes haitianos. Optou-se, como 

alternativa, pela realização de cinco entrevistas com cidadãos haitianos que entraram no Brasil 

pelo Acre e vivem atualmente em Brasília.  

Os primeiros contatos para agendamento das entrevistas com os imigrantes 

haitianos foram marcados por boa vontade e, ao mesmo tempo, certa desconfiança e receio de 

que a pesquisa tivesse finalidade midiática. Explicou-se a finalidade acadêmica e adotaram-se 

estratégias de aproximação com o intuito de conferir mais confiabilidade aos potenciais 
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 Todos os métodos críticos visam responder a questões simples: de onde vem o documento? Quem é seu 

autor? Como foi transmitido e conservado? O autor é sincero? Terá razões, conscientes ou não, para deformar 

seu testemunho? Diz a verdade? Sua posição permitir-lhe-ia dispor de informações fidedignas? Ou implicaria o 

uso de algum expediente? Essas duas séries de questões são distintas: a crítica da sinceridade incide sobre as 

intenções, confessadas ou não, do testemunho, enquanto a crítica da exatidão refere-se à sua situação objetiva. A 

primeira está atenta às mentiras, ao passo que a segunda considera os erros (PROST, 2008: 59). 
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entrevistados. Por isso, escolheu-se a sede de uma entidade que presta assistência aos 

haitianos como local das entrevistas.  

Adicionalmente, fizeram-se os esclarecimentos de praxe quanto ao compromisso 

de confidencialidade de suas identidades e entregaram-se os termos de assentimento e os 

contatos da Unieuro. Àqueles que autorizaram gravação de áudio foram chamados apenas por 

pronomes de tratamento, de modo que, durante as gravações, seus nomes não fossem 

identificados. Ainda assim, dois entrevistados não autorizaram a gravação de áudio e os 

registros foram feitos somente por meio de anotações. Devido à percepção de maior tensão 

desses dois entrevistados e de que se sentiam mais seguros estando juntos, escolheu-se como 

método a realização de entrevista simultânea com ambos, simulando conversa ou debate 

coletivo. 

 Atribuiu-se relevância significativa às entrevistas no subitem 4.2.1, quando se 

tratou da percepção dos atores. Essas entrevistas apoiaram a interpretação, os julgamentos dos 

fatos e seu encaixe nos conceitos de hospitalidade primeira e documental. Optou-se, todavia, a 

não utilização da entrevista com o representante da sociedade civil neste subitem, por se 

considerar a amostragem demasiadamente pequena para retratar minimamente a visão da 

sociedade civil sobre o assunto. No entanto, parte do teor dessa entrevista foi utilizada no 

Capítulo 1 como suporte para aspectos factuais e não conceituais. 

  

 

4.2 HOSPITALIDADE EM XEQUE: HOSPITALIDADE OFERECIDA NO ACRE   

 

 

Escolheu-se a expressão hospitalidade em xeque como título deste subitem com o 

propósito de fomentar a reflexão sobre a questão da hospitalidade política oferecida aos 

haitianos no Acre, notadamente àqueles que passaram pelo abrigo em Brasileia/AC. Ao longo 

do texto verificam-se as dificuldades de o Governo Federal prover hospitalidade política a 

esses haitianos. Essa hospitalidade parece estar posta em xeque, ou seja, estaria sendo 

questionada, quando confrontadas as iniciativas do Governo Federal para provê-la e a 

estrutura criada para esse fim. 

Para fins metodológicos, optou-se por analisar o conteúdo das entrevistas 

realizadas pelo pesquisador com representantes governamentais e com haitianos, para auferir 

a percepção dos atores acerca das ações do Governo Federal. Em seguida, propõe-se cotejá-

las com documentos e relatos factuais, com o objetivo de realizar a avaliação sobre a 
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hospitalidade primeira e a hospitalidade documental.  

 

 

4.2.1 Percepção dos atores 

 

 

Entre as perguntas realizadas aos quatro entrevistados dos três ministérios do 

Governo Federal, a que se encontra a seguir teve por objetivo captar a impressão geral que 

esses atores possuíam da política migratória brasileira para os haitianos que passam pelo Acre: 

como o(a) Senhor(a) avalia a política migratória brasileira para o fluxo de haitianos pelo Acre, 

hospitaleira ou restritiva? 

Por tratar-se de entrevista semiestruturada, os entrevistados puderam explicar com 

profundidade por que consideravam hospitaleiras ou restritivas as ações do Governo Federal, 

adentrando-se, em alguns momentos, na diferenciação entre essas ações. O resultado das 

entrevistas pode visualizar-se nas citações seguintes: 

 

Eu diria que é hospitaleira, poderia até [...] estamos tentando fazer que ela seja ainda 

mais hospitaleira e [...] porque nós temos que reconhecer que aquele abrigo não é 

exatamente um hotel cinco estrelas, pelo menos a gente tem alguma estrutura [...] 

melhor o que tem aqui do que não ter nada. O Governo do Acre chegou a solicitar, a 

sugerir que fosse fechada (a fronteira), mas aí a reação das ONGs foi imediata, “não, 

tem que ter um abrigo”, as mesmas ONGs que criticam as condições do abrigo.
106

 

 

Para o entrevistado 1, a política é hospitaleira, ainda que o abrigo não seja “um 

hotel cinco estrelas”. Depreende-se que a hospitalidade do Estado brasileiro para esse 

entrevistado parece consistir em oferecer algum tipo de abrigo, ainda que em más condições, 

e em abster-se de fechar as fronteiras do País, tal como ocorreu entre janeiro e abril de 2012, 

por causa de pressão de ONGs. 

O entrevistado 2, por sua vez, comenta:  

 

Eu acho que temos (hospitalidade). Hoje eu acho que nós aceitamos nos constranger 

pela hospitalidade [...] que eu vejo que há contradições, mas eu percebo que o 

Estado brasileiro, ele é mais constrangível pelas expressões por receber de forma 

digna, humana, por apresentar essa (sic), esse aspecto hospitalidade, do que por dar 

resposta a forças de restrição. Eu acho que em termos de objetivos acho que nós 

estamos caminhando pra termos dois terços de hospitalidade e um terço de restrição, 

mas eu acho que nós somos, se contrapostos com pressões contraditórias por 
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 Trecho extraído da entrevista realizada com o Entrevistado 1. Essa entrevista foi realizada após a aprovação 

do Comitê de Ética da Unieuro. Por motivo de manutenção de sigilo, já que se trata de expressão mais sensível, 

optou-se por não identificar o órgão de origem do entrevistado. 
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restrição em hospitalidade, nós buscaremos privilegiar as pressões por 

hospitalidade.
107

 

 

O entrevistado 2, ao asseverar que o “Estado brasileiro [...] mais constrangível 

pelas expressões por receber de forma digna”, parece demonstrar que o Estado é impelido a 

oferecer hospitalidade. A avaliação do entrevistado 1 parece coincidir com a do entrevistado 

2. Ao comentar que o “o Governo do Acre chegou a solicitar, a sugerir que fosse fechada (a 

fronteira), mas aí a reação das ONGs foi imediata”, o entrevistado 1 refere-se à posição 

adotada pelo Estado brasileiro em não mais fechar a fronteira, em não adotar medida 

restritiva. 

Para o entrevistado 3, a hospitalidade com os estrangeiros e, em especial, com os 

haitianos, parte de uma premissa de defesa dos direitos dos brasileiros no exterior: 

 

O Brasil saiu de um polo a outro na questão migratória, a gente vinha aí do final da 

década de 90 com uma política que era da Lei 6.815 (Estatuto do Estrangeiro), que 

era muito restritiva. E aí, ao longo dos anos 2000, isso foi mudando até pela 

construção das comunidades brasileiras no exterior. Eu acho que a construção das 

comunidades brasileiras no exterior foi o grande fato que levou à mudança da lei 

migratória brasileira. O discurso da proteção veio de lá [..] muito mais do que a 

questão dos direitos humanos dos imigrantes [...] ora, se a gente defende proteção 

aos nossos que estão lá fora, a gente também tem de ter proteção aos imigrantes que 

estão aqui. E aí essa coisa foi ampliando né, e eu vejo que acabou ampliando de uma 

forma que... no fundo no fundo, hoje em dia não há política migratória, quem está 

entrando está entrando e consegue documentar.  É porque depois também que você 

tem uma situação consolidada, é difícil mesmo a questão. Uma pessoa que entrou no 

Brasil, que tá trabalhando, que consegue documentos dizendo que é refugiado sem 

ser refugiado, e que tá trabalhando [...] mas eu não acho que seja algo que a gente 

deva ter como política. Ou seja, o país que qualquer um entra e se estabelece e tal 

[...] eu acho que a gente deveria ter uma política migratória mais focada nos 

interesses do próprio país. Que tipo de imigrante que a gente tem de incentivar a 

vinda pra cá [...] e como que a gente trabalha com o controle dos fluxos imigratórios 

irregulares. Agora, eu não acho que nós devemos ter uma política de deportação 

massiva de pessoas. Eu acho que devemos conciliar os interesses do País com uma 

visão de solidariedade, de direitos humanos. Ninguém tá dizendo que não deva ser 

aplicada, tem de ser aplicada, mas é uma questão de razoabilidade, mas conjugada 

com os interesses do País e não uma situação em que [...] estamos quase como o 

Equador, que tem a cidadania universal, e eu acho que não é por aí.
108

 

 

É possível depreender que o entrevistado 3 vincula uma ideia de que a 

hospitalidade para os imigrantes no Brasil decorre da vontade do Estado brasileiro em 

reivindicar tratamento similar aos países onde haja comunidades de brasileiros, ou seja, 
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 Trecho extraído da entrevista realizada com o entrevistado 2. Essa entrevista foi realizada após a aprovação 

do Comitê de Ética da Unieuro. Por motivo de manutenção de sigilo, já que se trata de expressão mais sensível, 

optou-se por não identificar o órgão de origem do entrevistado. 
108

 Trecho extraído da entrevista realizada com o entrevistado 3. Essa entrevista foi realizada após a aprovação 

do Comitê de Ética da Unieuro. Por motivo de manutenção de sigilo, já que se trata de expressão mais sensível, 

optou-se por não identificar o órgão de origem do entrevistado. 
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baseado na ideia de reciprocidade. Enquanto os entrevistados 1 e 2 apontam que o Estado é 

constrangido a oferecer hospitalidade, o entrevistado 3 aponta que o constrangimento inicial 

tem como origem os próprios brasileiros no exterior.  

Além disso, é lícito supor que o entrevistado 3 compreende que uma política de 

hospitalidade absoluta ou mais próxima da absoluta atentaria a soberania do Brasil. De certa 

forma, ao asseverar que “hoje em dia não há política migratória, quem está entrando está 

entrando e consegue documentar” e que “estamos quase como o Equador, que tem a cidadania 

universal, e eu acho que não é por aí”, o entrevistado 3 demonstra que a hospitalidade 

oferecida pelo Brasil aos haitianos atualmente seria um atentado à soberania brasileira. Esse 

quesito da avaliação da hospitalidade oferecida apresentou-se como um dos questionamentos 

mais significativos. 

Enquanto o entrevistado 3 deixa clara a preferência por uma política migratória 

mais restritiva do que a atual política de entrada de haitianos, depreende-se que o entrevistado 

4 aponta a necessidade de política migratória que gere medidas estruturais e inserção dos 

imigrantes na sociedade brasileira: 

 

Acho que há um discurso ambíguo em que há uma disposição de hospitalidade, 

reverberada publicamente, concretizada com medidas efetivas, como foi a solução 

do visto humanitário, mas ambígua, porque não enfrenta as mudanças estruturais 

que precisam ser feitas. Isso tem menos a ver com a nossa fórmula de 

enfrentamento, aliás, de se lidar com a questão migratória, que é uma fórmula 

precária, porque o Estado brasileiro ainda tem baixa institucionalidade, e é precário 

em várias outras searas [...] nós somos um Estado de Direito em desenvolvimento 

[...] e tem muito mais a ver com aspectos culturais, a grande virada vai-se dar no 

instante em que nós nos dermos conta de que países que não têm populações de 

migrantes proporcionalmente significativas ao seu contingente populacional, são 

exatamente os países pouco desenvolvidos.
109

  

 

O entrevistado 4 parece reconhecer que há hospitalidade, mas, como as ações e o 

discurso governamental são ambíguos, a hospitalidade oferecida é limitada ou condicionada. 

