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“It is now well understood also that in a world
characterized by widely varying conditions,
international borders serve to maintain global
inequality.” (ZOLBERG, 1989, p. 406).
“It is impossible to wish away population movements in
the name of sovereignty.” (HELTON, 2002, documento
não paginado).
“The borders of EU states that make migration visible
also constitute significant borders of inequality.”
(GEDDES, 2008, p. 24).
‘‘[…] celles et ceux qui se cachent derrière des entités
déresponsabilisantes qui nous font oublier que les boat
people ne meurent pas d’un destin fatal mais sont tués
par des politiques reconduites et renforcées depuis des
décennies. […] Les expériences des migrants et des
migrantes sont celles de multiples périls, individuels et
politiques, dont le caractère tragique peut être pétrifiant.
En réprimant les ‘délinquants de la solidarité’, les
politiques migratoires cherchent à paralyser le sentiment
d’humanité.” (MIGREUROP, 2017, p. 9–11).
“Aliás, se nós repararmos, em termos de identidade, nós
só conseguimos saber aquilo que somos em função do
outro que é diferente de mim. [...] Eu sozinha não sou
nada. E só sou o que sou, porque há alguém que é
diferente de mim. Caso contrário, nem eu teria
identidade. Precisamente, isso [...] que nos vale, é que
se fôssemos todos iguais o mundo seria um mundo
morto. [...] mas, a Europa tem que ser reeducada. E tem
que ser reeducada para as fake news! Tem que ser
reeducada para não ter medo de ninguém! [...] Quem
não é capaz de acolher o outro, de facto [sic], não é
digno... de ser considerado um verdadeiro ser humano!”
(ENTREVISTA 4, 2019) Liliana Rodrigues, exeurodeputada portuguesa e Doutora em Filosofia.
“Venir en aide aux personnes fuyant la guerre et les
persécutions relève non seulement d’obligations
juridiques internationales et européennes mais avant
tout d’un devoir moral, de notre devoir d’humanité et de
solidarité. […]. Ne pas prendre notre part de
responsabilité serait faire preuve d’un égoïsme indigne
de nos valeurs humanistes. […] La crise migratoire a
révélé […] les failles de la politique européenne d’asile,
notamment l’absence de solidarité entre les États
membres […].” (ENTREVISTA 7, 2019), exeurodeputado anônimo.

RESUMO
Por que a União Europeia (UE) construiu o discurso político de crise migratória em 2015?
Esta construção permitiu justificar a adoção de uma política migratória comum mais restritiva
e securitária. O fenômeno do aumento exponencial de fluxos migratórios forçados (refugiados
e ditos migrantes econômicos em situação irregular) ocorrido a partir de 2014 nas fronteiras
externas da UE foi construído pelo discurso europeu como uma crise migratória em 2015.
Nesse sentido, o controle e o fortalecimento das suas fronteiras foram priorizados com
medidas inseridas em um projeto europeu de prevenção e combate à migração irregular no
bloco político, projeto anterior ao período definido como uma crise, o qual foi aprofundado
também pelo mesmo fenômeno migratório. Esta tese buscou analisar a construção desse
discurso político de “crise migratória” no território da UE entre 2014 e 2018, bem como as
narrativas desenvolvidas influenciaram a política migratória e de refúgio comuns, as práticas
dos Estados-membros, impactando as vidas de migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados
em situação irregular oriundos do Oriente Médio e do Norte da África, e prejudicando o
trabalho de ONGs humanitárias no Mar Mediterrâneo que passaram a ser criminalizadas
desde então. Este estudo interpretativo realizou 25 entrevistas semiestruturadas com perguntas
de tipo aberto com oficiais da Comissão Europeia, do Conselho Europeu e do Conselho de
Ministros, do Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo, membros e assistentes do
Parlamento Europeu e também representantes da sociedade civil internacional do campo
humanitário (Caritas Europa, CNCD-11.11.11, Médecins du Monde, Red Cross EU Office)
entre janeiro e abril de 2019, em Bruxelas. As entrevistas foram trianguladas com os demais
dados encontrados na literatura especializada, documentos oficiais da UE (relatórios,
legislação) e reportagens da imprensa internacional, material submetido a uma análise de
discurso de tipo foucaltiano, considerando também as premissas construtivistas críticas de
Nicholas G. Onuf. Este estudo concluiu que o crescimento desses fluxos migratórios foi
utilizado para legitimar o discurso político migratório mais restritivo através das principais
instituições da UE, das práticas dos Chefes de Estado e de Governo de seus Estados-membros
e das novas diretrizes da Agenda Europeia de Migração. Da mesma forma, verificou-se que
parte da academia e da imprensa colaboraram na reprodução desse fenômeno ao narrá-lo
também como uma conjuntura de crise.

Palavras-chave: Crise migratória. União Europeia. Discurso político. Política migratória.
Análise de discurso. Criminalização das migrações e de atores humanitários.

ABSTRACT
Why European Union (EU) has built the political discourse of migration crisis in 2015? This
construction made it possible to justify the adoption of a more restrictive and security-based
common migration policy. The phenomenon of exponential increase of forced migration
flows (refugees and the so-called economic migrants in irregular status) that has occurred
since 2014 at EU foreign borders was built by the European discourse as a migration crisis in
2015. In this sense, migration controls and the reinforcement of its borders were prioritised
with measures inserted in a European project of prevention and combating of irregular
migration, originated before the period defined as a crisis, that was as well deepened by the
same migration phenomenon. This dissertation aimed to analyse the construction of this
political discourse of “migration crisis” in the EU territory between 2014 and 2018, as well as
the developed narratives that have influenced the common migration and refugee policies,
Member States practices, impacting the lives of migrants, asylum seekers and refugees in
irregular situation from Middle East and North Africa, and undermining the work of
humanitarian NGOs in the Mediterranean Sea that have been criminalized since then. This
interpretative study conducted 25 semi-structured interviews with open-ended questions with
EU officials from the European Commission, the European Council and the Council of
Ministers, European Asylum Support Office, MEPs and parliamentary assistants from the
Parliament and also practitioners from the international civil society in the humanitarian field
(Caritas Europa, CNCD-11.11.11, Médecins du Monde and Red Cross EU Office), between
January and April 2019 in Brussels. The answer from interviews were triangulated with
further data found in the specialized literature, EU official documents (reports and legislation)
and the international press, data undergone to a Foucauldian discourse analysis considering,
as well the Critical Constructivist premises from Nicholas G. Onuf. This study has concluded
that the increasing of such migration flows was used to legitimize a more restrictive migration
political discourse through the main EU institutions, the practices of the Heads of State or
Government of the Member States, and the new guidelines of the European Agenda on
Migration. Similarly, it was found that part of the academia and international press have
collaborated in the reproduction of this phenomenon by also narrating it as a crisis
conjuncture.

Keywords: Migration crisis. European Union. Political discourse. Migration policy.
Discourse analysis. Criminalisation of migration and humanitarian actors.

RÉSUMÉ
Pourquoi l’Union Européenne (UE) a-t-elle construit le discours politique de la crise
migratoire dans 2015 ? Cette construction a permis de justifier l’adoption de politiques
migratoires sécuritaires et plus restrictives. Le phénomène de la croissance exponentielle des
flux migratoires forcés (réfugiés et soi-disant migrants économiques en situation irrégulière)
qui ont eu lieu depuis 2014 aux frontières de l’UE a été construit par le discours européen
comme une crise migratoire dans 2015. En ce sens, le contrôle migratoire et le renforcement
de ses frontières ont été priorisés par des mesures qui s’inscrivent dans un projet européen de
prévention et de lutte contre la migration irrégulière, projet antérieur à la période définie
comme crise, et qui a été également approfondi par le même phénomène migratoire. Cette
thèse vise à analyser la construction de ce discours politique de la « crise migratoire » sur le
territoire de l’UE entre 2014 et 2018, ainsi que la production des narrativités qui ont influencé
les politiques migratoires et d’asile communes, les pratiques des États membres, impactant
d’une part les vies des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés en situation irrégulière
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, et compromettant, d’autre part le travail des ONGs
sur le terrain humanitaire en Mer Méditerranée, lesquelles ont été criminalisées depuis cette
date. Cette étude interprétative est constituée par 25 entretiens semi-structurés en questions
ouvertes, conduits avec des représentants officiels de l’UE, plus précisément de la
Commission Européenne, du Conseil Européen et du Conseil des Ministres, du Bureau
Européen d’Appui en Matière d’Asile, des eurodéputés et des assistants parlementaires du
Parlement Européen mais aussi avec des spécialistes de la société civile internationale du
champ humanitaire (Caritas Europa, CNCD-11.11.11, Médecins du Monde et Red Cross EU
Office), entre janvier et avril 2019, à Bruxelles. Les entretiens ont été triangulés avec d’autres
données issues de la littérature spécialisée, de documents officiels de l’UE (des rapports et des
normes) et de la presse internationale, en les confrontant à une analyse de discours
foucaldienne considérant également les principes du Constructivisme Critique de Nicholas G.
Onuf. Cette étude a conclu que la hausse de tels flux migratoires a été utilisée pour légitimer
un discours politique migratoire plus restrictif à travers les principales institutions de l’UE, les
pratiques des chefs d'État ou de gouvernement des États membres et les nouvelles directives
de l’Agenda Européen en Matière de Migration. De même, il a été vérifié que le monde
académique et la presse ont contribué, en partie, à la reproduction de ce phénomène en le
narrant aussi comme une conjoncture de crise.
Mots-clés: Crise migratoire. Union Européenne. Discours politique. Politique migratoire.
Analyse de discours. Criminalisation de la migration et des acteurs humanitaires.