O entrevistado também destaca a questão da baixa institucionalidade como um problema para 

o Estado brasileiro.  

A Figura 5, a seguir, pretende auxiliar na comparação entre as visões dos 

representantes governamentais sobre a hospitalidade oferecida aos haitianos: 

 

                                                 
109

 Trecho extraído da entrevista realizada com o Entrevistado 4. Essa entrevista foi realizada após aprovação do 

Comitê de Ética da Unieuro. Por motivo de manutenção de sigilo, já que se trata de expressão mais sensível, 

optou-se por não identificar o órgão de origem do entrevistado. Esse foi o único entrevistado a ser entrevistado 

fora do ambiente de escritório. O local foi um estabelecimento comercial de escolha e preferência do próprio 

entrevistado. 
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Questões de 

Interesse 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 

A Política é 

hospitaleira? 

Sim, apesar de o 

abrigo não ser 5 

estrelas. 

Sim, mas “há 

contradições”. 

“Eu acho que em 

termos de 

objetivos acho 

que nós estamos 

caminhando pra 

termos dois terços 

de hospitalidade e 

um terço de 

restrição,” 

Sim, “quem está 

entrando está 

entrando e 

consegue 

documentar” e 

“estamos quase 

como o Equador, 

que tem a 

cidadania 

universal”. 

Sim, “há um 

discurso ambíguo 

em que há uma 

disposição de 

hospitalidade”, 

mas “não enfrenta 

as mudanças 

estruturais que 

precisam ser 

feitas”. 

É possível inferir 

da fala do 

entrevistado que a 

hospitalidade 

efetivamente 

ofertada aos 

haitianos é 

exagerada?
110

 

Infere-se que a 

hospitalidade 

política oferecida 

é a adequada, 

apesar de algumas 

deficiências na 

hospitalidade 

primeira. 

Infere-se que a 

hospitalidade 

política oferecida 

está aquém do 

ideal, embora 

melhor do que em 

relação a outros 

imigrantes. 

Infere-se que a 

hospitalidade 

oferecida aos 

haitianos é 

exagerada do 

ponto de vista da 

hospitalidade 

documental. 

Infere-se que a 

hospitalidade 

política oferecida 

aos haitianos está 

aquém do ideal, já 

que se encontra 

limitada pela 

ausência de 

mudanças 

estruturais. 

Figura 5: Comparativo da hospitalidade aos haitianos na visão dos atores governamentais 

 

O conteúdo das entrevistas dos representantes governamentais sobre a 

hospitalidade documental e hospitalidade primeira indicam a existência de uma hospitalidade 

política condicionada. A percepção do grau de intensidade dessa condicionalidade vai 

depender de quanto o entrevistado valora a soberania com características hobbesianas. Os 

entrevistados 1 e 3, apesar das ressalvas de que se comprometem com os direitos humanos, 

demonstraram, implícita e explicitamente, concordância com controles de fronteiras e 

seletividade dos que entram em território. Os entrevistados 2 e 4 parecem apoiar a visão 

cosmopolita de soberania, baseada em valores multiculturalistas e menos voltados ao controle 
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 Esse segundo questionamento do quadro não consta do questionário aplicado, porque não foi elaborado. Essa 

síntese baseia-se na inferência ao primeiro questionamento e é influenciada pela percepção do conteúdo integral 

das entrevistas. 



128 

 

de fluxos migratórios. 

É possível depreender também que os agentes estatais entrevistados não 

compactuam da mesma visão sobre a hospitalidade futura a ser dada à imigração haitiana. 

Aparentemente, as divergências extrapolam até mesmo a visão que eles detêm em relação à 

política migratória brasileira como um todo. 

Mas, e para os haitianos? Qual a avaliação da hospitalidade oferecida pelo 

Governo brasileiro em Brasileia e no Brasil? Uma tentativa de captar a percepção da 

hospitalidade recebida pelos haitianos foi realizada por meio de entrevista aos próprios 

haitianos. 

O haitiano 1, ao ser entrevistado, afirmou que: 

 

O brasileiro nos aceita muito bem. [...] Mas o dormitório não estava bom. [...] Onde 

dormi havia muitas pessoas. Agora não está boa. Está muito suja, as pessoas 

dormindo no chão [...] o barro entrando nas narinas de uma pessoa causa danos. 

Quando cheguei lá, fiquei oito dias doente, gripe [...] não conseguia comer. Quando 

cheguei, havia muitos haitianos chorando, porque não sabiam que era assim em 

Brasileia [...] pensavam que havia um hotel simples, mas quando chegaram viram 

um abrigo triste (tradução livre).
111,112,113

  

 

Ao se referir à hospitalidade oferecida pelo Brasil, como um todo, o haitiano 1 

comentou “pero a mí me gusta aquí, porqué os haitianos lo quieren mucho a los brasileños y 

los brasileños a los haitianos”.  No entanto, ao se referir à hospitalidade primeira oferecida 

em Brasileia/AC, o haitiano 1 avaliou a estrutura de abrigamento como ruim, em razão da 

superlotação do espaço e da sujeira. O haitiano 1, por outro lado, ponderou, em outra 

passagem, que recebeu vacina e que recebeu atendimento médico para tratar da gripe. 

Em diversos momentos, o haitiano 1, ao elogiar a hospitalidade brasileira como 

um todo, ressalva que “no entanto, não há trabalho” (tradução livre),
114

 aparentemente 

relacionando a noção de hospitalidade também à possibilidade de empregabilidade. Ao ser 

perguntado sobre qual o costume no Haiti quando alguém visita a casa de outra pessoa, o 

haitiano 1 descreve que “o mesmo costume do Brasil, servimos café. A primeira coisa é o café 
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 Entrevista realizada em maio de 2014, após aprovação do Comitê de Ética. De acordo com o termo de 

compromisso da Unieuro, os haitianos não serão identificados. 
112

 Os haitianos entrevistados detinham conhecimento básico de espanhol, daí o motivo de a transcrição ser em 

espanhol. 
113

 “El brasileño acepta a nosotros muy bien. Pero el dormitorio no estaba bien. […] Dónde dormi había 

muchas personas. Ahora no está buena, está muy sucio, las personas durmiendo en el suelo, […] el barro 

entrando en las narinas de uno, se hace daño. Cuando llegué allá me quedé ocho días enfermo, gripe, […] no 

conseguía comer. Cuando llegué, había muchos haitianos llorando, porqué no sabían que era asi en Brasileia 

[…] pensaban que había un hotel sencillo, pero cuando llegaron viron un sítio triste.” 
114

 “todavia no hay trabajo.” 
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[...] em verdade, a primeira coisa que se faz é dar-lhe água para a pessoa lavar suas mãos, seu 

rosto, depois o café. Mas depois, para a pessoa que está trabalhando e não está em sua casa, 

serve-se algumas coisas mais para fazer o desjejum” (tradução livre).
115

 Mais uma vez, a 

noção de hospitalidade do haitiano 1 parece vincular-se à ideia da finalidade do trabalho. Ao 

final da entrevista, ao ser perguntado novamente se gosta do Brasil, disse que “sim, mas ainda 

não tenho trabalho. Sem trabalho, não há vida”.
116

 O haitiano 1 já possuía documentos 

necessários para obtenção de trabalho formal no Brasil. Levando-se em conta a categoria da 

hospitalidade documental, depreende-se que ela não garante trabalho ao imigrante, mas 

possibilita que ele tente inserção no mercado de trabalho brasileiro, sem o risco de sofrer 

qualquer medida migratória restritiva.  

Outro entrevistado, o haitiano 2, ao ser perguntado sobre o motivo de haver 

escolhido o Brasil como destino e não outro país onde há comunidades de haitianos, ele 

respondeu: 

 

Pra nós entrarmos aqui livres, quando chegamos refugiados do terremoto, dá pra 

receber tudo o que necessitamos. Estados Unidos não dá (sic) visto para ir lá legal. 

O Governo aqui manda nós (sic) venha (sic) ilegal, quando chega aqui refugiado, dá 

todos os documentos. Consigo trabalhar corretamente, dá emprego [...] na República 

Dominicana tá maltratando os haitianos [...] não gosta de haitiano não. Na República 

Dominicana há muita discriminação. Aqui é 100%. 

 

Ao ser perguntado especificamente sobre o abrigo em Brasileia/AC, o haitiano 2 

respondeu que “o abrigo estava mais ou menos, agora é que está ruim [...] o Governo dá 

alimentação para nós [...] a alimentação no abrigo era bom (sic). Porque uma coisa que uma 

pessoa dá, tudo que dá, tá bom [...] não dá dinheiro nada (sic), a comida tá bom”.  Perguntado 

se, no geral, a hospitalidade do Governo brasileiro é boa ou ruim, o haitiano 2 afirmou que é 

boa. É possível depreender que o aspecto predominante, que mais pesou na avaliação positiva 

da hospitalidade política foi a hospitalidade documental que, por consequência, se concretizou 

na permissão de trabalho regular, já que esse haitiano estava empregado. 

O haitiano 3, ao comentar sobre a hospitalidade, afirmou: 

 

Eu decidi viajar para alcançar o meu futuro e terminar o meu estudo lá, só que eu 

cheguei aqui já faz dois anos e [...] tá difícil. Eu tentei várias vezes trabalhar para 

estudar [...] encontrar um trabalho que ganha mais ou menos para conseguir 

sobreviver e para pagar estudo também. Então desde que eu cheguei aqui não 
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 “El mismo costumbre de Brasil, servimos café. La primera cosa es el café [...] en verdad, la primera cosa que 

se hace es darle água para la persona lavar su mano, su rostro, después el café. Pero después, para la persona 

que está trabajando y no está en su casa, sirve algunas cosa más para desayunar,” 
116

 “Si, pero todavia no tengo trabajo. Sin trabajo, no hay vida.” 
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consegui um serviço que eu conseguisse alcançar as duas coisas. 

 

Aparentemente, ao haitiano 3, a hospitalidade brasileira estaria ligada às 

oportunidades de acesso à educação. Perguntado se algum curso de qualificação foi oferecido 

a ele pelo Governo brasileiro, o entrevistado comentou: “A oportunidade que eu encontrei na 

UnB foi para fazer curso de português. Para cursar a faculdade, somente o haitiano que sai do 

Haiti já com a vaga. Para quem já tá aqui não consegue [...] difícil demais”.  

Ainda assim, o haitiano 3 demonstrou satisfação com relação à rapidez com que 

foi fornecida a documentação e não teceu comentários sobre as condições do abrigo, por não 

ter sido acolhido no local: 

 

Quando eu cheguei no abrigo [...] em janeiro de 2012, estava prestes a fechar o 

abrigo [...] cheguei no dia 9 e dia 17 já tinha a documentação. Não foi difícil pra 

mim (a situação), porque não fiquei no abrigo, fiquei num hotel. Eu tinha economia 

e tive condições de pagar o hotel [...] quem não tinha condição de pagar hotel, ficava 

no abrigo. [...] Em 2012, muito haitiano sofria no Peru, em Iñapari, na fronteira com 

o Acre. As pessoas que chegaram em fevereiro de 2012, por exemplo, passaram mais 

de 3 meses lá sem poder entrar. 

 

Para o haitiano 3, a questão do acesso à educação e do acesso a oportunidades de 

trabalho de maior complexidade parece ser o aspecto marcante e frustrante da hospitalidade 

recebida. A sua fala demonstra especial frustração por não poder acessar o sistema público de 

educação. Além disso, destaca o preconceito velado que sofre a população afrodescendente no 

Brasil: 

 
Eu me sinto triste. Eu sei que sou estrangeiro, às vezes sou capaz de fazer um 

trabalho [...] me fichar na empresa que pode me ajudar a crescer [...] só que quando 

chega lá, por ser de fora, eles nem passam teste pra ver se a pessoa pode [...] eles 

desvalorizam a capacidade da pessoa [...] diz não pode, é melhor pra brasileiro. 

Porque isso aconteceu comigo essa semana, por exemplo. Exigem nível de 

português de um brasileiro para o estrangeiro, aí fica difícil, não exigem nível de 

português voltada para o estrangeiro. [...] Sobre o preconceito no Brasil, se usa na 

forma diplomática. Como a pessoa que fizer na rua (ato racista) vai ser presa, ela faz 

de modo diplomático.  O fato de somente poder trabalhar no emprego que brasileiro 

não quer, é preconceito. Alguns chegam com profissão de pedreiro, de eletricista e 

nem fazem teste e já contratam como ajudante [...] isso é preconceito. [...] Acho que 

tem de valorizar a profissão das pessoas. 

 

De todo modo, o haitiano 3 demonstra que gosta do Brasil e elogia a hospitalidade 

efetivamente oferecida, principalmente no quesito da documentação: 

 
Pra mim, eu gosto do Brasil, em primeiro motivo, as pessoas dão bem-vindo a 

qualquer raça que vem, isso é uma coisa que me sinto muito feliz. E segundo, 

também a gente não sente dificuldade de documento. Ninguém anda escondido, 

estou tipo na minha casa, na minha terra. Então isso é uma coisa que eu agradeço 
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muito. Porque tem país que a pessoa vai, que demora dez anos para ver a família, 

porque se for não pode voltar mais. E aqui, se eu tiver condição, eu visito minha 

família por um mês e volto. 

 

Deve ser ressaltado que o haitiano 3 estava gozando de seguro desemprego e 

havia tido diversas experiências laborais no Brasil. A hospitalidade documental para o 

haitiano 1 e 3 foi importante e elogiada, por possibilitar sonhar com a hospitalidade desejada, 

de se inserir quer no mercado de trabalho, quer no sistema educacional brasileiro. 

Os haitianos 4 e 5 foram entrevistados simultaneamente e, a pedido deles, sem 

gravação de áudio. Os registros escritos feitos durante a entrevista com ambos denotam 

preocupação dos haitianos 4 e 5 quanto à questão da empregabilidade. Ambos encontravam-se 

endividados e sem emprego, apesar de satisfeitos de estar no Brasil.  

Sobre as condições do abrigo em Brasileia, o haitiano 4 comentou que “não estava 

muito bem, mas era uma situação provisória, um acampamento para refugiado”. O haitiano 5 

elogiou o Brasil pelo fato de “a polícia brasileira não explorar os haitianos como a polícia 

peruana”.  

O haitiano 5 relatou que teve de retornar ao Equador duas vezes por não possuir 

dinheiro para pagar a quantia exigida como propina pela polícia peruana. Ambos afirmaram 

que receberam documentos rapidamente no Acre e enfatizaram a necessidade de maior 

atenção do Governo Federal quanto à empregabilidade dos haitianos. Dessa forma, os 

haitianos 4 e 5 demonstraram descontentamento, porém, resignação com a hospitalidade 

primeira, enquanto, em relação à hospitalidade documental, demonstraram satisfação, embora, 

mais uma vez, ela não tenha sido suficiente para garantir ainda a inserção no mercado de 

trabalho brasileiro. Também deve ser reforçado que muitos demonstram satisfação com a 

hospitalidade documental por não terem entrado por Brasileia nos momentos de baixa 

emissão de documentos. A vinculação com a hospitalidade documental e a expectativa de 

obtenção de trabalho por parte dos imigrantes também estão muito marcadas durante as 

entrevistas. 

 A figura 6 busca sintetizar a percepção da hospitalidade aos haitianos, com base 

nas entrevistas realizadas com eles próprios. Obviamente a figura não expõe as respostas a 

todos os questionamentos feitos durante as entrevistas, mas exprime alguns eixos de análise 

importantes, principalmente quando avalia-se a questão da dimensão do emprego e das 

condições sanitárias do local de abrigo para a noção de hospitalidade demonstrada pelos 

imigrantes haitianos. 
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Questões Haitiano 1 Haitiano 2 Haitiano 3 Haitiano 4 Haitiano 5 

O Brasil é 

hospitaleiro

? 

Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. 

Qual 

problema 

de 

hospitalidad

e relata? 

Más condições 

e problema de 

saúde 

decorrente do 

abrigo em 

Brasileia. 

A 

superlotaçã

o do abrigo 

em 

Brasileia. 

Preconceit

o para 

obter 

trabalho 

qualificad

o. 

Más condições 

do abrigo. 

Más condições 

do abrigo. 

Qual item 

de 

hospitalidad

e ainda 

necessita se 

aprimorar? 

Facilitar a 

empregabilidad

e. 

Não 

comentou. 

Acesso à 

educação 

formal no 

Brasil, 

inclusive 

curso 

superior. 

Facilitar a 

empregabilidad

e. 

Facilitar a 

empregabilidad

e. 

Figura 6: Hospitalidade aos haitianos sob o ponto de vista deles próprios
117

 

 

Conclui-se que, na percepção dos haitianos, a hospitalidade documental é fator 

que prepondera na decisão de migrar ao Brasil, por impactar diretamente no desejo de 

construir uma vida pelo trabalho. Por outro lado, depreende-se que a hospitalidade 

documental não preenche todos os anseios de hospitalidade dos haitianos entrevistados.  

Ao elencarem que o Brasil poderia apoiar iniciativas de empregabilidade e/ou 

acesso à educação formal, os haitianos parecem reclamar por mais hospitalidade política, que 

parece somente ser possível de ser alcançada, mediante estruturação de uma política de 

hospitalidade. Um exemplo disso foi a situação narrada pelo haitiano 3, que aponta 

discriminação ao concorrer a uma colocação no mercado de trabalho. Ele alega que não 

submetem os haitianos a qualquer verificação de sua qualificação e os insere diretamente na 

função mais baixa. 

A comparação entre os dados colhidos ao longo deste subitem permitem concluir 

que a hospitalidade documental tem sido o principal vetor de satisfação da hospitalidade 

                                                 
117

 Figura de autoria do próprio pesquisador. 
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política na visão dos haitianos. A hospitalidade primeira, ligada ao abrigamento, apesar de 

haver sido objeto de críticas de quase todos os haitianos entrevistados, é encarada como 

situação temporária ou transitória, o que parece aumentar a resignação dos imigrantes quanto 

às más condições do abrigo em Brasileia. 

 Em geral, as autoridades do Governo Federal deram ênfase em demonstrar nível 

considerável de desconforto quanto às condições de abrigamento em Brasileia, o que parece 

demonstrar sintonia com a percepção de que seria um elemento de hospitalidade mais frágil 

do que o documental. No entanto, o desejo por obtenção de empregabilidade e acesso à 

educação por parte dos haitianos aponta para a necessidade de criação de uma política pública 

de hospitalidade que englobe os mais diversos aspectos da vida de um estrangeiro no País. 

  

 

4.2.2 Hospitalidade primeira em xeque 

 

 

Ao longo do Capítulo 1, expôs-se que Brasileia/AC é a cidade do Acre onde os 

haitianos buscam o primeiro abrigo. Lá eles concentraram-se em busca de documentação 

junto à Polícia Federal,
118

 alojaram-se no abrigo gerenciado pelo Governo Estadual e 

aguardavam propostas de emprego, normalmente concentradas no Sul e Sudeste do Brasil. 

Empresários sensibilizados pela repercussão midiática do drama dos imigrantes e interessados 

em obter mão de obra para serviços de pouco interesse de brasileiros vinham deslocando-se 

ao Acre para contratar os imigrantes. 

Ao longo dos anos de 2011, 2012, 2013 até abril de 2014, Brasileia/AC constituiu-

se em ponto de passagem importante aos imigrantes haitianos. Ocorre que o sistema de 

abrigamento em Brasileia/AC, no decorrer do processo migratório, foi deteriorando-se. 

Apesar dos repasses do Governo Federal mencionados no Capítulo 1, durante esse período, o 

Governo Estadual do Acre alegou que eles eram insuficientes para a manutenção de toda a 

infraestrutura.
119

  

                                                 
 
118

 A Delegacia da Polícia Federal situa-se em Epitaciolândia/AC, cidade contígua a Brasileia. 
119 Documento denominado Combater a rota dos coiotes, desativar o abrigo, reforçar a rota regular, do 

Secretário de Justiça e Direitos Humanos, Nilson Mourão, em resposta ao Relatório da ONG Conectas, admite 

que “quanto ao débito de aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), procede a informação. 

Estamos em negociações com o Governo Federal, até a presente data, sem êxito”.  Documento foi enviado em 19 

de agosto de 2013 à ONG Conectas, conforme informações. Disponível em: <http://www.conectas.org>. Acesso 

em: 14 maio 2014. 
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Essa estrutura de abrigamento consistiu, na maior parte do período, na utilização 

de galpão e de colchonetes espalhados pelo chão. O espaço originalmente tinha capacidade 

para aproximadamente 200 pessoas, embora fosse constante haver superlotação. Não havia 

divisão de gênero ou separação entre adultos e crianças. As condições sanitárias eram ruins e 

insuficientes para a quantidade de pessoas que se alojavam no abrigo.
120

 A alimentação era 

fornecida três vezes ao dia, embora fosse objeto de frequentes reclamações por sua qualidade 

ou por estranhamento do paladar do imigrante.
121

  

Adicionalmente às condições sanitárias, no início de abril de 2013, havia uma 

concentração de aproximadamente 1,2 mil imigrantes
122

 no abrigo, o que potencializava os 

problemas de acomodação e dificultava a entrega dos documentos de protocolo de refúgio, 

CPFs e carteiras de trabalho em tempo hábil.
123

 O Governo do Acre decretou estado de 

emergência nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia/AC. Nesse cenário, criou-se uma 

Força-Tarefa do Governo Federal para se debruçar sobre a questão, que estava tomando 

grande visibilidade na mídia e era objeto de manifestações por parte de autoridades do 

Governo do Acre.
124

 A Força-Tarefa do Governo Federal, composta de autoridades federais de 

diversos ministérios, passou a funcionar no mesmo mês de abril de 2013 e visitou 

Brasileia/AC para avaliar as condições de abrigamento dos haitianos e as dificuldades de 

emissão de documentação aos imigrantes. 

Segundo declaração do Secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, as 

atividades da Força-Tarefa foram divididas em três grupos:
125

 

a) A equipe de regularização teve o propósito de dar vazão à documentação de 

todo esse contingente de haitianos, expedindo os protocolos de solicitação de 

refúgio, os CPFs e as carteiras de trabalho. Os órgãos envolvidos seriam o MTE, a 

Polícia Federal, a Receita Federal e a Defensoria Pública da União. 

                                                 
120

 Imagens do abrigo feitas entre abril e maio de 2013, fornecidas ao pesquisador por João Guilherme 

Casagrande Martinelli Lima Granja Xavier da Silva, apoiam a descrição sobre a precariedade das instalações. As 

imagens integram a lista de anexos desta dissertação. 
121

 Disponível em: <http://www.oaltoacre.com/haitianos-em-brasileia-vivem-no-ceu-e-o-inferno-ao-mesmo-

tempo/>. Também disponível em: <http://www.portalamazonia.com.br/editoria/cidades/acre-nao-tem-condicoes-

de-receber-mais-haitianos-diz-governador-do-estado/>. Acesso  em: 14 maio 2014. 
122

 Por honestidade metodológica, é cediço que nem todos os imigrantes eram, à época, haitianos. No entanto, os 

representantes do Governo Federal entrevistados ao longo dessa pesquisa reconheciam, sem apontar números, 

que a maioria era sim de haitianos.  
123

 Informação coincidente em diversos meios de comunicação. Optou-se pela mídia oficial do Governo. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2013/04/forca-tarefa-regulariza-situacao-de-mais-

de-mil-imigrantes-haitianos-no-pais>. Acesso em: 15 maio 2014. 
124

 Informação obtida por meio de entrevista realizada, em novembro de 2013, com a representante do MRE. Na 

oportunidade, comentou-se que os senadores e o Governador do Acre manifestavam preocupação constante com 

o acréscimo de imigrantes em Brasileia e buscavam apoio do Governo Federal. 
125

 Relato dado à Agência Brasil, em 13 de abril de 2013. Disponível em: 

<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-04-13/forca-tarefa-define-linhas-de-acao-para-

regularizar-situacao-de-haitianos-no-acre>. Acesso em: 15 maio 2014. 
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b) A segunda equipe, de assistência social, teve o propósito de registrar todos os 

haitianos, a fim de verificar as necessidades de atendimento humanitário. Por sua 

maior vulnerabilidade, as mulheres grávidas e as crianças seriam priorizadas. Já a 

Defensoria Pública da União visou esclarecer aos imigrantes os seus direitos para 

evitar que eles venham a ser explorados. 

c) A terceira frente de trabalho esteve a cargo da denominada Equipe de 

Dispersão e Direcionamento ao Trabalho, que cuidou para que os haitianos, à 

medida que tivessem sua situação regularizada, conseguissem obter trabalho, 

inclusive em outros estados. 