RESÚMEN
¿Por qué la Unión Europea (UE) construyó el discurso político de crisis migratoria en 2015?
Esta construcción ha permitido justificar la adopción de una política migratoria común más
restrictiva y securitaria. El fenómeno del crecimiento exponencial de los flujos de migración
forzada (refugiados y supuestos migrantes económicos en situación irregular) que ha tenido
lugar desde 2014 en las fronteras de la UE ha sido construido por el discurso europeo como
una crisis migratoria en 2015. En ese sentido, el control migratorio y el fortalecimiento de sus
fronteras han sido priorizados con medidas que son parte de un proyecto europeo de
prevención y combate à la migración irregular, proyecto anterior al periodo definido como
una crisis, cuyo ha sido profundizado igualmente por el mismo fenómeno migratorio. Esta
tesis tuvo como objetivo analizar la construcción de este discurso político de la “crisis
migratoria” en el territorio de la UE entre 2014 y 2018, así como las narrativas desarrolladas
que han influido en las políticas comunes de migración y asilo, las prácticas de los Estados
miembros, impactando la vida de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados del Medio
Oriente y África del Norte en situación irregular, y perjudicando el trabajo de las ONG
humanitarias en el Mar Mediterráneo, que han sido criminalizadas desde entonces. Este
estudio interpretativo llevó a cabo 25 entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas con
representantes oficiales de la UE en la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Consejo
de Ministros, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, Eurodiputados y asistentes
parlamentarios del Parlamento Europeo y también especialistas de la sociedad civil
internacional en el ámbito humanitario (Caritas Europa, CNCD-11.11.11, Médecins du Monde
y Red Cross EU Office), entre enero y abril de 2019, en Bruselas. Las entrevistas han sido
trianguladas con otros datos encontrados en la literatura especializada, documentos oficiales
de la UE (informes y legislación) y la prensa internacional, y han sido sometidas a un análisis
del discurso foucaultiano, considerando también los principios del Constructivismo Crítico de
Nicholas G. Onuf. Este estudio concluyó que el aumento de tales flujos migratorios fue
utilizado para legitimar el discurso político migratorio más restrictivo a través de las
principales instituciones europeas, de las prácticas de los jefes de estado y de gobierno de los
estados miembros, y de las nuevas directivas de la Agenda Europea de Migración. De la
misma forma, se ha verificado que parte de la academia y de la prensa han colaborado en la
reproducción de ese fenómeno al narrarlo también como una conjuntura de crisis.
Palabras-clave: “Crisis migratoria”. Unión Europea. Discurso político. Política migratoria.
Análisis del discurso. Criminalización de la migración y de los actores humanitarios.
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1 INTRODUÇÃO

A partir de 2014, as fronteiras externas da União Europeia (UE) voltaram a presenciar
um aumento exponencial de fluxos migratórios forçados, de refugiados e de migrantes
“econômicos” em situação irregular oriundos do Norte da África e do Oriente Médio
(NAOM). Nos meses seguintes, o volume desse fenômeno migratório tomou proporções
inéditas, até então, para a política europeia no período recente, favorecendo o
desenvolvimento de diferentes narrativas políticas sobre a migração. Motivados pelo
aprofundamento dessa conjuntura, os Chefes de Estado ou Governo dos Estados-membros e
instituições da UE, como Comissão Europeia, Conselho Europeu (CE), Conselho de Ministros
e alguns membros do Parlamento Europeu passaram da narrativa da emergência humanitária
à da crise de refugiados até, definitivamente, denominarem esses fluxos migratórios como
uma crise migratória em setembro de 2015, através das palavras da Presidência do CE, órgão
que define as orientações políticas da agenda da União (COUNCIL OF THE EU, 2015a).
Face ao exposto, então, por que a União Europeia construiu esse discurso político de
crise migratória em 2015? Esse é o questionamento que permeou todas as etapas da pesquisa
que resultou nesta tese. Ao longo do presente estudo apresentarei evidências sobre o
fenômeno do aumento exponencial de fluxos migratórios forçados (refugiados e ditos
migrantes econômicos em situação irregular) ocorrido a partir de 2014 nas fronteiras externas
da UE, demonstrando como foi construído pelo discurso europeu, como uma suposta crise
migratória em 2015, e que isso foi o que justificou uma política migratória comum mais
restritiva e securitária, priorizando o controle e o fortalecimento das suas fronteiras, com
medidas inseridas em um projeto europeu de prevenção e combate à migração irregular no
bloco político, originado antes do período de crise, mas igualmente aprofundado pelo mesmo
fenômeno migratório.
Logo, o principal objetivo da tese é analisar a construção desse discurso político de crise
no território da UE entre 2014 e 2018. Ademais, analisarei igualmente as narrativas diferentes
desenvolvidas nesse período que influenciaram a política migratória (e de refúgio) comuns, as
práticas dos seus Estados-membros que impactaram as vidas de milhares de migrantes, de
solicitantes de refúgio e de refugiados em situação irregular oriundos da região do NAOM, e
que, ainda, prejudicaram o trabalho de organizações não-governamentais (ONGs)
humanitárias no Mar Mediterrâneo, as quais passaram a ser criminalizadas desde então.
A maior parte dos diversos estudos já realizados sobre a política migratória europeia
desse período define esse fenômeno migratório como uma ou várias crises. De um lado,
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Carrera et al. (2015), Colombo e Huber (2016), Ferreira (2016a), Geddes e Scholten (2016),
OECD (2015) e Trauner (2016) descrevem a existência, sobretudo, de uma crise de
refugiados. Por outro lado, Banulescu-Bogdan e Fratzke (2015), Buonanno (2017), Estevens
(2018), Ferreira (2016b), Miller (2016), Völkel (2017), entre outros autores, retratam-no
como uma crise migratória, a qual envolveu refugiados e migrantes em situação irregular,
justamente, como a União descreve tais fluxos migratórios.
Contudo, há um grupo de membros da academia que elucidam que essa classificação de
crise é problemática. Eles explicam que o que ocorreu na UE a partir do ano de 2014 não
constituiu precisamente uma crise de refugiados ou outra de tipo migratório amplo. O
Migreurop (2017), composto por diversos cientistas sociais especialistas na questão
migratória, defende que a suposta crise migratória na Europa teria sido efeito da crise de suas
próprias políticas de migração e de refúgio. Essa é uma crise com a qual concordo, sendo
discutida nos capítulos 4 e 5.
Dines, Montagna e Vacchelli (2018) apontam uma outra crítica importante ao conceito
de crise migratória na Europa. Eles argumentam que esse é um debate que foi banalizado,
sendo impossível discuti-lo sem considerá-lo em relação a outros lugares, contextos sociais.
Por que, então, parece que a comunidade internacional e a opinião pública se sensibilizaram
mais incisivamente com a dita crise de refugiados ou a crise migratória no continente europeu
do que com a crise de refugiados desenvolvida na Turquia, no Líbano, ou no Paquistão, ou em
Uganda? Por que a UE passou anos discutindo a solução da suposta crise em seu território,
enquanto muito pouco, de concreto e objetivo, foi feito para resolver a crise dos refugiados no
Sul Global? No capítulo 3 retomarei esse tópico ao comparar o caso europeu com outros
países terceiros.
Zolberg (1989), Harrell-Bond (1995), Loescher (2003), entre muitos outros têm tentado
chamar a atenção da mesma comunidade internacional para o fato de que são os países em
desenvolvimento, economicamente pobres em sua maioria, do Sul Global, aqueles que
realmente recebem e acolhem a maior parcela dos fluxos de refugiados e outros migrantes
forçados que necessitam de proteção internacional. O próprio Alto Comissariado para
Refugiados da Organização das Nações Unidas (ACNUR), a maior agência multilateral
dedicada a esse grupo de pessoas destituídas de sua cidadania e da garantia de seus direitos
humanos, chegou a afirmar, por exemplo, que o ano de 2011 tinha concentrado diferentes
grandes crises de refugiados, localizadas nos países do Sul Global (UNHCR, 2012). Anos
mais tarde, essa situação não mudou, pois são os países do Sul Global que têm continuado a
assegurar a proteção internacional dessas populações de migrantes forçados (UNHCR, 2019).
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Logo, são os países em desenvolvimento ou a União Europeia que realmente têm que lidar
com uma crise de tipo migratório? Blanchard e Rodier (2016) elucidam que no caso europeu
não existiu uma crise migratória, sugerindo que isso foi produto de uma narrativa construída
pela imprensa e pela política da UE a partir do verão de 2015, no hemisfério norte.
Nesse sentido, o argumento desta tese busca se inserir nesse terceiro grupo de autores ao
criticar a narrativa de crise no caso europeu. Principalmente, porque existe uma lacuna de
estudos que retratem esse período como efeito de uma construção discursiva, como efeito de
diferentes narrativas dentro da União, ou que discutam a construção institucional desse
discurso. Por isso, faz-se necessário estudar esse período dessa forma para avaliar os atores
inseridos nesse processo, as etapas da construção do discurso europeu sobre a crise migratória
e a política migratória mais restritiva desenvolvidas, suas origens, seus antecedentes, as suas
consequências e o público-alvo impactado por tal discurso.
Essas narrativas visaram preservar as suas fronteiras externas, para assim promover a
integridade do projeto europeu, da União Europeia como um todo, ao contrário de priorizar a
proteção de vidas de “migrantes econômicos em situação irregular”. Diante do contexto
mencionado anteriormente, será mesmo que essas pessoas ainda devem ser categorizadas
dessa maneira por atores internacionais, como a União Europeia, que defendem
criteriosamente a preservação dos direitos fundamentais da pessoa em toda a comunidade de
Estados? Que costumam criticar e até sancionar aqueles que descumprem tais direitos? E,
mais, que condenam as atrocidades cometidas em outros países contra migrantes e
refugiados? Não seria um contrassenso restringir mais quando esses migrantes forçados
chegam nas suas fronteiras?
A situação supracitada dos países em desenvolvimento não é somente resultado da
proliferação de conflitos civis no mundo nos últimos anos no Sul Global. A bem da verdade,
ela é reflexo também de uma maior desigualdade socioeconômica em escala global. Tamanha
desigualdade tem obrigado um número cada vez maior de pessoas a ter que deixar seus países,
por uma questão de sobrevivência (BETTS; KAYTAZ, 2009), como consequência de muitas
inseguranças e das incapacidades de seus governantes de promoverem o mínimo de
estabilidade a seus nacionais, circunstâncias que podem coincidir (ou não) em conflitos civis.
Estou me referindo às crises de insegurança alimentar, crises econômicas, climáticas
(induzidas ou não pelo homem) e políticas que levam essas pessoas a ter que sair de suas
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casas e, uma parcela menor delas, mais muito substancial, acaba fugindo do país de origem1.
Em muitos desses casos, as conjunturas domésticas desses países não são reconhecidas
internacionalmente como conflitos civis, fazendo com que seus nacionais que emigram, por
exemplo, pela fome ou pela pobreza endêmica, entre outras causas, acabem sendo
considerados, simplesmente, como migrantes econômicos pelos governos das sociedades de
destino, ou aqueles que desejam uma vida melhor (TUSK, 2015a), ou usufruir de benefícios
sociais na Europa como muitos governantes europeus gostam de enunciar.
Ou, ainda, como migrantes ‘econômicos’ que entram no território pelas mãos das redes
criminosas de contrabando de migrantes. Esse último fato – do contrabando de migrantes e
do tráfico de seres humanos – é uma famigerada e triste realidade que cresce a cada ano na
UE. Mas será que essas pessoas arriscam mesmo suas vidas nas mãos de criminosos apenas
para ganhar mais dinheiro? Ou isso acontece por que talvez essa seja realmente a maneira
possível de acessar o território europeu para poder solicitar diretamente a proteção
internacional de que necessitam?
Conforme discutirei no capítulo 3, em 2001, o Conselho da União Europeia, também
conhecido como Conselho de Ministros2, instituiu uma medida jurídica que determinou, desde
então, que pessoas sem um Visto Schengen válido não pudessem embarcar em um voo
comercial para entrar no território europeu (CONSELHO DA UE, 2001; VÖLKEL, 2017).
Isso parece algo coerente sob a lógica do Estado-nação que precisa defender e proteger a
integridade de suas fronteiras, permitindo apenas a entrada de pessoas que comprovaram os
requisitos técnicos mínimos solicitados no ato da concessão do visto de entrada.
Entretanto, no caso de refugiados e outras categorias de migrantes forçados que
necessitam de proteção internacional essa lógica dificulta ainda mais a vida dessas pessoas,
porque elas não têm como migrar (fugir) de maneira legal, segura e imediata para a União. A
não ser que estejam em um campo de refugiados e que solicitem a participação no Programa
de Reassentamento do ACNUR para a UE, ou que consigam chegar na fronteira dos
chamados Estados-membros da primeira linha, como a Grécia ou a Itália, e, assim, de acordo
com o direito europeu, possam solicitar o refúgio, tendo seus requerimentos analisados pelas