 

Além dessas três frentes de ações, o Ministério da Integração Nacional (MIN), 

pelas Portarias
126

 nº 52, de 15 de abril de 2013, e nº 152, de 18 de abril de 2013, da Secretaria 

Nacional de Defesa Civil/MIN, reconheceu a situação de emergência dos municípios de 

Epitaciolândia e Brasileia e destinou, aproximadamente, 784 mil reais para a execução de 

ações de socorro e de restabelecimento de serviços essenciais, decorrentes das más condições 

sanitárias do abrigo em Brasileia.
127

 Segundo o representante do Ministério da Justiça (MJ),
128

 

compraram-se novos colchões e construiu-se um tablado de madeira para aumentar a 

capacidade de abrigamento para aproximadamente 400 pessoas.
129

 Instalaram-se novos 

banheiros e criaram-se espaços para a separação das imigrantes.  

Enfim, as ações do Governo Federal, principalmente aquelas advindas da Força-

Tarefa, pareciam ser um primeiro passo a uma política de hospitalidade, uma hospitalidade 

por vir. No entanto, não foi dada a necessária manutenção das estruturas de hospitalidade 

primeira.  

Em agosto de 2013, portanto, poucos meses após as ações da Força-Tarefa, as 

condições do abrigo encontravam-se deterioradas, segundo relatório da ONG Conectas: 

 
Após visita ao abrigo, ficou patente para Conectas que os mais de 800 migrantes que 

ali se encontravam na época – na sua imensa maioria haitianos – estavam 

submetidos a condições extremamente precárias e desumanas. Condições que 

lembram, e se igualam em alguns aspectos, às condições enfrentadas nos 

acampamentos do Haiti.  
Nas datas em que Conectas esteve em Brasileia, viviam no abrigo 4 vezes mais 

pessoas que sua capacidade, posto que foi construído com apenas 200m2 para 

atender no máximo 200 pessoas. Com teto de zinco, no qual lonas plásticas negras 

serviam de cortina, as temperaturas chegavam aos 40 graus. Os migrantes dormiam 

                                                 
126

 Portaria divulgada na página 20 da seção 1 do Diário Oficial da União, em 16 de abril de 2013. 
127

 Portaria divulgada na página 56 da seção 1 do Diário Oficial da União, em 19 de abril de 2013. 
128

 Informação obtida por meio de entrevista realizada em novembro de 2013, após aprovação do Comitê de 

Ética da Unieuro. 
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 A ONG Conectas, em seu relatório divulgado em 19 agosto de 2013, contraria a informação de que a 

capacidade do espaço seria de 400 pessoas, ao afirmar que o local possui capacidade para 200 pessoas. No 

entanto, optou-se, nesta pesquisa, por considerar o número estatal, em decorrência da verossimilhança da 

declaração com a notícia de ampliação da capacidade, por meio da construção de tablados. A existência de 

tablados é verificável nas próprias fotos contidas no relatório da Conectas. Disponível em: <www.conectas.org>. 

Acesso em: 14 maio 2014. 
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em colchonetes desgastados e não havia locais adequados onde poderiam guardar 

seus pertences. Segundo a administração do abrigo, a superlotação aumenta a cada 

dia, dado que, em média, 40 novos haitianos chegam diariamente a Brasileia.  

O abrigo contava com apenas 10 latrinas e 8 chuveiros para os mais de 800 

migrantes haitianos que ali se encontram. A área onde estão as latrinas está alagada 

por uma água fétida e o esgoto corre a céu aberto. Não é disponibilizado pela 

administração do abrigo sabão para lavar as mãos.  
Um expressivo número de queixas ouvidas pela Conectas ao visitar o campo diz 

respeito à qualidade da água e dos alimentos consumidos. O local possui um único 

ponto de distribuição de água que, segundo a administração do abrigo, é 

potável. [...] Como resultado, Conectas coletou inúmeras queixas de dor abdominal 

e diarreia entre os moradores do campo. As refeições eram distribuídas em marmitas 

de papel alumínio enquanto a Polícia Militar montava guarda ao lado da fila de mais 

de 800 pessoas.  

Os relatos de brigas nas filas devido à estrutura inadequada são frequentes, 

tornando as horas de refeição momentos tensos. Durante a missão, Conectas 

recebeu com preocupação a informação de que o Estado do Acre contraiu uma 

dívida de R$ 700 mil com a empresa que provê alimento, cujo prazo para pagar 

terminaria no dia 15 de agosto de 2013, sendo que há 3 meses não havia repasse de 

verba por parte do Governo Federal e, mais grave, não haveria previsão de novas 

remessas.  
Conectas visitou o Hospital Raimundo Chaar, de 46 leitos, responsável por atender 

casos de urgência e emergência na cidade de Brasileia. De acordo com membros da 

equipe, já houve surtos de diarreia que levaram 40 haitianos ao pronto socorro 

em um único dia. Um dos funcionários explica que o hospital não recebe 

nenhum recurso adicional para lidar com o fluxo de haitianos. Segundo eles, são 

atendidos em média 4 haitianos por dia. No entanto, só no período da manhã no dia 

em que o hospital recebeu a Conectas, houve 10 atendimentos de haitianos do 

abrigo. Ademais, a consulta é feita sem o auxílio de tradutores aos idiomas 

falados pelos migrantes. Segundo as fontes ouvidas pela Conectas no hospital, 

“90% dos casos são de diarreia e 10% de doenças respiratórias”. As condições 

de instalação do campo são claramente propícias para surtos epidêmicos, o que deve 

ser alvo de atenção e preocupação das autoridades. No campo, não havia cartazes 

sobre prevenção ao DST/Aids nem sobre hábitos de higiene, assim como 

cartilhas sobre direitos ou qualquer outro material comunicacional com orientação 

aos recém-chegados.  
Outro aspecto muito destacado entre os que vivem no campo e foram ouvidos pela 

Conectas, durante a missão, foi ausência de separação entre homens e mulheres 

no abrigo. As mulheres se queixam principalmente da falta de privacidade. Outro 

local visitado pela Conectas foi o Conselho Tutelar de Brasileia, por onde passaram 

20 casos de crianças e adolescentes haitianos sem documentos ou separadas dos 

pais. Apesar do aumento de trabalho, não houve nenhum aporte adicional de 

recursos ao órgão, estrutura material ou funcionários desde o início da crise.  

 

Em síntese, as ações que tinham por objetivo oferecer uma hospitalidade política 

mais estruturada não foram suficientes para garantir condições dignas aos imigrantes. A 

infraestrutura reformada com recursos do MIN rapidamente se deteriorou (Anexo A)
130

 e a 

quantidade de imigrantes no abrigo permaneceu superior à sua capacidade. Como visto no 

Capítulo 1, ao invés de o número de haitianos que entraram pelo Acre diminuir após a 

ampliação dos vistos humanitários, 2013 registrou o número recorde de mais de 10 mil 

haitianos com passagem pelo abrigo em Brasileia. 
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  Fotografias disponibilizadas por João Guilherme Casagrande Martinelli Lima Granja Xavier da Silva, 

referentes a abril e maio de 2013. O autor das fotos foi um dos integrantes da Força-Tarefa do Governo Federal. 
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Em fevereiro de 2014, a pesquisadora Diana Thomaz
131

 visita o abrigo em 

Brasileia/AC e disponibiliza relatório individual com suas considerações sobre o local: 

 

 

O abrigo no qual os migrantes se hospedam consiste em um antigo clube da cidade 

que estava inativo. Segundo o coordenador do abrigo e funcionário da Secretaria de 

Direitos Humanos do Estado do Acre, Damião Borges, o local tem capacidade para 

hospedar de 300 a 400 migrantes. No entanto, este se encontra cronicamente 

superlotado. Na segunda semana de fevereiro de 2014, havia no total 1.142 

migrantes no abrigo, sendo 996 homens e 146 mulheres. Dentre estes migrantes, 

havia 24 crianças e adolescentes, duas mulheres grávidas e 29 idosos. Vale ressaltar 

que esses números, fornecidos pela administração do abrigo, não são precisos, pois 

não há um controle efetivo do número de migrantes que saem do abrigo, mas apenas 

daqueles que chegam e dão entrada em sua documentação. 

 
Colchões velhos e deteriorados ocupam a maior parte do chão do abrigo e as 

condições sanitárias são extremamente precárias. Da região onde se situam os 

banheiros e chuveiros emana um forte odor que se pode sentir de qualquer parte do 

abrigo. A precariedade das condições de higiene é uma das principais queixas dos 

migrantes e muitos afirmavam ter dificuldade para dormir à noite dado o forte odor. 

[...] A parte central do abrigo e seu refeitório contam com um tablado, cujas tábuas 

de madeira estão, em sua grande parte, quebradas e apodrecendo, podendo-se ver 

muito lixo se acumulando por debaixo. O refeitório, coberto por lonas de plástico, 

também conta com colchões espalhados pelo chão, dada a já ocupação total do 

espaço da parte principal do abrigo. 

As refeições são sempre iguais e muitos têm diarreia após a ingestão, o que agrava 

as condições sanitárias do abrigo. Damião Borges e funcionários da unidade de 

saúde mais próxima ao abrigo afirmam que a diarreia se deve aos migrantes não 

estarem habituados ao tempero local, mas uma visita à cozinha revela que a 

condições de higiene no preparo das refeições são muito precárias. 
 

Em resumo, o relatório de Thomaz descreve que as condições de abrigamento 

permaneciam em más condições. É nesse momento que se pode questionar se essa 

hospitalidade primeira está ou não em xeque.  

Não é possível, pelas limitações desta pesquisa, apurar em detalhes todos os 

motivos que colaboraram para o deterioramento do abrigo. Deve-se recordar que a 

administração do espaço era de responsabilidade do Governo do Acre, cujo enfoque não é 

alcançado por este trabalho. Por outro lado, como já se explanou, o Governo Federal 

mobilizou-se por meio de envio de recursos e a composição de Força-Tarefa para tentar dar 

melhores condições de hospitalidade.  

Seja como for, o resultado prático da hospitalidade, no tocante ao abrigamento, foi 

insatisfatório, do ponto de vista de oferecer condições dignas. Em outros termos, as condições 

de alojamento em Brasileia/AC não atingiram padrões mínimos de dignidade humana. Mas as 
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condições inapropriadas do abrigo significam o fracasso da hospitalidade política?  

Como foi visto no Capítulo 1, Brasileia é ponto de passagem para os haitianos. 

Eles não manifestam desejo ou empenho em viver em caráter definitivo em Brasileia ou 

mesmo no Acre. Isso determina o tipo de hospitalidade a ser oferecida pelo Governo Federal e 

a expectativa do imigrante em relação ao que será oferecido em nome da hospitalidade. É 

crível supor que quem está de passagem necessita de água, alimento, repouso, informação 

sobre o caminho a seguir e, eventualmente, auxílio no seu deslocamento. 

 Pois bem, como foi dito, as más condições do abrigo demonstram que a execução 

dessa tarefa foi deficiente, mas logrou, apesar de todos os problemas, preservar a vida dos 

imigrantes que entraram em território nacional e a continuidade de seus projetos migratórios 

aos demais estados federativos. Assim, ainda que tenha sido deficiente em termos de 

salubridade e estrutura, a hospitalidade primeira oferecida no Acre foi essencial para manter 

aceso o projeto de vida da maioria dos imigrantes haitianos que entraram no Brasil por aquele 

estado.  

Todavia, o albergamento em condições insalubres, que atentaram contra a 

dignidade humana por tempo prolongado, poderia trazer como questionamento se 

efetivamente o sentido do abrigamento dos haitianos em Brasileia era oferecer hospitalidade 

primeira ou apenas tolerância. Resgatando o sentido do conceito de tolerância, exposto no 

capítulo anterior, deve-se recordar que, nesse caso, tolerância seria uma modalidade de 

hospitalidade primeira extremamente limitada, calcada em sentimento ambíguo em que se 

permite a convivência com o outro, mas encara essa convivência como um fardo, um peso.  

Em razão das limitações desta pesquisa, não há elementos para afirmar-se que a 

hospitalidade primeira ofertada pelo Governo Federal ter-se-ia tornado apenas uma ação de 

tolerância. Este pesquisador, no entanto, recomenda que futuras pesquisas científicas busquem 

essa resposta, principalmente considerando os dois atores provedores da hospitalidade 

primeira: o Governo Federal e o Governo Estadual do Acre. 

 

 

4.2.3 Hospitalidade documental em xeque  

 

 

Deve-se recordar, conforme citado no Capítulo 1 desta pesquisa, que a RN nº 102 

do CNIg, que eliminou oficialmente o sistema de cotas de emissão de vistos humanitários, foi 
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publicada em 26 de abril de 2013, no contexto de medidas da Força-Tarefa do Governo 

Federal.  É possível afirmar que a emissão de vistos humanitários sem cota se constitui em 

uma ação de hospitalidade documental para aqueles que intencionam chegar ao Brasil. O 

Governo Federal esperava que essa medida diminuísse a entrada irregular de haitianos pelo 

Acre à medida que mais vistos humanitários fossem ofertados pelas embaixadas brasileiras 

nos países da rota. Segundo representante do Governo Federal entrevistado, acreditava-se que 

os haitianos “ao pegarem o visto, optariam por chegar por via aérea diretamente nas cidades 

de destino”.
132

 

Do cotejamento dos documentos disponíveis, avalia-se que houve esforço por 

uma hospitalidade documental, por meio da celeridade para emissão de documentação dos 

imigrantes haitianos e da ampliação de oferta de vistos humanitários. Tanto no relatório da 

Conectas quanto no relatório da pesquisadora Thomaz, citados no subitem 4.2.2, não havia 

queixa sobre a demora na emissão dos seguintes documentos: protocolo de solicitação de 

refúgio; CPF; carteira de trabalho, mesmo após o fim da Força-Tarefa. Essa situação 

demonstra que, ao menos, a hospitalidade documental permaneceu sendo oferecida pelo 

Governo Federal, em razão da capacidade de seus órgãos adaptarem suas estruturas para 

fornecer os documentos mínimos necessários para a integração desses imigrantes no mercado 

de trabalho formal. 

Tratando-se de um Estado soberano, também parece razoável estabelecer que um 

dos auxílios no deslocamento é, antes de tudo, uma autorização para efetuar esse 

deslocamento. No presente caso, os haitianos, em geral, não possuem vistos para entrar no 

Brasil, mas buscam identificar-se e regularizar sua situação documental via pedido de refúgio 

antes de prosseguirem viagem. Eles buscam a permissão de seguir viagem ao destino final.  

Apesar de o Brasil não reconhecer a condição de refugiados dos haitianos, como 

já criticado no Capítulo 1, o Estado brasileiro concede um status provisório de refugiado ao 

haitiano que entra pelo Acre até que o CNIg o transforme em autorização de permanência 

válida por cinco anos. Como o status de refugiado não é reconhecido em caráter definitivo, o 

Estado brasileiro, de certa forma, emite mensagem dúbia. Ao negar o status de refugiado, 

parece não querer reconhecer que os cidadãos haitianos possuem o direito subjetivo de entrar 

no Brasil, o que se constitui em limitação para a hospitalidade documental, já que a forma de 

se documentar buscada pelos haitianos não é atendida. Por outro lado, a solução de conceder a 

autorização de permanência no Brasil, ao invés de simplesmente deportá-los, demonstra 
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estratégia alternativa de reconhecer a obrigação de fornecer algum grau de hospitalidade 

documental. 

Ou seja, do ponto de vista documental, se, por um lado, o Governo Federal não 

concedeu uma hospitalidade documental próxima da absoluta, por outro lado optou por não se 

valer da ferramenta clássica da soberania hobbesiana, que seria a deportação. Por conseguinte, 

pode-se inferir que o Governo Federal, ao longo do processo migratório haitiano pelo Acre, 

consolidou um tratamento de hospitalidade documental condicionada, com características 

próprias, flexível, a ponto de permitir o acesso ao mercado de trabalho formal, mediante 

fornecimento de CPFs e carteiras de trabalho aos imigrantes, além de uma opção de entrada 

regular pela possibilidade de obtenção do visto humanitário na Embaixada brasileira no Haiti 

ou em países que compõem a rota. 

Deve-se considerar que as entrevistas dos haitianos demonstraram a importância 

da hospitalidade documental para os projetos de vida desses imigrantes. Demonstraram 

também que a iniciativa de hospitalidade documental não é suficiente para atender as demais 

demandas de inserção na vida social no Brasil, quer do ponto de vista laboral, quer 

educacional. 

Conclui-se que a tentativa de hospitalidade política materializada em Brasileia foi 

centrada pelos eixos da hospitalidade primeira e da hospitalidade documental. Essa tentativa 

de hospitalidade política foi um processo com avanços e recuos. Recorde-se que, entre janeiro 

e abril de 2012, o Governo Federal optou pelo fechamento de fronteira e pelo impedimento de 

entrada de haitianos. Ou seja, de abril de 2012 até abril de 2014, o Estado brasileiro evoluiu 

de uma situação de negação total de ofertar hospitalidade política aos futuros imigrantes 

haitianos que entrassem em território brasileiro para o reconhecimento de uma 

responsabilidade em ofertar algum nível de hospitalidade primeira e documental. Vale dizer, 

abriu mão de seu recurso à soberania hobbesiana de negação do outro, de colocar o haitiano 

como inimigo à soberania nacional, para estabelecer um compromisso de hospitalidade 

política.   

Entre os meses de abril e maio de 2014, o Governo do Acre iniciou e concluiu o 

processo de fechamento do abrigo em Brasileia.
133

 O motivo alegado para a tomada da 

decisão foi a dificuldade em prover o abrigamento dos imigrantes no interior do Acre, uma 

vez que o estado passava por uma catástrofe natural de isolamento por terra com o resto do 
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Brasil, devido à cheia do rio Madeira.
134

 Nova estrutura foi montada provisoriamente no 

Parque de Exposições de Rio Branco/AC e o Governo local estuda montar um abrigo 

definitivo na cidade.  

Devido à exiguidade de tempo para conclusão desta pesquisa e da pouca 

disponibilidade de acesso a dados primários sobre a situação do novo abrigo, esta pesquisa 

não se debruçou sobre a questão. Tampouco foi possível avaliar a medida recentemente 

adotada pelo Governo do Acre de fornecer transporte de ônibus para os haitianos se 

deslocarem para São Paulo.  Embora haja indícios de saturamento da disposição de oferecer 

hospitalidade primeira por parte do Governo do Acre, o fato de o estado custear passagem de 

deslocamento, por si só, não comprova essa hipótese.  

Conclui-se que os desafios da hospitalidade enfrentados no Acre, principalmente 

em Brasileia/AC, decorrem de um processo ainda não maduro de absorção do dever de 

hospitalidade. No entanto, a experiência da imigração haitiana tem provocado iniciativas 

recentes de reflexão do papel do Estado como provedor de hospitalidade política. O subitem 

seguinte explicita algumas dessas iniciativas, que apontam para a consolidação de uma 

hospitalidade política brasileira. 

 

 

4.3 POLÍTICA PÚBLICA POR VIR 

 

 

A expressão política pública por vir diz respeito à hospitalidade por vir, já exposta 

no início deste capítulo. Por conseguinte, falar de política pública por vir no contexto da 

hospitalidade é tratar de formulação de políticas públicas voltadas ao estrangeiro, tendo como 

prisma a relação Estado-hospedeiro e estrangeiro-hóspede. Não se deve olvidar que a 

hospitalidade por vir não lida com uma hospitalidade política qualquer. Ela pressupõe uma 

hospitalidade política generosa, voltada à ética do infinito, à ética da hospitalidade absoluta.   

Ao longo desta pesquisa, percebeu-se o aumento da visibilidade do tema 

migratório haitiano e das demais migrações internacionais na mídia e na sociedade brasileira. 

Essa visibilidade também refletiu-se na esfera do Governo Federal. No âmbito do CNIg, por 

exemplo, foi criado um grupo de trabalho sobre a imigração haitiana.
135

 O objetivo do grupo 
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de trabalho foi o de compartilhar percepções entre os atores do Governo Federal acerca da 

execução da hospitalidade política oferecida. Além disso, o representante do MJ mencionou a 

criação de um grupo de monitoramento da situação dos haitianos que entram pelo Acre, 

composto por representantes de diversos órgãos, como MJ, MRE, MTE, MDS, Ministério da 

Saúde (MS), Ministério da Defesa (MD), SDH/PR, entre outros, com o intuito de avaliar a 

situação da hospitalidade política oferecida e propor ações concretas, como repasse de 

recursos ao Governo local ou atuação do próprio Governo Federal, respeitadas as 

competências de cada ente federativo. Segundo o representante do MJ, essa estrutura, ainda 

que não tenha sido formalizada por instrumento jurídico e tenha funcionado por meio de 

reuniões de trabalho interministeriais, foi importante para a sistematização de pacote de 

serviços mínimos para atendimento das necessidades dos haitianos.
136

 Teria surgido a decisão 

de se criar a Força-Tarefa de 2013, com base no diagnóstico feito nessas reuniões. 

 Assim, é possível afirmar que a experiência da imigração recente haitiana ao 

Brasil, principalmente pelo Acre, favoreceu a criação de ambiente para discussão e 

implementação de novas ações em direção à ampliação da hospitalidade política do Estado 

brasileiro. Além das iniciativas especificamente voltadas para a questão dos haitianos, 

surgiram outras iniciativas, no âmbito do Governo Federal, com graus variados de 

participação da sociedade civil, com o objetivo de debater e ampliar a hospitalidade política 

oferecida a todos os estrangeiros. Devido aos limites desta pesquisa, foram escolhidas duas 

ações, que melhor representariam essa nova fase de disposição à hospitalidade política, para 

serem avaliadas: a elaboração de novo anteprojeto de lei migratória e a realização da 

Comigrar. 

O principal instrumento que regula as relações jurídicas do estrangeiro no Brasil 

atualmente em vigor é a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, conhecida como Estatuto do 

Estrangeiro. Essa lei é criticada por ser considerada ultrapassada e com características do 

período do regime militar, como, por exemplo, o privilégio excessivo da segurança nacional 

em prejuízo da oferta de maior hospitalidade política: 

 

O atual Estatuto do Estrangeiro [...] foi promulgado durante a ditadura militar, sem a 

participação da sociedade civil, conforme dito anteriormente. Há quem diga que este 

Estatuto é muito restritivo, repressivo e desatualizado e, face a realidade em que 

vivemos, num mundo globalizado, nada mais justo que os imigrantes possam ser 

cidadãos em qualquer local ou país em que estejam para que tenham uma vida mais 

digna
 
(ISHIKIRIYAMA, 2005: 47). 