1

2

Em 2018, das 70,8 milhões de pessoas forçadas a se deslocarem no mundo, pelo menos, 41,3 milhões eram
deslocadas internas e 25,9 milhões eram refugiadas. Ou seja, o número de pessoas deslocadas internamente é
quase duas vezes superior ao de refugiados (UNHCR, 2019).
É assim conhecido porque reúne Ministros de Estado de diferentes áreas temáticas dos países-membros da
União. Dentre as dez formações temáticas, existe a Direção-Geral de Justiça e Questões Internas (DG JHA),
por exemplo, na qual Ministros da Justiça e do Interior deliberam sobre questões de migração e segurança das
fronteiras de seus governos nacionais.
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autoridades responsáveis. Acresce-se a isso a circunstância de que essas pessoas não podem
solicitar um visto de tipo humanitário nas representações diplomáticas da União e de seus
Estados-membros (HANKE; WIERUSZEWSKI; PANIZZON, 2019) nos seus países de
origem. Logo, esses migrantes forçados acabam sendo impedidos de fazê-lo por vias legais,
vendo-se obrigados, mais uma vez, a ter que recorrer a meios escusos dessas redes criminosas
por uma questão de sobrevivência humana. De forma alguma, defendo a ação de
contrabandistas de migrantes e de traficantes de seres humanos, mas diante da perseguição,
das atrocidades de uma guerra civil, da sua insegurança enquanto ser humano, da necessidade
de sobreviver essas pessoas se veem sem outra escolha porque a sua terra já não é mais
segura.
Enquanto isso, a União e suas instituições costumam sustentar a narrativa de que quanto
mais pessoas são salvas em alto-mar mais as redes criminosas lucram com isso, porque
continuam a enviar migrantes e refugiados em embarcações precárias rumo às nossas
fronteiras. Esse é o tal efeito de chamada ou de atração, que muitos governantes europeus
gostam de evocar ao justificarem medidas migratórias mais restritivas e iniciativas
securitárias, como, por exemplo, o fortalecimento de fronteiras, a construção de cercas com
arames farpados em alguns dos seus Estados. Segundo o Migreurop (2017), apenas alguns
exemplos emblemáticos disso são a fronteira entre a França com a Inglaterra, a Hungria com a
Sérvia, a Espanha com Marrocos. Seria isso um retrato da União Europeia que recebeu um
Prêmio Nobel da Paz em 2012 (UNIÃO EUROPEIA, 2012a)? Daquela que concede, através
do seu Parlamento, o Prêmio Sakharov para a Liberdade de Pensamento há mais de trinta anos
à ativistas de direitos humanos (PARLAMENTO EUROPEU, 2018)? Ou, essas novas
barreiras, muros físicos ou virtuais representam sua fortificação contra algum possível
“inimigo externo”? Elas não nos lembram mais uma “Europa Fortaleza” (AMNESTY
INTERNATIONAL, 2014; BACZYNSKA, 2018; DAUVERGNE, 2008; HARRELL-BOND,
1995; JÜNEMANN; FROMM; SCHERER, 2017; LUCASSEN; LUCASSEN, 2013; OECD,
2011; TASSINARI; LUCHT, 2015; ZETTER, 2015) que fica apenas olhando para a
vizinhança do Mediterrâneo? Voltando ao início desse parágrafo, certamente as redes
criminosas de contrabando de pessoas lucram cada vez mais, mas a União ao não proteger
realmente os refugiados e outras migrantes forçados favorece esse círculo vicioso e violento.
Um outro exemplo influenciado pelas narrativas de crise desse período foi a Agenda
Europeia de Migração (European Agenda on Migration). Em 2015, a Comissão apresentou as
diretrizes dessa Agenda, determinando novos rumos para a política migratória comum. Desde
então, dentre o conjunto de estratégias que a União e os seus Estados-membros passaram a
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seguir estava a formalização de parcerias com governos de países terceiros para lutar contra
as redes criminosas de contrabando e o fortalecimento da Agência Frontex, responsável pela
segurança das fronteiras externas do bloco (EUROPEAN COMMISSION, 2015a).
Considerando-se o primeiro ponto, isso significava que a União passaria a realizar
parcerias com outros países terceiros para aperfeiçoar o controle migratório em direção às
suas fronteiras, incluindo nisso também acordos de readmissão (deportação) de pessoas em
situação irregular, dentre outras questões. Poucos meses mais tarde, naquele mesmo ano, a
Turquia e União Europeia iniciariam as negociações de cooperação para o fechamento da
fronteira do Mediterrâneo Oriental, por onde muitos migrantes “econômicos” e refugiados
estavam entrando desde então. No capítulo 5 aprofundarei essa questão ao discutir os
processos conhecidos como externalização do controle migratório europeu.
Quanto ao fortalecimento da Frontex, isso é mais uma evidência da preocupação com a
segurança do bloco e a preservação de suas fronteiras externas. Porque naquela época, muitas
lideranças políticas populistas e da extrema-direita, mas também representantes do
mainstream discutiam o fato de que a União havia perdido o controle de suas fronteiras. Em
setembro de 2015, o próprio Presidente do Conselho Europeu fez isso (ROBINSON;
WAGSTYL; FOY, 2015). A preservação dessas fronteiras é algo muito caro para essa região
desde a metade dos anos 1980, quando se iniciaram as discussões sobre a livre circulação
entre os Estados fundadores do que viria a ser a União Europeia a partir do Tratado de
Maastricht em 1992. Dentro dessa perspectiva, as vidas humanas que chegam nelas clamando
por proteção devem ficar em segundo plano.
Poderia se argumentar que a UE não pode ser culpabilizada por isso sozinha. Akbari e
Macdonald (2014), por exemplo, afirmam que isso é uma tendência entre as nações anfitriãs
do Norte Global, que progressivamente adotam políticas migratórias seletivas e restritivas. Ou
seja, está cada vez mais está difícil imigrar legalmente e requerer o refúgio sob a Convenção
de Genebra nessas regiões, já que medidas e critérios mais rígidos estão sendo desenvolvidos,
novamente, sob a justificativa de evitar entradas desautorizadas em seus países.
Enfatizo, ainda, que não é todo mundo que tenta buscar refúgio na Europa. Este
continente não está sendo invadido como muitos governantes europeus ousaram profanar
durante o período da suposta crise migratória, conjuntura que colaborou para o que Bauman
(2017) denominou como um pânico moral internacional, decorrente de uma grande sensação
de insegurança existencial. Sentimento muito comum em situações em que as lideranças
políticas das sociedades de destino se deparam com afluxos migratórios de grandes
proporções em um curto espaço de tempo, como ocorrido entre 2014, 2015 e e durante algum
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tempo em 2016 na União. Nesse sentido, Akbari e Macdonald (2014) explicam também que,
atualmente, a maior parte da imigração é proveniente de países não ocidentais e isso tem
provocado um grande debate político e gerado muita controvérsia nas políticas de imigração
de alguns países.
Conforme Vasconcelos e Botega (2015), a globalização favorece o aprofundamento da
desigualdade global impactando os fluxos migratórios internacionais. Para tais autoras,
enquanto as migrações continuam sendo estimuladas pela globalização, devido a difusão de
notícias e informações sobre padrões de vida em sociedade, oportunidades de trabalho, ou
mesmo