 

                                                                                                                                                         
representante do MTE, em maio de 2014.  
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Segundo o representante do MJ entrevistado,
137

 a emergência da migração 

haitiana não foi o único motor, mas contribuiu como realidade empírica para o diagnóstico da 

necessidade de reforma da legislação existente. Para ele, as dificuldades enfrentadas para 

documentar e abrigar os haitianos demonstraram que os instrumentos jurídicos existentes são 

insuficientes para oferecer acolhida apropriada e exercício pleno de direitos. Ainda segundo o 

entrevistado, foi diagnosticado pelo MJ que o Projeto de Lei nº 5.655/2009
138

 não atenderia às 

necessidades de modernização da legislação migratória. Com base nesse diagnóstico, o MJ 

criou, por meio da Portaria nº 2.162/2013,
139

 grupo formado por onze especialistas. O objetivo 

do grupo consistiu em elaborar uma nova proposta de lei migratória,
140

 que ampliasse o 

escopo da hospitalidade política no Brasil. Como método de trabalho, o grupo realizou 

audiências públicas
141

 para consultas à comunidade acadêmica e à sociedade civil organizada 

e promoveu consultas a representantes de órgãos federais ligados à temática migratória. 

Embora não seja possível avaliar nesta pesquisa, com profundidade, a totalidade 

do anteprojeto de lei migratória elaborado pelo grupo de especialistas, é possível destacar a 

abordagem de promoção de direitos do anteprojeto já no capítulo “Dos princípios e 

garantias”. O art. 3º do capítulo mencionado consagra, entre outros aspectos, a promoção de 

entrada regular e de regularização migratória e a acolhida humanitária.
142

 

Outro dispositivo que chama a atenção no anteprojeto de lei é o mecanismo de 

acolhida humanitária: 

 

Art. 28. Resguardadas as hipóteses de asilo e refúgio, poderá ser concedido o visto 

para fins humanitários nos casos em que a ordem pública ou a paz social for 

ameaçada, em território estrangeiro, por: 

I – grave e iminente instabilidade institucional; 

II – calamidades de grandes proporções na natureza; 

III – graves violações de direitos humanos, 
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§ 1º O visto para fins humanitários será concedido pelo prazo de até um ano, 

prorrogável pelo período que persistirem as razões humanitárias que motivaram sua 

concessão, quando o requerente não reúne as condições para obtenção de outra 

categoria de visto. 

§ 2º Nos casos em que não for possível processar o pedido de visto para fins 

humanitários, a autoridade migratória poderá dispensá-lo, notificando do fato os 

pontos de controle migratório. 

 

A previsão de aplicabilidade do mecanismo de acolhimento humanitário guarda 

semelhança com a realidade vivida pelos haitianos. Tal mecanismo parece visar dotar de 

segurança jurídica uma decisão de acolhimento aos haitianos. Curiosamente, essa proposta de 

regramento permitiria enquadrar, em tese, a situação dos haitianos tanto por “calamidades de 

grandes proporções na natureza”, como a que aconteceu em decorrência do terremoto de 12 

de janeiro de 2010, quanto por graves violações de direitos humanos. Como já visto ao longo 

do Capítulo 1, este último critério já é previsto, para reconhecimento de refúgio, pela Lei nº 

9.474/1997, embora não tenha sido aplicado aos haitianos pelo Conare. 

De todo modo, a previsão de novo instrumento de regularização migratória que 

facilite a hospitalidade documental de imigrantes que entram no Brasil em condições de 

exploração, fugindo de desastres naturais, de instabilidade política ou de violações 

generalizadas de direitos humanos, constitui-se em avanço em relação à hospitalidade 

documental oferecida aos haitianos atualmente. A previsão do mecanismo de acolhimento 

humanitário tende a trazer mais segurança jurídica aos imigrantes e aos agentes estatais para o 

exercício da hospitalidade documental. 

Outro aspecto do anteprojeto que merece destaque é a previsão de criação de uma 

Agência Nacional Migratória (ANM), que teria por competência, entre outras questões, 

formular, executar e monitorar a política migratória brasileira.
143

 Dentro da estrutura 

organizacional da ANM, prevê-se a criação de Diretoria Adjunta para integração de políticas e 

serviços sociais, cujas atribuições são: 

 

Art. 101. São atribuições da Diretoria Adjunta para integração de políticas e serviços 

sociais: 

I – Coordenar com os órgãos setoriais competentes, o atendimento para as 

populações migrantes no âmbito dos planos, políticas, ações e programas vinculados 

aos órgãos do sistema de saúde; 

II – Coordenar com os órgãos setoriais competentes o atendimento para as 

populações migrantes no âmbito dos planos, políticas, ações e programas vinculados 

às redes de educação fundamental e superior; 

III – Coordenar com os órgãos setoriais competentes o atendimento para as 

populações migrantes no âmbito dos planos, políticas, ações e programas 

vinculados às redes e serviços da assistência social; 
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IV – Coordenar com os órgãos setoriais competentes a formulação, execução e 

monitoramento de ações, programas e políticas públicas dirigidas ao atendimento de 

crianças e adolescentes migrantes e refugiados, apátridas e vítimas de violações de 

direitos relacionadas a processos de mobilidade humana, e a suas famílias; 

V – articular e mobilizar ações junto aos órgãos setoriais competentes para o 

estabelecimento de rotinas de prestação de serviços sociais nas regiões de fronteira; 

VI – Secretariar e apoiar atividades da Câmara de Articulação Sindical. 

 

Essa previsão de criação da ANM demonstra disposição do MJ em contar com 

estrutura especializada específica para assistência social e formulação de políticas públicas 

relativas às populações de imigrantes no País. Presume-se que ações de hospitalidade primeira 

seriam providas por meio da Diretoria Adjunta supramencionada, embora as atividades sejam 

bastante abrangentes.  

Conclui-se que a iniciativa de elaborar um anteprojeto de lei migratória constitui-

se em importante instrumento da hospitalidade por vir, que ultrapassa a questão migratória 

haitiana pelo Acre, mas se insere no contexto dessa experiência de chegada dos haitianos ao 

Brasil. O anteprojeto explicita intenção de ampliação da hospitalidade documental em 

situações assemelhadas nas quais vivem os haitianos que entram no Brasil pelo Acre. No 

tocante à hospitalidade primeira, o texto também parece avançar em relação à situação atual, 

embora somente com o eventual funcionamento da ANM é que será possível verificar quais 

ações de assistência social serão destinadas especificamente ao abrigamento de imigrantes. De 

todo modo, as menções à formulação de políticas migratórias e às políticas de assistência 

social no texto do anteprojeto demonstram passo importante para a instituição de uma política 

de hospitalidade estatal. 

A outra iniciativa do Governo Federal trata da realização da 1ª Comigrar, que 

ocorreu entre os dias 30 de maio e 1º de junho de 2014, em São Paulo, e foi convocada 

“conjuntamente pelo Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores e Ministério do 

Trabalho e Emprego, órgãos do Governo Federal diretamente envolvidos com as políticas 

brasileiras voltadas às pessoas migrantes” (BRASIL, 2014: 2).
144

  

A Comigrar não se tratou de seminário acadêmico, mas, sim, de uma forma de 

consulta pública ampla sobre a temática migratória. O público-alvo da Comigrar era 

migrantes, profissionais envolvidos na temática migratória, estudiosos, servidores públicos e 

representantes de organismos internacionais e de organizações não governamentais. 

As conferências são “processos estruturados de consulta e de escuta públicas” 

(BRASIL, 2014: 1). De modo geral,  
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“[...] se discute e propõe a formulação de Planos e Políticas Públicas para um 

determinado setor, enquanto em outras são captadas as principais demandas feitas 

por um segmento social afetado em uma matéria. As conferencias são estratégicas 

para colocar um tema, assunto ou problema em evidência na agenda política 

nacional, e cada Conferência Nacional é invariavelmente um ponto de transformação 

no modo como o Estado se relaciona com a sociedade em um dado enfoque” 

(BRASIL, 2014: 1). 

 

Ainda segundo o texto-base do MJ (BRASIL, 2014: 2), o foco da Comigrar foi o 

de promover reconhecimento de direitos, por meio do debate sobre incorporação da realidade 

migratória à rotina de serviços públicos em todos os níveis federativos e ampliação e 

refinamento dos serviços migratórios prestados pelo País. A Comigrar serviu também para a 

obtenção de subsídios com o intuito de viabilizar a prestação de mais e melhores serviços 

públicos e para o aprofundamento dos diagnósticos relacionados às demandas e aos anseios 

das comunidades migrantes no País. 

Diversas atividades de consultas públicas preparatórias precederam a realização 

da Comigrar. Dentre elas, destacam-se a realização de 206 reuniões preparatórias entre 

dezembro de 2013 e março de 2014: 34 convocadas por instâncias estaduais ou municipais de 

governo, 12 delas virtuais; e 176 convocadas pela sociedade civil, mediante autorização do 

MJ.
145

 Segundo o MJ, “Acre, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e São Paulo são exemplos de estados onde ocorreram conferências específicas sobre 

a migração haitiana. Das conferências livres realizadas para haitianos, as principais queixas 

foram a dificuldade com o idioma; a falta de informações sobre os direitos dos imigrantes no 

Brasil; a dificuldade em encontrar emprego e o consequente subemprego; a discriminação 

dentro e fora do mercado de trabalho; a diferença salarial para com os brasileiros e a 

dificuldade de acesso aos serviços públicos básicos, como saúde e educação”.
146

 

Ao longo das atividades preparatórias, surgiram propostas que foram agrupadas 

em 15 “nuvens”,
147

 entre elas: 

 

a) diretrizes e princípios para política; 
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b) centro de assistência e acolhimento; 

c) assistência social; 

d) regularização migratória; 

e) participação civil e direito ao voto; 

f) violação de direitos; 

g) inclusão trabalhista. 

 

Esses e os demais temas compuseram caderno de propostas debatidas durante a 

Comigrar, com a finalidade de consolidar um entendimento comum e refinar as sugestões de 

criação de políticas.
148

 Ao final, as propostas foram condensadas nas categorias abaixo: 

 

a) igualdade de direitos; 

b) marco legal nacional e gestão pública para migrações e refúgio; 

c) marco legal e atuação pública internacional, e cooperação multilateral; 

d) serviços locais; 

e) capacitação de agentes públicos e da sociedade civil; 

f) produção, gestão e acesso à informação; 

g) procedimentos operacionais em programas e serviços públicos; 

h) inclusão produtiva, empreendedorismo e qualificação para o mundo do 

trabalho; 

i) saúde; 

j) assistência social; 

k) educação; 

l) violação de direitos; 

m)  participação social e debate público; 

n) cultura e interculturalidade; e 

o) brasileiros no exterior e retornados. 

 

Como metodologia de trabalho pós-Comigrar, prevê-se que todas as propostas 

seriam revisadas e validadas por órgãos intragovernamentais, por especialistas e pela 

sociedade civil. A participação da sociedade civil seria por meio do Comitê de 

Acompanhamento pela Sociedade Civil sobre ações de Migração e Refúgio da Secretaria 

Nacional de Justiça (CASC-Migrante).
149

 Assim, a Comigrar, que possuía atividades 
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preparatórias, agora também possui mecanismo de acompanhamento pós-evento, o que 

demonstra compromisso com a continuidade do processo de ampliação da hospitalidade 

política. 

Conclui-se que a realização da Comigrar constituiu-se, de per si, em instrumento 

democrático de mobilização e de consulta como etapa preliminar para a ampliação das 

políticas de hospitalidade. A amplitude das propostas discutidas na Comigrar aponta o desejo 

de alargamento da hospitalidade política para muito além da hospitalidade primeira e da 

hospitalidade documental. 

Tanto a realização da Comigrar quanto a elaboração de anteprojeto de lei 

migratória constituem expectativa futura de hospitalidade mais ampla. Em ambas as 

iniciativas, percebe-se que os eixos de hospitalidade primeira e documental são aspectos que 

tendem a ser aprimorados em contexto de valorização geral dos elementos da hospitalidade 

política. Enquanto, nas atividades da Comigrar, houve influência direta de imigrantes 

haitianos, na experiência da migração haitiana, houve contribuição indireta ou inspiração de 

alguns aspectos do anteprojeto de lei migratória, como o mecanismo de acolhimento 

humanitário. 