experiências

exitosas

de

migrantes,

em

países

considerados

altamente

industrializados, não se percebe o aumento de oportunidades para todos os grupos de
migrantes. Pelo contrário, o que ocorre é que as fronteiras nacionais cada vez mais restringem
os fluxos migratórios, segregando e excluindo pessoas identificadas como estando fora do
perfil desejado pelas sociedades de destino; pessoas ditas indesejadas por um grupo de
decisores políticos desses países, como certos tipos de migrantes oriundos de países do Sul
Global que são categorizados política e simplesmente como extremamente pobres; ou como
refugiados que são instrumentalizados como bodes expiatórios, como supostos perigos para
servir de resposta política a determinados problemas de ordem interna. A União Europeia é
uma instituição internacional importante nesse processo de restrição e de securitização das
migrações.
Nesse sentido, em 2014, Jean-Claude Juncker, então candidato à Presidência da
Comissão Europeia, em alocução perante o Parlamento Europeu, para explicar sua estratégia
para governar a Comissão, afirmou que a imigração legal, em sua política migratória a ser
elaborada, se aproximaria daquela praticada pelos Estados Unidos, Canadá e Austrália, logo
depois disse que era preciso proteger cada vez mais as fronteiras da União (JUNCKER,
2014). Embora ele mencionasse o modelo de imigração legal desses três países, não é
coincidência que eles também sejam aqueles que mais restringem a migração no Norte
Global.
Ainda que esse não seja o enfoque central desta tese, a racialização das políticas
migratórias é também uma questão fundamental por detrás de processos de securitização
migratória, que precisa ser discutida em relação ao caso europeu. Como o racismo é um
fenômeno estrutural3 (ALMEIDA, 2019), regras e políticas migratórias têm sido

3

De acordo com Almeida (2019), o racismo é um fenômeno estrutural, institucional, porque é um sistema que
permeia toda a organização econômica e política das sociedades nacionais, assim como influencia a
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desenvolvidas historicamente sob lógicas e instituições racistas 4 (SILVA, 2019), fazendo com
que exemplos de políticas migratórias racializadas sejam encontrados tanto em países do
Norte quanto do Sul Global5. Segundo Garner (2007), a política migratória e de refúgio
securitizada da União Europeia é também racializada. Todas as medidas desenvolvidas desde
o final dos anos 1980 passaram a utilizar métodos classificatórios entre o que o autor
denominou como corpos problemáticos (não europeus) e não problemáticos (europeus) que
visam acessar os territórios nacionais dos Estados-membros desse bloco político.
Imigrantes problemáticos não são vistos como tais porque eles são pardos ou têm
particularidades fenotípicas específicas não compartilhadas pela maioria dos
europeus brancos, mas porque as culturas às quais se supõe que estejam inscritos são
vistas como incapazes de assimilação às normas liberais europeias, democráticas,
individualistas, judaico-cristãs. Essa suposta incompatibilidade cultural permite que
a presença de determinados grupos de imigrantes não apenas se torne problemática,
mas também seja culpabilizada em períodos de mudanças econômicas e sociais
graves, caracterizadas como “racismo de crise” por Etienne Balibar. (GARNER,
2007, p. 63, tradução nossa).

4

5

construção de narrativas antagônicas sobre diferentes grupos sociais desde o século XVI. Corresponde à
estratificação de seres humanos ao construir categorias de raças de ditos “seres superiores” e “seres
inferiores”, embasadas em diferenças físicas (fenotípicas) e culturais. Por isso, esse é um regime opressor
(SILVA, 2019). Consequentemente, “[...] a história da raça ou das raças é a história da constituição política e
econômica das sociedades contemporâneas [...]”, na qual existe a divisão entre aqueles que têm (mais) poder
e direitos e aqueles que estão destituídos disso, ou que possuem menos direitos (ALMEIDA, 2019,
documento não paginado).
Silva (2019) aborda a ambivalência do Direito enquanto instituição. Através da experiência brasileira, essa
pesquisadora examina que, de um lado, o Direito é um instrumento garantidor de prerrogativas e de garantias
do conjunto de pessoas que a literatura especializada retrata como branquitude, favorecendo a soberania de
populações semelhantes nos Estados-nação do Norte Global (os ex-colonizadores). Por outro lado, o Direito
serve para regulamentar regras e deveres para populações nacionais e estrangeiras não-brancas (negras,
pardas, amarelas, etc.), construídas socialmente como inferiores em relação ao primeiro grupo. Silva enfatiza
ainda que o Direito pode tanto servir para sedimentar, dar continuidade a um discurso social racista, quanto
para romper com tamanho círculo vicioso em determinada sociedade.
Alguns exemplos disso são encontrados na análise de Pellegrino (1995) sobre o perfil demográfico da
América Latina no pós-independência, através da noção generalizada das elites locais dominantes e dos seus
governos nacionais de que precisava-se incentivar a imigração de europeus para supostamente melhorar suas
sociedades nacionais. Silva (2019) argumenta também que o Brasil desenvolveu leis migratórias semelhantes
que revelam essa lógica, privilegiando o imigrante branco e europeu e impedindo ou dificultando a entrada
de estrangeiros não brancos nesse território. Satzewich (1988) discute essa questão através de imigrantes
laborais da região do Caribe que, até a metade dos anos 1960, eram impedidos pelo governo canadense de
venderem sua força de trabalho no Canadá; apesar de a política migratória canadense ter mudado há muitas
décadas, Satzewich (2015) afirma que até pouco tempo existiam suspeitas e críticas de que o atual programa
de imigração canadense reunisse características racializadas. Dunn, Klocker e Salabay (2007) debatem o
sentimento anti-islâmico contemporâneo contra australianos muçulmanos, imigrantes, solicitantes de refúgio
e refugiados muçulmanos nesse território, demonstrando que a racialização migratória ocorre também através
de características culturais, como manifestações religiosas, não sendo motivada somente por fenótipos na
Austrália. Por fim, Handmaker e Parsley (2001) examinam também a racialização da política migratória e de
refúgio da África do Sul pós-apartheid, através de episódios racistas contra migrantes moçambicanos no
início dos anos 2000.
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A racialização de medidas migratórias no caso europeu evidencia que o discurso racista
perpassa o processo de formulação de sua política migratória e de suas instituições. A “[...]
migração é um tema atravessado pela raça [...]”, e o racismo estrutural está na essência da
comunidade internacional (SILVA, 2019, p. 31). Ele é um processo ideológico, do qual as
políticas da UE não são imunes (GARNER, 2007). Ao longo da tese serão apresentados
exemplos disso, apontados na literatura especializada, em reportagens consultadas e/ou em
relatos de entrevistados.
Essas e outras questões afins serão abordadas neste estudo através de uma
epistemologia interpretativa. Os dados empíricos reunidos para compreender os diferentes
fatores que puderam colaborar para a construção desse discurso político europeu foram
obtidos através do método de entrevistas.
Devido a uma bolsa de estudos concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior tive a oportunidade de realizar um período-sanduíche no exterior,
na Universidade Livre de Bruxelas. Lá fui recebido como pesquisador visitante no Grupo de
Pesquisa sobre Relações Étnicas, Migrações e Igualdade (GERME), na Faculdade de Filosofia
e Ciências Sociais, sob a orientação do Doutor Andrea Rea, um sociólogo experiente na
questão migratória no continente europeu. Durante esse período realizei uma pesquisa de
campo, que me permitiu fazer investigações quase antropológicas in loco, conhecer melhor a
filosofia da União Europeia e de suas principais instituições que tratam direta ou lidam
indiretamente com decisões sobre a matéria migratória. Com isso, fiz uma série de entrevistas,
principalmente, com um grupo de oficiais da UE (EU officials), mas também com algumas
ONGs humanitárias que têm sede em Bruxelas.
O conjunto dessas entrevistas foi dividido em dois grupos de funcionários. O primeiro
foi composto por membros de algumas das principais instituições europeias que tratam, direta
ou indiretamente, com a questão da política migratória do bloco, mais precisamente, com o
seu processo decisório ou que influenciam o mesmo.
No segundo grupo de entrevistados estiveram representantes da sociedade civil
internacional do campo humanitário, isto é, oficiais de ONGs que prestam apoio material e
imaterial a migrantes e refugiados no território europeu, sobretudo, nas fronteiras externas dos
Estados-membros da primeira linha, que funcionam como uma porta de entrada dos fluxos
migratórios oriundos de países do Mediterrâneo para o território europeu.
Obviamente, essas ONGs e seus funcionários não têm a capacidade jurídica de
determinar os rumos da política migratória da União. Contudo, a decisão de entrevistá-las,
junto dos EU officials, ocorreu devido ao fato de que esses atores não-estatais têm a

26

capacidade de influenciar, informar, comunicar a tomada de decisões pelos Estadistas e
burocratas europeus. Comumente, instituições europeias como a Comissão e o Parlamento
promovem conferências internacionais que contam com a presença e a participação desses
practitioners (profissionais) humanitários, mas também de seus integrantes da academia.
Ademais, como visto acima, essas ONGs colaboram com a União na assistência e na proteção
de migrantes e refugiados. Por essas razões, compreendi que seria muito importante tentar
ouvi-las para saber o que elas pensavam sobre o discurso político de crise migratória, suas
implicações e quem tinha sido afetado pelas práticas derivadas dessa narrativa, além delas
mesmas que passaram a ser criminalizadas durante operações de salvamento e resgate no
Mediterrâneo. Outro objetivo disso foi tentar confrontar visões que acreditava de antemão que
seriam antagônicas, de modo a conseguir compilar dados empíricos mais dinâmicos,
diversificados, menos enviesados. Assim, ciente das possíveis limitações (quantitativas, por
exemplo) deste estudo, essas entrevistas são também consideradas como um outro diferencial
importante, ao darem espaço de fala a pelo menos dois lados desse processo, já que entrevistar
migrantes e refugiados não foi possível.
Logo, entre janeiro e abril de 2019, 25 entrevistas semiestruturadas, com perguntas de
tipo aberto, foram feitas pessoalmente6. Encontrei-me e conversei com oficiais da Comissão
Europeia, do Conselho Europeu, do Conselho de Ministros, do Gabinete Europeu de Apoio
em Matéria de Asilo7 (EASO), parlamentares e suas assistentes no Parlamento Europeu, e
também com representantes da sociedade civil internacional do campo humanitário através de
renomados e importantes atores não-estatais como a Caritas Europa, o C.N.C.D-11.11.11, a
Médecins du Monde e o Red Cross EU Office.
Todas as respostas das entrevistas foram trianguladas com os demais dados encontrados
na literatura especializada, em documentos oficiais de diversas instituições que constituem a
União Europeia e em reportagens da imprensa internacional. Esse vasto material foi
examinado qualitativamente e submetido a uma Análise de Discurso de tipo foucaltiano.
Através dessa análise, além daquilo que havia sido dito, que estava explícito ou que era
6
7

Apenas uma dessas entrevistas foi respondida por e-mail.
O termo asilo na língua portuguesa falada em Portugal é o sinônimo para refúgio no Brasil e em outros
países. Da mesma forma, em outros idiomas, ao se referir aos solicitantes de refúgio emprega-se usualmente
a palavra asilo, como ocorre no francês (demandeurs d’asile) e no inglês (asylum seekers). Entretanto, “Na
América Latina, desenvolveu-se o conceito de asilo, originário do Tratado de Direito Penal Internacional de
Montevidéu, de 1889, que dedicou um capítulo ao tema. [...] O asilo diplomático, assim, é instituto
característico da América Latina. Em outros lugares do mundo, a expressão que se utiliza é refúgio. É certo,
contudo, que outros países aplicam o asilo diplomático esporadicamente, não o reconhecendo, todavia, como
instituto de Direito Internacional.” (BARRETO, 2010, p. 13). Por essas razões, justifica-se a preferência pelo
uso do termo refúgio ao longo desta redação.
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exposto, entre outras coisas, procurei identificar aquilo que não havia sido dito, que estava
implícito ou havia sido silenciado. Conforme afirma Foucault (2007), nem tudo é sempre dito
em discursos, na comunicação de políticas e em outros signos inteligíveis que compõem
determinadas narrativas, sendo então esse algo a mais que o investigador precisa ter ciência e,
assim, demonstrar através do exercício acadêmico. Foi isso que busquei evidenciar ao longo
desta tese, através do discurso político da UE e seus Estados-membros, da política migratória
comum mais restritiva e securitária. A análise de todos os dados se apropriou também de
algumas das premissas do Construtivismo Crítico de Nicholas G. Onuf, como o papel da
agência (pessoas, sociedade, Estado), a co-constituição de fenômenos internacionais, as regras
na construção de realidades sociais e a centralidade da linguagem em todos esses processos
descritos (ONUF, 1989, 2015) que influenciam a construção de discursos.
Aquilo que denominarei ao longo da tese como discurso de crise migratória consiste na
soma das políticas desenvolvidas no âmbito supranacional da União Europeia, (como sua
política migratória modificada a partir de 2015), e, no âmbito individual, as práticas de seus
Estados-membros. Esses elementos constituem todo esse grande discurso europeu. Porque são
também sistemas de significados construídos socialmente (JØRGENSEN; PHILLIPS, 2002)
entre diferentes atores estatais e que fazem parte da burocracia dos seus Estados nacionais e
da própria instituição da UE como um todo. Nesse sentido, o discurso de crise migratória na
Europa é também um discurso essencialmente político, ideológico, frente à questão
migratória, como esclarecem Jeandesboz e Pallister-Wilkins (2016).
Além da presente introdução deste estudo, a estrutura da tese foi dividida em outras
cinco partes. No capítulo 2 – Abordagem Teórico-Metodológica Para Análise da Política
Migratória Europeia Face à “Crise Migratória” – analiso os diferentes conceitos que
embasaram a tese. O primeiro deles é a política migratória, seu funcionamento, para quê e
para quem serve. Defino igualmente o que significa a União Europeia e sua política
migratória comum. Ademais, abordo o conceito de securitização e criminalização das
migrações, bem como o conceito de crise e crise migratória. Ao final, descrevo todos os
aspectos teórico-metodológicos da pesquisa.
No capítulo 3 – “Emergência Humanitária”, “Crise de Refugiados” ou “Crise
Migratória”? – realizo essencialmente uma análise descritiva do fenômeno migratório que
começou a se desenvolver com mais intensidade nas fronteiras externas da União no final de
2014. Ou seja, um dos objetivos traçados para esta parte foi compreender no que isso
consistiu. Para tanto, utilizo as respostas das entrevistas feitas durante a pesquisa de campo,
triangulando-as com a literatura especializada, dados encontrados em relatórios oficiais de
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instituições da União Europeia, conclusões de reuniões do Conselho Europeu e do Conselho
de Ministros, documentos da Comissão e do Parlamento, e reportagens da imprensa
internacional sobre esse período. Defino esses como alguns dos diferentes elementos que
colaboraram para a construção do discurso político europeu mais restritivo, os quais serão
aprofundados no decorrer também dos capítulos seguintes. Além disso, discuto o
desenvolvimento de outras ditas crises subsequentes à de tipo de migratório no bloco político
europeu durante o mesmo período.
Ao longo do capítulo 4 – A Política Migratória da União frente à “Crise” –apresento o
estágio atual da política migratória comum da UE, elencando seus antecedentes (normas e
elementos jurídicos, desalinhos entre as esferas supranacional e individual) que colaboraram
para a sua reformulação durante mais de vinte anos, evidenciando as diferentes etapas
análogas da construção do discurso político mais restritivo e da narrativa de combate à
imigração irregular e às redes criminosas de contrabando de migrantes. Posteriormente,
descrevo os principais eixos da Agenda Europeia de Migração (European Agenda on
Migration) contando também com a percepção dos entrevistados, da literatura especializada e
demais fontes.
No capítulo 5 – As Implicações da Atual Política Migratória Comum – abordo essa
política sob o aspecto das principais consequências resultantes disso, como e quem foi
atingido por isso. Desse modo, elenco quais foram as respostas e impasses centrais, assim
como a Comissão, o Conselho e o Parlamento têm atuado desde então nas negociações e
debates que tangenciam a matéria migratória. Em outro momento, amplio a discussão
enfocando especificamente na análise do sistema de relocalização, sobre a real polarização
entre os Estados-membros, o processo conhecido como externalização de parte da política
migratória e o papel da Frontex. Dando continuidade a isso, examino o conceito de Europa
Fortaleza em relação à vizinhança mediterrânea e sobre a criminalização da atuação da ajuda
humanitária prestada por atores não-estatais como as ONGs, nessa região. Finalizo esse
capítulo com a opinião dos entrevistados sobre como a União Europeia deve agir nos
próximos anos, considerando-se que uma pressão migratória tende a continuar ocorrendo em
direção às suas fronteiras externas.
Nas penúltimas páginas retomo parte da análise desenvolvida ao longo de todo estudo,
através das conclusões (capítulo 6) tecidas. Dentre essas, está o fato de que realmente existe
um discurso europeu que securitiza o migrante ou a própria migração, resultado de normas,
práticas e discursos progressivamente restritivos e seletivos. A partir do crescimento do fluxos
migratórios de migrantes e refugiados em situação irregular oriundos de países do Norte da

29

África e do Oriente Médio esse discurso político foi reforçado pelas instituições europeias,
suas lideranças políticas, como os Chefes de Estado e de Governo de seus Estados-membros,
mas também seus Ministros da Justiça e do Interior, assim como favoreceram o
desenvolvimento de novas diretrizes migratórias, como a Agenda Europeia de Migração.
Além disso, esse cenário de uma suposta crise migratória acabou sendo corroborado
igualmente por parte da academia e da imprensa ao retratarem, ao reproduzirem esse
fenômeno também como uma crise diante da opinião pública das sociedades desse continente
e do restante do mundo. As páginas subsequentes são seguidas pela lista de todas as
referências utilizadas, os apêndices e alguns anexos reunidos.
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APÊNDICE A – MODELOS DOS QUESTIONÁRIOS DAS ENTREVISTAS
(continua)

Modelo A – Questionário aplicado aos funcionários das instituições europeias
Projeto: O discurso europeu sobre a ‘crise migratória’ no século XXI.
Financiado
pela:

Agência CAPES (Brasil).