Sobre a formulação de políticas públicas, Howlett, Ramesh e Perl (2013: 124) 

asseveram que “o estágio da formulação da policy-making pode ser subdividido em fases, 

para se esclarecer como as várias opções são consideradas e para sublinhar como certas 

opções são levadas adiante enquanto outras são deixadas de lado”. Para esses autores, as fases 

de formulação são: apreciação, diálogo, formulação propriamente dita e consolidação. A fase 

de diálogo refere-se à consulta aos diferentes atores políticos sobre uma questão, geralmente 

em reuniões abertas ao público. Já a fase de formulação propriamente dita estaria atrelada à 

materialização de propostas sob a forma de projetos de leis ou de programas, por parte do 

Estado. A fase de consolidação refere-se à avaliação final das recomendações e propostas, 

antes da tomada de decisão (HOWLETT, RAMESH; PERL, 2013: 125). 

Dentro desse contexto de políticas públicas, e levando-se em conta o ímpeto do 

Governo Federal na formulação de novas políticas migratórias para a ampliação da 

hospitalidade política, é possível afirmar que a realização da Comigrar se enquadraria na fase 

de diálogo, o anteprojeto de lei migratória se encaixaria na fase de formulação propriamente 

dita, enquanto a CASC-Migrante estaria na fase de consolidação.  Logo, conclui-se que não 

há ainda uma nova política migratória, mas uma etapa preparatória de formulação de política 

pública. O que há, por enquanto, é a hospitalidade por vir, a política pública por vir, sinalizada 

por fatos concretos de disposição do Governo Federal em ampliar a hospitalidade política. 
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Todos os elementos a que o pesquisador teve acesso apontam disposição do 

Governo Federal em mitigar a herança da soberania hobbesiana no Estado brasileiro atual, 

que ainda coloca o medo como balizador da relação de hospitalidade política. Ao se 

consultarem imigrantes nas atividades da Comigrar, abre-se, desde aquele momento, 

oportunidade de vociferação, um encontro de rostos, uma possibilidade de hospitalidade 

incompatível com a visão de inimigo ou de medo, que se costuma associar à teoria 

hobbesiana.  

Embora não seja possível determinar, conclusivamente, que a política de 

hospitalidade por vir poria fim a todos os elementos jurídicos e institucionais do Estado 

brasileiro que possuem como herança aspectos da soberania hobbesiana, é possível afirmar 

que há em curso um projeto de elevar a hospitalidade política ao patamar de política soberana, 

ou seja, de sustentar a hospitalidade como novo pilar da soberania brasileira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No Capítulo 1, buscou-se sistematizar o objeto desta pesquisa: a imigração 

haitiana ao Brasil pelo Acre. Foram estabelecidas três fases da imigração haitiana. A 1ª fase 

ocorreu entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011 e demonstrou que o Governo Federal foi 

surpreendido pelo fluxo dessa imigração. Nesse período, a hospitalidade primeira ficou a 

cargo exclusivamente do Governo Estadual do Acre.  

Ademais, durante a 1ª fase, iniciou-se a ação de hospitalidade documental por 

parte do Governo Federal. Os pedidos de refúgio feitos pelos haitianos geraram a necessidade 

de manifestação do Conare. Essa manifestação foi no sentido de não reconhecer a condição de 

refugiados e de remeter as solicitações ao CNIg, para que este pudesse decidir pela 

permanência ou não dos haitianos. A posição do Conare valeu-se de argumentos supostamente 

técnicos, para legitimar uma decisão de natureza política em não reconhecer o status de 

refugiados dos haitianos.  

Ao cotejar a posição do Conare com a política do CNIg de conceder a todos os 

haitianos a autorização de permanência, é possível classificar o posicionamento do Governo 

Federal como de hospitalidade documental limitada, em alusão ao conceito de hospitalidade 

limitada ou condicionada cunhado por Derrida. Ainda que toda hospitalidade política seja 

considerada limitada pelo autor, é possível afirmar que, nesse caso, a hospitalidade foi mais 

severamente limitada, devido ao fato de que era possível ofertar mais hospitalidade 

documental sem alterar a legislação atual, bastando, para isso, aplicar o inciso III do art. 1º da 

Lei nº 9.474/1997, que trata de hipótese de reconhecimento de refúgio por graves e 

generalizadas violações de direitos humanos. 

A 2ª fase da migração haitiana caracterizou-se por uma medida radicalmente 

restritiva, qual seja, o fechamento da fronteira e a proibição de novos imigrantes haitianos 

entrarem no Brasil. Essa medida destinada aos novos imigrantes, isoladamente, poderia ser 

considerada como intolerante; no entanto, quando se avalia em conjunto com a RN nº 97, que 

instituiu o visto humanitário aos haitianos, é possível concluir que ainda havia uma porta de 

hospitalidade política aberta. Percebe-se, entretanto, que a 2ª fase foi, sem dúvida, o período 

em que o Estado brasileiro mais se aproximou de uma política soberana clássica, ao não tratar 

o haitiano como amigo, mas praticamente como inimigo, impondo cotas de cem vistos 
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humanitários por mês. Ademais, sabendo que os haitianos sofriam violações de direitos 

humanos durante o percurso de sua rota migratória, quer por coiotes, quer por policiais dos 

Estados fronteiriços com o Brasil, a atuação do Governo Federal em fechar a fronteira 

terrestre para impedir a chegada de novos imigrantes não teve como intenção ajudar ou 

prestar auxílio aos imigrantes.  

Nenhuma ação do Governo Federal de hospitalidade política aos haitianos que se 

encontravam em Iñapari foi identificada durante a pesquisa. Não houve projeto de 

atendimento consular brasileiro para documentá-los e permitir prosseguimento do itinerário, 

nem tampouco oferecidos recursos para acolhimento, em concertação com o Peru. Foram 

simplesmente abandonados à própria sorte, até que houvesse um afrouxamento da fiscalização 

fronteiriça. Esse abandono material e imaterial do contingente de imigrantes haitianos em 

Iñapari constituiu-se em grave violação à dignidade desses imigrantes, um tratamento que não 

corresponde a um Estado Democrático de Direito. A hospitalidade política nesse período ficou 

restrita aos haitianos que haviam conseguido entrar em território brasileiro antes de 12 de 

janeiro de 2012. A esses, por outro lado, houve a primeira ação de hospitalidade primeira por 

parte do Governo Federal, por meio de repasses de recursos do MDS para o Governo Estadual 

custear abrigo e alimentação aos que já estivessem no Acre. 

A 3ª fase iniciou-se com o fim das ações de fiscalização do Estado e culminou 

com o fim da política de cotas dos vistos humanitários. Além disso, o MRE passou a fornecer 

vistos humanitários a cidadãos haitianos em países de trânsito, como Equador e Peru. Essas 

medidas alargaram a hospitalidade documental e outras ações deram continuidade à 

hospitalidade primeira, embora tidas como insuficientes pelo Governo Acriano.  

Assim, ao retornar ao problema de pesquisa, que era definir qual posicionamento 

do Estado brasileiro em relação à mobilidade dos haitianos, se restritiva ou hospitaleira, a 

avaliação dessas fases permite chegar à conclusão provisória de confirmação da hipótese 

inicial. A hipótese era de que o Governo Federal havia atuado de modo contraditório, ora 

utilizando-se de argumentos da soberania hobbesiana de solução securitária para fluxos 

migratórios, ora ampliando a hospitalidade política para com os haitianos. 

Outra conclusão, desta vez mais abrangente, diz respeito à teoria hobbesiana 

debatida ao longo do Capítulo 2, sob o prisma das origens do Estado e sua necessidade de se 

afirmar com instituição política de dominação por meio do uso da ameaça e da propagação do 

medo. A teoria política de Hobbes, embora redigida há mais de três séculos, ainda permanece 

atual, na medida em que se reconhece que as características da soberania desenhada pelo autor 

ainda ecoam em algumas funções do Estado contemporâneo, tal como comprovado nas 
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medidas ilustradas durante a 2ª fase da migração haitiana.   

Não obstante essa realidade, constatou-se, no Capítulo 2, que o modelo da Carta 

da ONU tem permitido criar novas bases para o conceito de soberania, uma vez que 

compromissos assumidos internacionalmente, principalmente nas estruturas de integração 

regional, permitem a mitigação do enfoque exacerbado de segurança ao tema migratório. 

Constatou-se que o sistema de soberania hobbesiana não reina mais sozinho, pois encontra 

seus limites em novas concertações internacionais. A soberania hobbesiana, portanto, coexiste 

com valores que visam à construção de uma cidadania universal e relativizam a função da 

segurança na soberania no que diz respeito à migração. Assim sendo, a exigência do princípio 

da reciprocidade como herança do modelo vestefaliano parece perder sentido de aplicação 

para a mobilidade humana, principalmente quando esses fluxos possuem razões humanitárias.  

Ao longo do Capítulo 3, cuidou-se de expor a origem do conceito de hospitalidade 

em Derrida e suas influências filosóficas. Dedicou-se atenção à diferenciação conceitual de 

hospitalidade condicional e incondicional. Restou demonstrado, no Capítulo 3, o papel ético e 

político do ato de ofertar hospitalidade. Expôs-se que, no âmbito das relações Estado-

indivíduo, as dimensões da responsabilidade e da retidão são parâmetros éticos que 

permitiram moldar atos soberanos, ainda que o indivíduo seja um estrangeiro.  

No Capítulo 3, ainda sistematizaram-se características da relação de hospitalidade 

entre Estado-hospedeiro e estrangeiro-hóspede em torno do conceito da hospitalidade política, 

criado por este pesquisador. Esse instrumental demonstrou ser relevante a ferramenta de 

sistematização e o julgamento das ações de hospitalidade ao longo do Capítulo 4. Deve-se 

recordar que a hospitalidade política, ainda que voltada à hospitalidade absoluta, exige 

cumprimento de deveres dos imigrantes. A categoria da hospitalidade política auxiliou a 

diferenciar as obrigações de hospitalidade de um dever ou expectativa de reciprocidade.  

Da categoria de hospitalidade política, criaram-se outras duas: hospitalidade 

primeira e hospitalidade documental. Essas subcategorias de hospitalidade política lograram 

organizar as principais frentes de ação do Governo Federal em relação à migração haitiana 

pelo Acre e auxiliaram a interpretar as ações com vistas a resultados futuros.  

Além disso, enfrentou-se a reflexão sobre a questão da vociferação e do encontro 

de rostos diante da relação entre o Estado brasileiro e o imigrante haitiano, de modo que foi 

compreendida como instrumento que abre as portas da hospitalidade. No caso haitiano, o ato 

de solicitar refúgio foi a forma de vociferar, que permitiu um contato, um encontro do rosto 

humano e a face do Estado, este representado pela Polícia Federal. O ato de vociferar por 

meio da solicitação de refúgio também demonstrou cumprimento, por parte dos haitianos, da 
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principal obrigação de hospitalidade: identificar-se e demonstrar os motivos de sua entrada. 

O Capítulo 4 enfatizou as ações da Força-Tarefa voltadas especificamente para 

aperfeiçoar os instrumentos de hospitalidade política já oferecidas no Acre, principalmente 

melhorando as instalações do abrigo em Brasileia e acelerando o fornecimento de 

documentos. O retorno dos problemas de abrigamento, após a execução de diversas 

melhorias, indica que a hospitalidade primeira necessita de política pública e não de ações 

isoladas. Embora não fosse o escopo deste trabalho, há evidências de que a questão migratória 

haitiana também provocou tensões na relação federativa entre a União e o Estado do Acre. 

Perceberam-se descontentamentos sobre qual ente deveria ser responsável em prover 

hospitalidade política. Sugere-se que novas pesquisas investiguem o impacto da migração 

haitiana nas relações federativas. 

As entrevistas com imigrantes haitianos e a avaliação documental permitem 

chegar à conclusão de que Brasileia significou, para eles, três situações distintas: o inferno, o 

céu e o purgatório.  

O inferno estaria atrelado às dificuldades enfrentadas no abrigo, como 

insalubridade, falta de privacidade, custo de adaptação à comida e à língua e desacoplamento 

entre a ideia de país com fartas oportunidades de emprego e a distância do interior do Acre ao 

eixo Sul-Sudeste, onde efetivamente buscaram emprego.  