Pesquisador: Leonardo MARMONTEL BRAGA.
Instituições: Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais
(PPGEEI), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e
Grupo de Pesquisa sobre Relações Étnicas, Migrações e Igualdade
(GERME) da Universidade Livre de Bruxelas (ULB).
Contato: -------@ulb.be; -------@ufrgs.br.
Orientadores
Professora Sílvia Regina FERABOLLI (PPGEEI-UFRGS, Brasil), e-mail: do projeto:
--------@gmail.com; Professor Andrea REA (GERME-ULB, Bélgica), email: -------@ulb.ac.be.

GUIA DE PERGUNTAS
1. Existem diferenças entre os movimentos migratórios (forçados) de 1999 e aqueles desde 2010
em direção à Europa? Na sua opinião, quais são as características principais dos
movimentos migratórios forçados atuais em direção à UE?
2. O que é uma crise para você? O que temos na Europa nos últimos anos: uma crise
humanitária, uma crise de refugiados ou uma crise migratória? Desde quando esse
fenômeno existe, ou quando começou? Quando terá um fim?
3. Segundo os dados do projeto Missing Migrants, mantido pela OIM, entre os anos 2014 e 2018,
mais de 17.000 migrantes morreram tentando fazer a travessia do Mediterrâneo Central. Então,
quais são os dispositivos postos em prática contra o afogamento? O afogamento é algo que
se pode evitar? E, portanto, quais são os dispositivos para serem colocados em prática em
caso de urgência?
4. Nos últimos anos, falamos muito de crise de refugiados e vimos uma crise de estados para
acolher aos refugiados. Então, por que a União Europeia tem dificuldades em falar em
termos de crise de acolhimento de refugiados e solicitantes de refúgio? Por que não
discutimos isso?
5. Como os Estados-membros reagiram e/ou trataram este fenômeno até o momento? Quanto às
reações dos países do Visegrado/V4 sobre fechar suas fronteiras e, também, sobre não
desejar acolher migrantes que chegarem na Europa, poderíamos dizer que existem
diferentes políticas migratórias no interior da UE? Por que os Estados-membros europeus
não seguem a mesma política migratória da UE?
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(continuação)

6. O que sempre impediu ou interrompeu o curso dos debates e das negociações sobre a
política migratória comum em relação ao fenômeno dos movimentos migratórios recentes?
7. Quais foram as soluções adotadas pela UE até o momento? Quais tipos de respostas (em
termos de ação) foram priorizadas?
8. Como estas soluções adotadas foram decididas pela União Europeia? Quais são as
diferentes visões do Conselho, da Comissão e do Parlamento Europeu?

9. Como você avaliaria os resultados encontrados no nível da relocalização de refugiados,
da polarização dos Estados-membros e da externalização (acordo UE-Turquia)?
10. Qual é a política migratória da UE para a região do Mediterrâneo Central hoje? Ela
mudou nos últimos anos? Como? Quais são as medidas adotadas pela UE para colaborar
com a sua vizinhança mediterrânea dado tal cenário migratório?

11. O Conselho Europeu favoreceu a criação da Operação Sofia para diminuir os fluxos
migratórios em direção às fronteiras europeias do Mediterrâneo, ao invés de promover o
aumento da ajuda humanitária para o programa alimentar mundial (FAO) no Líbano e na
Jordânia, segundo o apelo dessa mesma agência em junho de 2015. Na sua opinião, por que a
UE decidiu promover uma solução militarizada, ou termos de sua política de segurança
comum, e não uma política mais humanitária?

12. Você acha que hoje a Frontex é a principal ação em prática nas fronteiras da UE?
Como esta agência trabalha em relação a esse fenômeno migratório recente?
13. O navio Aquarius esteve bloqueado em Marselha desde outubro de 2018 e parou,
definitivamente, suas operações humanitárias em 06 de dezembro de 2018, isso significa o fim
da ajuda humanitária no Mediterrâneo Central?
14. A pressão dos movimentos migratórios da África e do Oriente Médio não desaparecerá. Qual
deveria ser a resposta das instituições europeias (Comissão Europeia, Conselho Europa e
Parlamento Europeu)?
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Modelo B – Questionário aplicado aos funcionários das ONGs do campo humanitário
Projeto:
Financiado
pela:
Pesquisador:
Instituições:

O discurso europeu sobre a ‘crise migratória’ no século XXI.
Agência CAPES (Brasil).

Leonardo MARMONTEL BRAGA.
Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais
(PPGEEI), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e
Grupo de Pesquisa sobre Relações Étnicas, Migrações e Igualdade
(GERME) da Universidade Livre de Bruxelas (ULB).
Contato: -------@ulb.be; -------@ufrgs.br.
Orientadores do Professora Sílvia Regina FERABOLLI (PPGEEI-UFRGS, Brasil), e-mail:
projeto: ---------@gmail.com; Professor Andrea REA (GERME-ULB, Bélgica), email: -------@ulb.ac.be.

GUIA DE PERGUNTAS
1. Existem diferenças entre os movimentos migratórios (forçados) de 1999 e aqueles desde 2010
em direção à Europa? Na sua opinião, quais são as características principais dos movimentos
migratórios forçados atuais em direção à UE?

2. O que é uma crise para você? O que temos na Europa nos últimos anos: uma crise
humanitária, uma crise de refugiados ou uma crise migratória? Desde quando esse
fenômeno existe, ou quando começou? Quando terá um fim?
3. Segundo os dados do projeto Missing Migrants, mantido pela OIM, entre os anos 2014 e 2018,
mais de 17.000 migrantes morreram tentando fazer a travessia do Mediterrâneo Central. Então,
quais são os dispositivos postos em prática contra o afogamento? O afogamento é algo que
se pode evitar? E, portanto, quais são os dispositivos para serem colocados em prática em
caso de urgência?
4. Nos últimos anos, falamos muito de crise de refugiados e vimos uma crise de estados para
acolher aos refugiados. Então, por que a União Europeia tem dificuldades em falar em
termos de crise de acolhimento de refugiados e solicitantes de refúgio? Por que não
discutimos isso?
5. Como os Estados-membros reagiram e/ou trataram este fenômeno até o momento? Quanto às
reações dos países do Visegrado/V4 sobre fechar suas fronteiras e, também, sobre não
desejar acolher migrantes que chegarem na Europa, poderíamos dizer que existem
diferentes políticas migratórias no interior da UE? Por que os Estados-membros europeus
não seguem a mesma política migratória da UE?
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6. O que sempre impediu ou interrompeu o curso dos debates e das negociações sobre a
política migratória comum em relação ao fenômeno dos movimentos migratórios recentes?
7. Como a ONG X (nome da ONG) avaliaria os resultados encontrados no nível da
relocalização de refugiados, da polarização dos Estados-membros e da externalização
(Acordo UE-Turquia)?
8. Como a ONG X (nome da ONG) vê a política migratória da UE para a região do
Mediterrâneo Central hoje? Ela mudou nos últimos anos? Como? Quais são as medidas
adotadas pela UE para colaborar com a sua vizinhança mediterrânea dado tal cenário
migratório?
9. O navio Aquarius esteve bloqueado em Marselha desde outubro de 2018 e parou,
definitivamente, suas operações humanitárias em 06 de dezembro de 2018, isso significa o fim
da ajuda humanitária no Mediterrâneo Central?
10. A pressão dos movimentos migratórios da África e do Oriente Médio não desaparecerá. Qual
deveria ser a resposta das instituições europeias (Comissão Europeia, Conselho Europa e
Parlamento Europeu)?
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO
(continua)

O discurso europeu sobre a ‘crise migratória’ no século XXI.
Agência CAPES (Brasil).
Leonardo MARMONTEL BRAGA.
Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais (PPGEEI), da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e Grupo de Pesquisa sobre
Relações Étnicas, Migrações e Igualdade (GERME) da Universidade Livre de
Bruxelas (ULB).
Contato: ------ @ulb.be ; ------@ufrgs.br.

Projeto:
Financiado pela:
Pesquisador:
Instituições:

FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO
O objetivo deste documento é especificar os termos da minha participação no projeto “O
discurso europeu sobre a ‘crise migratória’ no século XXI” como entrevistado(a).
1. Recebi informação suficiente sobre este projeto de pesquisa. O objetivo da minha participação
neste projeto, enquanto uma pessoa entrevistada, me foi explicado e esclarecido.
2. Minha participação como entrevistado(a) neste projeto é voluntária. Não existe restrição,
explícita ou implícita, alguma para participar.
3. A participação implica ser entrevistado(a) por um pesquisador da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e da Universidade Livre de Bruxelas. Autorizo o pesquisador a tomar notas
escritas durante a entrevista. Autorizo, igualmente, a gravação (via áudio/ vídeo) da entrevista.
No caso de uma colaboração escrita via e-mail, isto é, sem uma entrevista presencial, autorizo
o pesquisador a utilizar a íntegra das minhas respostas como dados para o seu estudo.
4. Tenho o direito de não responder a nenhuma das perguntas. Se não me sentir confortável de
alguma forma, durante o curso da entrevista; tenho o direito de me retirar da mesma.
5. Recebi as garantias de que, se desejá-lo, o pesquisador não irá me identificar pelo nome ou
atividade profissional em relatório algum, utilizando a informação obtida desta entrevista, e
que a minha confidencialidade como participante deste estudo permanecerá em segurança. Em
qualquer caso, as utilizações subsequentes das gravações e dos dados serão submetidas à
política de utilização padrão de dados na Bélgica e no Brasil.
6. Li e compreendi os pontos das afirmações deste formulário. Tive todas as minhas questões
respondidas para a minha satisfação e concordo em participar, voluntariamente, deste estudo.
7. Recebi uma cópia deste formulário de consentimento assinada pelo pesquisador.