Mas Brasileia também parece haver significado também esperança e redenção 

para os imigrantes, após dias sendo submetidos a extorsões e violações durante o trajeto até o 

Brasil. Simbolizaria o céu, o paraíso em relação às perspectivas sombrias que lhes 

aguardavam em sua terra natal, devastada pelo terremoto e desestruturada em termos de 

institucionalidade democrática.  

Por fim, Brasileia significou também o limbo, o purgatório, o local de espera: 

espera pela documentação, espera por melhores condições de abrigamento, espera por 

convites de empresários que oferecessem emprego em outros estados, espera por 

oportunidades de construir uma nova vida.  

Levando-se em consideração essa dimensão simbólica em relação a Brasileia, as 

analogias ao inferno e ao limbo só foram possíveis devido às contradições das ações de 

hospitalidade política oferecida pelo Governo Federal até o momento. De todo modo, foi 

preponderante o surgimento, em 2012, do último abrigo em Brasileia/AC, localizado em um 

antigo clube da cidade. Mas foi aquele primeiro espaço que recebeu a maior parte dos 

haitianos que entrou pelo Acre. Foi igualmente esse espaço que sofreu intervenções do 

Governo Federal e que, portanto, fez parte da hospitalidade inicial oferecida aos haitianos. 
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Se, por um lado, esta pesquisa logrou confirmar a hipótese de que o Estado 

brasileiro, por meio do Governo Federal, atua de modo contraditório, ora utilizando-se de 

argumentos da soberania hobbesiana de solução securitária para fluxos migratórios, ora 

ampliando a hospitalidade política para com os haitianos, a conclusão definitiva ou final não 

aponta para a continuidade desse padrão de comportamento. Ao contrário, aponta para a 

hospitalidade por vir, que reflete a ideia de hospitalidade política futura e mais ampla, 

direcionada ao infinito derridariano, que tem como imperativo o acolhimento do imigrante 

como imediata ação do Estado perante um fluxo migratório.  

As iniciativas da organização da Comigrar, bem como da elaboração do 

anteprojeto de lei migratória sinalizam mudanças estruturais na forma de fazer política 

pública de hospitalidade. A possível criação de mecanismo de acolhida humanitária e da 

ANM, com competência para formular e executar políticas migratórias de hospitalidade 

primeira e documental, demonstra influência, ao menos indireta, da experiência migratória 

haitiana sobre o Governo Federal. Outrossim, essas iniciativas associam, acertadamente, a 

ideia de construção de uma política de hospitalidade ao aprimoramento da democracia 

brasileira. 

Essas novas ações do Governo Federal apontam também a disposição de o Estado 

dialogar com a sociedade, com vistas a aumentar a hospitalidade política oferecida não só 

para imigrantes haitianos, mas também para imigrantes das demais nacionalidades. Percebe-se 

que há projeto em curso para elevar a hospitalidade política ao patamar de política soberana, 

tendo por base a construção de uma política pública de hospitalidade.  

Todavia, esta pesquisa não logrou dissipar dúvidas sobre a real unidade do 

Governo Federal em relação a esse projeto. A consolidação da hospitalidade como política 

soberana tende a decorrer de ações estruturadas e permanentes, tendo a responsabilidade e a 

retidão como principais diretrizes, embora a herança hobbesiana de restringir a mobilidade 

humana para atingir objetivos da soberania clássica ainda pareça permanecer nas estruturas 

tradicionais do Estado.  
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APÊNDICES 

 

 

A - Questionário para Aplicação de Entrevista a Representante da Sociedade Civil 

 

 

1) Quando surgiu a imigração haitiana ao Brasil pelo Acre? 

 

2) Quais os motivos preponderantes para o surgimento desse fluxo? 

 

3) Até o momento, quantos haitianos já entraram no Brasil pelo Acre? Quais?  

 

4) Qual o status jurídico dos haitianos que chegam ao Brasil pelo Acre?  

 

 os documentos necessários o imigrante possuir para ser considerado  

 

completamente regularizado? 

 

(imigrantes econômicos ou ambientais; refugiados; asilados)? Qual órgão  

 

decidiu? 

 

5) Quais os fundamentos fáticos, políticos e/ou jurídicos que implicaram o não  

 

6) Qual órgão tem a decisão final sobre a regularização ou não de um haitiano  

 

7) Qual a diferença em termos de acesso a direitos entre um haitiano ser  

 

reconhecimento dos haitianos como refugiados? 

 

no Brasil? Já houve casos de denegação? Quantos e por quais motivos? 

 

refugiado ou um imigrante econômico regular? Existe alguma facilidade em  

 

algumas das modalidades para adquirirem cidadania brasileira no futuro? 

 

8) Qual o papel de sua entidade na recepção dos imigrantes haitianos?  

 

9) Existem políticas públicas federais específicas de recepção aos haitianos?  

 

Em especial para acolhimento, alimentação, educação, ensino da língua,  

 

acesso à saúde? 

 

10) Em caso positivo, qual a sua avaliação dessas políticas públicas ou medidas?  

 

11) Tem conhecimento se o Governo Federal, em algum momento, adotou  

 

No que essas políticas diferem das demais políticas públicas existentes a  
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outros fluxos de imigrantes? 

 

alguma política de fiscalização da fronteira no Acre com o objetivo de lidar  

 

com a imigração haitiana? Se a resposta for positiva, como ocorreram essas  

 

medidas e quais as suas consequências? 

 

12) Tem conhecimento de haitianos não-documentados deportados no Acre? 

 

13) Há relatos de exploração dos haitianos no caminho ou ao chegarem ao  

 

14) O que são e/ou quem são os “coiotes”? 

 

15) Qual a importância da imigração haitiana para a política migratória  

 

Brasil?  

 

brasileira em geral? Na sua opinião, há reflexos dessa política para haitianos  

 

em relação a forma como o Estado brasileiro lida com outros fluxos? 

 

16) Como o(a) Senhor(a) avalia a política migratória brasileira em geral,  

 

hospitaleira ou restritiva? 

 

17) Como o (a) Senhor (a) avalia a política migratória brasileira para o fluxo de  

 

haitianos pelo Acre, hospitaleira ou restritiva? 

 

18) Algo que queira acrescentar ou informar? 

 

 

 

B - Questionário para Aplicação de Entrevistas aos Representantes do Governo  

Federal 

 

 

1) Quando surgiu a imigração haitiana ao Brasil pelo Acre? 

 

2) Quais os motivos preponderantes para o surgimento desse fluxo? 

 

3) O Brasil chefia as tropas da Missão de Paz no Haiti. Acredita que essa  

 

atuação de militares brasileiros influenciou de algum modo a chegada de  

 

haitianos ao Brasil? 

 

4) Até o momento, quantos haitianos já entraram no Brasil pelo Acre? Quantos  
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5) Qual o status jurídico dos haitianos que chegam no Brasil pelo Acre  

 

processos de regularização ainda estão em tramitação? Quais os documentos  

 

necessários o imigrante possuir para ser considerado completamente  

 

regularizado? 

 

(imigrantes econômicos ou ambientais; refugiados; asilados)? Qual órgão  

 

decidiu? 

 

6) Quais os fundamentos fáticos, políticos e/ou jurídicos que implicaram o não  

 

7) Quais os fundamentos fáticos, políticos e/ou jurídicos para regularização dos  

 

8) A decisão do Brasil em regularizar os haitianos passou pelo exame do  

 

9) Qual a diferença em termos de acesso a direitos entre um haitiano ser  

 

reconhecimento dos haitianos como refugiados? 

 

haitianos no Brasil? Qual órgão tem a decisão final sobre a regularização ou  

 

não de um haitiano no Brasil? Já houve casos de denegação? Quantos e por  

 

quais motivos? 

 

impacto dessa decisão para as tropas brasileiras que atuam no Haiti? 

 

refugiado ou um imigrante econômico regular? Existe alguma facilidade em  

 

algumas das modalidades para adquirirem cidadania brasileira no futuro? 

 

10) Qual o papel do seu órgão na recepção dos imigrantes haitianos?  

 

11) Existem políticas públicas federais específicas de recepção aos haitianos?  

 

Em especial para acolhimento, alimentação, educação, ensino da língua,  

 

acesso à saúde? 

 

12) Existe parceria (ou repasse) entre o Governo Federal e o Governo Estadual ou Municipal 

do Acre?  

 

13) A sociedade civil tem atuado na recepção inicial ou subsequente desses  

 

para tratar da recepção do haitiano? No que essas políticas diferem das  
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demais políticas públicas existentes a outros fluxos de imigrantes? 

 

imigrantes haitianos? Quais entidades tem sido atuantes no papel da defesa  

 

de direitos dos imigrantes? 

 

14) O Governo Federal, em qualquer de suas instâncias e em algum momento,  

 

adotou alguma política de fiscalização da fronteira no Acre com o objetivo  

 

de lidar com a imigração haitiana? Se a resposta for positiva, como  

 

ocorreram essas medidas? 

 

15) Em 12 de janeiro de 2012, o Ministro da Justiça declarou perante uma  

 

coletiva de imprensa que os haitianos que houvessem entrado no Brasil até  

 

aquela data teriam sua permanência regularizada e que, a partir daquele  

 

momento, novos haitianos que entrassem no Brasil estariam sujeitos a  

 

deportação. Houve deportação de haitianos? Esse posicionamento prevaleceu  

 

ou houve alguma modificação? 

 

16) Há relatos de exploração dos haitianos no caminho ou ao chegarem no  

 

Brasil? Em caso positivo, esses haitianos (vítimas de exploração) são  

 

considerados vítimas de tráfico de pessoas? 

 

17) O que são e quem são os “coiotes”? 

 

18) Qual a importância da imigração haitiana para a política migratória  

 

brasileira em geral? Em sua opinião, há reflexos dessa política para  

 

haitianos em relação à forma como o Estado brasileiro lida com outros  

 

fluxos? 

 

19) Existem projetos de políticas públicas em análise baseadas na experiência  

 

haitiana? Quais? 

 

20) Há perspectivas de mudança legislativa sobre a política migratória? 

 

21) Como o(a) Senhor(a) avalia a política migratória brasileira em geral,  
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hospitaleira ou restritiva? 

 

22) Como o(a) Senhor(a) avalia a política migratória brasileira para o fluxo de  

 

haitianos pelo Acre, hospitaleira ou restritiva? 

 

23) Algo que queira acrescentar ou informar? 

 

 

C - Questionário para Aplicação de Entrevistas aos Cidadãos Haitianos que Entraram 

no Brasil pelo Acre 

 

1) Comente sua experiência migratória desde o Haiti ao Brasil. 

2) Como você descreve a hospitalidade que esperava encontrar no Brasil? E qual tipo de 

apoio você esperava receber dos órgãos públicos brasileiros? 

3)  Poderia descrever eventuais apoios que foram oferecidos pelo Governo brasileiro 

durante a sua permanência no Acre e após sua saída do Acre? Principalmente em 

relação a hospedagem, alimentação, saúde, estudo da língua portuguesa, trabalho. 

4) Você considera ter sofrido preconceito ao chegar ao Brasil por parte da população ou 

do Estado brasileiro? 

5) Você gosta do Brasil? Por quê? 
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ANEXOS 

 

 

A – Tablado sendo construído durante a atuação da Força-Tarefa – foto tirada em abril de 

2013.  

Autor das Fotos: João Guilherme Casagrande Martinelli Lima Granja Xavier da Silva. 
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B – Fotografia do início da construção dos banheiros do abrigo. 
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C – Fotografia dos banheiros reformados pela ação da Força-Tarefa. 
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D – Fotografia de abril de 2013, que retrata o abrigo lotado, o que motivou a sua reforma.  
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E – As duas fotografias seguintes são de partes em reforma do abrigo em que os haitianos se 

amontoavam.  
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F – Fotografia do refeitório reformado do abrigo.  
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G –  Parecer do Comitê de Ética – Unieuro 
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H – Compromisso de autenticidade e autoria de trabalhos acadêmicos 

 

 