Autorizo a reprodução de meu nome completo,
minha atividade profissional ou qualquer outro
dado pessoal 

Prefiro ser referido(a)
participante
anônimo(a)


como
neste

um(a)
estudo
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A minha assinatura abaixo indica que decidi participar voluntariamente nesta pesquisa e que li e
compreendi a informação descrita acima. Recebi a cópia assinada e datada deste formulário para
conservá-la, assim como qualquer outro material impresso julgado como necessário pelo
pesquisador.

____________________________

Data: __/__/2019.

Nome e sobrenome do(da) participante

_________________________________
Assinatura do(da) participante

________________________
Assinatura do pesquisador

Esta pesquisa respeita os princípios e as regras do Código de Ética para a Pesquisa Científica
na Bélgica e no Brasil. Caso tenha perguntas e/ou preocupações suplementares sobre este
estudo, queira contatar:
Orientadores Professora Sílvia Regina FERABOLLI (PPGEEI-UFRGS, Brasil), e-mail: ------do projeto: @gmail.com; Professor Andrea REA (GERME-ULB, Bélgica), e-mail: -----@ulb.ac.be.
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APÊNDICE C – COMO CADA INSTITUIÇÃO DEFINIU O FENÔMENO
MIGRATÓRIO?
INSTITUIÇÃO

Comissão
Europeia

ENTREVISTADO(A)

DEFINIÇÃO

Anônimo (Entrevista 8)

Não percebe isso como uma crise

Anônimo (Entrevista 12)

Crise de refúgio e crise humanitária

Anônimo (Entrevista 20)
Anônimo (Entrevista 21)
André GILLISSEN (Entrevista 11)

Conselho
Europeu

Anônimo (Entrevista 19)

Crise: refúgio, migratória e humanitária

Raoul UEBERECKEN (Entrevista 24)

Crise: refúgio, migratória e humanitária,
sobretudo, crise político-institucional da UE

Anônimo (Entrevista 14)

Crise humanitária

Édouard MARTIN (Entrevista 1)

Crise: refúgio, migratória e humanitária

Tomas ZDECHOVSKÝ (Entrevista 3)

Crise migratória

EASO

Liliana RODRIGUES (Entrevista 4)
MEP Anônimo (Entrevista 5)
Jozo RADOŠ (Entrevista 6)

Parlamento
Europeu

Crise migratória

Assistente parl. anônimo (Entrevista 9)

Crise humanitária

Nazanin SEPEHRI – assist. parl. (Entr. 15)

Crise humanitária (no M. Mediterrâneo)

João PIMENTA LOPES (Entrevista 16)

Crise humanitária

Juan Fernando L. AGUILAR (Entrevista 17)

Crise político-institucional da UE (crise de
valores europeus)

Pavel TELIČKA (Entrevista 18)

Crise migratória

MEP Anônimo (Entrevista 23)

Caritas
EUROPA

Red Cross EU
Office

Crise: migratória, humanitária com reflexos de
uma crise econômica
Crise: refúgio, migratória e humanitária + crise
político-institucional da UE com reflexos de
uma crise econômica
Crise: refúgio, migratória e humanitária + crise
político-institucional da UE

MEP Anônimo (Entrevista 7)

Ana Maria GOMES (Entrevista 22)

CNCD –
11.11.11
Médecins du
Monde

Crise de refúgio e humanitária, menos crise
migratória
Crise político-institucional da UE + Crise
humanitária a nível local
Crise migratória (sentido da migração "ilegal")
+ crise político-institucional da UE

Crise político-institucional da UE (crise de
valores europeus)
Crise político-institucional da UE + Crise
humanitária a nível local

Leïla BODEUX (Entrevista 2)

Crise de solidariedade e crise políticoinstitucional da UE

Arnaud ZACHARIE (Entrevista 10)

Crise de refúgio

Pierre VERBEEREN (Entrevista 13)

Crise político-institucional da UE (crise de
valores europeus)

Anaïs Faure ATGER (Entrevista 25)

Crise humanitária

Fonte: Elaboração própria.
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APÊNDICE D – QUADRO-SÍNTESE DA PERGUNTA Nº 5
“Como os Estados-membros reagiram e/ou trataram este fenômeno até o momento? Quanto às
reações dos países do Visegrado/V4 sobre fechar suas fronteiras e, também, sobre não desejar
acolher migrantes que chegarem na Europa, poderíamos dizer que existem diferentes políticas
migratórias no interior da UE? Por que os Estados-membros europeus não seguem a mesma
política migratória da UE?”

(continua)

Entrevistado(a)
Entrevistado 1
Entrevistada 2

Entrevistado 3
Entrevistada 4
Entrevistado 5

Entrevistado 6

Entrevistado 7

Entrevistado 8

Entrevistada 9

Entrevistada 10
Entrevistado 11
Entrevistada 12
Entrevistado 13
Entrevistado 14

Resposta
Concordou. Existem muitas razões, sendo elas históricas, econômicas e
filosófico-culturais para explicar tal comportamento.
Concordou que existem políticas migratórias, enormemente, diferentes, mas a
divisão de políticas migratórias “Leste-Oeste” precisa ser analisada, discutida e
desmistificada, pois houve medidas restritivas em ambos os lados.
Não comentou diretamente sobre a existências de políticas migratórias
diferentes, mas afirmou que os países do Visegrado desejam manter o controle
imigratório sobre o seu território e rejeitam imposições sobre quotas
migratórias da Comissão Europeia.
Pergunta não feita à entrevistada.
Concordou que os Estados-membros europeus não seguem a mesma política
migratória e que deveriam cumpri-la ou serem obrigados a fazê-lo.
Concordou que existem políticas migratórias diferentes. As razões que
explicam isso, ou o comportamento dos países do Visegrado, por exemplo,
estão relacionadas ao medo, à insegurança e incertezas quanto aos afluxos
migratórios em suas sociedades e a estratégia do bloco europeu.
Concordou que existem políticas migratórias diferentes e que parecem
irreconciliáveis. Destacou a atuação de partidos políticos europeus com
objetivos diferentes.
Concordou com a ideia de que existem comportamentos diferentes na área
migratória. A política migratória da UE está mudando e certos países, como
aqueles do grupo do Visegrado, parecem não se sentir representados pela
política comum europeia, por isso tais atores acabam reagindo diferentemente.
Concordou que parecem existir diferentes políticas migratórias. Isso se deve em
grande parte a atuação de governos de extrema-direita e de lideranças
populistas em vários Estados-membros da UE do norte, do sul, do leste
(Hungria, Itália, Suécia, Dinamarca, etc.). Em síntese, essa conjuntura
culminou no fechamento da UE.
Concordou que existem diferentes políticas migratórias em andamento no
âmbito da União Europeia
Concordou implicitamente que existiram diferentes políticas migratórias
durante esse período relacionadas a três blocos políticos dentro da Europa.
Concordou que os países do Visegrado não seguem a política migratória
comum.
Discordou. Existe uma política migratória comum: os Estados-membros
europeus concordam em conter novos fluxos migratórios através de
negociações com os países de origem desses movimentos populacionais.
Pergunta não feita ao entrevistado.
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(conclusão)

Entrevistado(a)
Entrevistada 15

Entrevistado 16
Entrevistado 17
Entrevistado 18

Entrevistado 19
Entrevistada 20

Entrevistada 21
Entrevistada 22
Entrevistado 23

Entrevistado 24

Entrevistada 25

Resposta
Discordou sobre a existência de políticas migratórias diferentes. Não existe
uma grande diferença entre aquilo que fazem os países do Visegrado e a
política da UE, já que ambos estariam dedicados a proteger cada vez mais as
fronteiras externas europeias.
Discordou implicitamente. As medidas migratórias adotadas pelos países do
Visegrado não são muito diferentes da suposta política migratória comum da
União Europeia.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Discordou, porque não existe uma política migratória muito complexa no
âmbito da União Europeia. Mas, alguns Estados-membros europeus foram
influenciados por uma conjuntura de várias razões.
Discordou parcialmente. Os países do Visegrado e os bálticos não são
contrários a uma política migratória comum, mas sim sobre o que deve ser essa
política.
Concordou que mesmo existindo uma política migratória comum, muitos
Estados-membros europeus atuam de diferentes maneiras.
Não ficou claro se concorda totalmente ou discorda sobre a existência de
diferentes políticas migratórias. Mas, afirmou que isso é fruto da polarização e
desconfiança política entre os Estados-membros, sendo um fenômeno muito
maior do que a migração por si só.
Pergunta não feita à entrevistada.
Não ficou claro se concorda totalmente ou discorda sobre a existência de
diferentes políticas migratórias. Mas, reconheceu que houve um
comportamento hostil, do norte ao sul da União Europeia, face aos migrantes e
aos refugiados.
Discordou. Existe sim um consenso sobre as grandes linhas da política
migratória comum definidas no âmbito da União Europeia.
Concordou implicitamente que parecem existir diferentes políticas migratórias.
Existe um sistema europeu comum de refúgio, que precisa ser revisado porque
sua aplicação deixa margem para ampla interpretação para os Estadosmembros, fazendo com na prática os solicitantes de refúgio não tenham o
mesmo tratamento nos países da UE.

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, contendo uma síntese sobre cada resposta.
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APÊNDICE E – QUADRO-SÍNTESE DA PERGUNTA Nº 7
“Quais foram as soluções adotadas pela UE até o momento? Quais tipos de respostas (em
termos de ação) foram priorizadas?”
(continua)

Entrevistado(a)

Resposta

Entrevistado 1

Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistada 2

Pergunta não feita à entrevistada.
A UE priorizou medidas essencialmente voltadas ao endurecimento do controle
migratório em suas fronteiras.
Pergunta não feita à entrevistada.

Entrevistado 3
Entrevistada 4
Entrevistado 5
Entrevistado 6
Entrevistado 7

Entrevistado 8

Entrevistada 9
Entrevistada 10
Entrevistado 11
Entrevistada 12
Entrevistado 13

Pergunta não feita ao entrevistado.
A UE precisa ainda construir medidas e políticas técnicas que permitam saber
como lidar com os fluxos migratórios, mantendo-os mais controlados.
A Comissão Europeia preparou um “plano de ação imediato”, apoiado pelo
Parlamento e Conselho europeus, envolvendo desde medidas que visavam evitar
mais perdas humanas até o reforço da proteção das fronteiras externas.
Criou-se o consenso entre os Estados-membros sobre a necessidade de limitar o
número de migrantes e de solicitantes de refúgio; desenvolvimento de uma
política melhor de retorno, de controle de fronteiras e de cooperação com a
vizinhança europeia para, assim, conseguir “gerir” também melhor os fluxos
migratórios.
As soluções adotadas priorizaram medidas mais restritivas quanto à migração
em direção às fronteiras europeias. Vigorou, assim, uma política de maior
rigidez quanto aos fluxos migratórios.
Pergunta não feita ao entrevistado.
A UE priorizou medidas que visaram a proteção de suas fronteiras externas, a
luta contra os contrabandistas de seres humanos e a cooperação com países
vizinhos, países de trânsito e de origem dos afluxos migratórios para melhor
controlá-los.
Pergunta não feita à entrevistada.

Entrevistado 16

Pergunta não feita ao entrevistado.
Houve várias tentativas de respostas, sobretudo, o plano de relocalização de
solicitantes de refúgio que chegavam na Europa através da Grécia e da Itália.
As soluções priorizadas consistiram em medidas migratórias mais restritivas,
como o fechamento de fronteiras externas europeias através de acordos bilaterais
com países vizinhos e outros acordos bilaterais similares que permitam a
deportação ou o “retorno” de migrantes em situação irregular.
Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistado 17

Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistado 18

Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistado 19

Pergunta não feita ao entrevistado.
As soluções adotadas envolveram medidas que podem ser chamadas de “intra
europeias” (como a relocalização) e de “extra europeias” (proposta de
plataforma regional de desembarque, Declaração UE-Turquia, etc.), sendo essas
últimas aquelas que têm predominado na pauta europeia.

Entrevistado 14

Entrevistada 15

Entrevistada 20
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(conclusão)

Entrevistado(a)

Resposta

Entrevistada 21

Pergunta não feita à entrevistada.

Entrevistada 22

Pergunta não feita à entrevistada.

Entrevistado 23

Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistado 24

Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistada 25

Pergunta não feita à entrevistada.

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, contendo uma síntese sobre cada resposta.
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APÊNDICE F – QUADRO-SÍNTESE DA PERGUNTA Nº 6
“O que sempre impediu ou interrompeu o curso dos debates e das negociações sobre a
política migratória comum em relação ao fenômeno dos movimentos migratórios recentes?”
(continua)

Entrevistado(a)
Entrevistado 1

Entrevistada 2

Entrevistado 3
Entrevistada 4
Entrevistado 5
Entrevistado 6
Entrevistado 7

Entrevistado 8
Entrevistada 9
Entrevistada 10

Entrevistado 11

Entrevistada 12
Entrevistado 13
Entrevistado 14

Entrevistada 15

Resposta
Concordou que, ao menos em algum momento, houve interrupção nas
negociações que tangenciam a matéria migratória, devido à falta de coragem
de política dos governantes europeus.
Concordou que, ao menos em algum momento, houve interrupção nas
negociações que tangenciam a matéria migratória, devido à inúmeras razões
como a visualização do fenômeno migratório sob o aspecto securitário, o papel
da imprensa europeia, etc.
Não concordou com a ideia de que houve interrupção nas negociações sobre a
política migratória em algum momento, pois o debate nessa área ainda
continua.
Pergunta não feita à entrevistada.
Não concordou com a ideia de que houve interrupção nas negociações sobre a
política migratória em algum momento, pois o debate nessa área ainda
continua.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Não concordou com a ideia de que houve interrupção nas negociações sobre a
política migratória em algum momento, pois o debate nessa área ainda
continua.
Concordou que, ao menos em algum momento, houve interrupção nas
negociações que tangenciam a matéria migratória, devido ao fato de que a UE
politizou o debate utilizando certas estatísticas que resultaram num tipo de
forma populista de fazer política (em ambos os lados da política europeia).
Pergunta não feita à entrevistada.
Concordou que, ao menos em algum momento, houve interrupção nas
negociações que tangenciam a matéria migratória, devido ao discurso do medo
e a utilização de medidas como a amálgama do islamista-terrorista.
Concordou que, ao menos em algum momento, houve interrupção nas
negociações que tangenciam a matéria migratória, devido à introdução de um
sistema obrigatório de relocalização de refugiados e a busca pelo consenso
entre os 28 Chefes de Estado, e não mais a maioria qualificada, para a reforma
do direito de refúgio.
Concordou que, ao menos em algum momento, houve interrupção nas
negociações que tangenciam a matéria migratória, devido a UE ter outras
prioridades como as negociações do BREXIT e a definição do novo orçamento
europeu.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Concordou que, ao menos em algum momento, houve interrupção nas
negociações que tangenciam a matéria migratória, devido à busca pelo
consenso entre os 28 Chefes de Estado, e não mais a maioria qualificada, para
a reforma do direito de refúgio.
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(conclusão)

Entrevistado(a)
Entrevistado 16

Entrevistado 17

Entrevistado 18

Entrevistado 19

Entrevistada 20

Entrevistada 21

Entrevistada 22
Entrevistado 23
Entrevistado 24

Entrevistada 25

Resposta
Não concordou com a ideia de que houve interrupção nas negociações sobre a
política migratória em algum momento, pois o debate nessa área ainda
continua.
Concordou que, ao menos em algum momento, houve interrupção nas
negociações que tangenciam a matéria migratória, devido ao descumprimento
do direito europeu, que é imprescindível para o funcionamento da política
migratória comum.
Não concordou com a ideia de que houve interrupção nas negociações sobre a
política migratória em algum momento, pois o debate nessa área ainda
continua.
Concordou que, ao menos em algum momento, houve interrupção nas
negociações que tangenciam a matéria migratória, devido à falta de
solidariedade entre os Estados-membros em uma situação de crise.
Concordou que, ao menos em algum momento, houve interrupção nas
negociações que tangenciam a matéria migratória, devido à politização da
temática migratória pelos Estados-membros.
Concordou que, ao menos em algum momento, houve interrupção nas
negociações que tangenciam a matéria migratória, devido à mudança drástica
na orientação política de chefes de Estado europeus.
Concordou que, ao menos em algum momento, houve interrupção nas
negociações que tangenciam a matéria migratória, devido à atuação de forças
políticas da extrema-direita, populistas e eurocéticas.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Não concordou com a ideia de que houve interrupção nas negociações sobre a
política migratória em algum momento, pois o debate nessa área ainda
continua.
Concordou que, ao menos em algum momento, houve interrupção nas
negociações que tangenciam a matéria migratória, porque a cada mudança de
governo nacional surge uma nova abordagem migratória e consequentemente
uma nova lei, circunstância que dificulta o processo legislativo no âmbito
europeu.

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, contendo uma síntese sobre cada resposta.
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APÊNDICE G – QUADRO-SÍNTESE DA PERGUNTA Nº 8
“Como estas soluções adotadas foram decididas pela União Europeia? Quais são as diferentes
visões do Conselho, da Comissão e do Parlamento Europeu?”
(continua)

Entrevistado(a)

Entrevistado 1

Entrevistada 2
Entrevistado 3
Entrevistada 4
Entrevistado 5

Resposta
As grandes decisões em matéria migratória são essencialmente definidas pelos
Estados-membros do Conselho Europeu; a Comissão Europeia propõe iniciativas
legislativas e zela pelo cumprimento dos tratados; e o Parlamento Europeu pode dar
o seu parecer sobre isso, mas precisaria ter mais autonomia para impor suas
decisões. Essas três instituições europeias deveriam ser na prática complementares e
não três forças diferentes.
Pergunta não feita à entrevistada.
O Conselho Europeu está vinculado aos desejos dos governos dos Estadosmembros; O Parlamento Europeu tem uma atuação mais ideológica; e a Comissão
Europeia busca cumprir rigorosamente aquilo que está escrito nos tratados e normas
europeias.
Pergunta não feita à entrevistada.

Entrevistado 13

Pergunta não feita ao entrevistado.
A Comissão é uma instituição técnica; O Parlamento está mais preocupado com
questões humanitárias e o Conselho Europeu é a instituição europeia mais
importante e a qual tem o poder avançar ou bloquear questões de diferentes áreas.
Comissão, Conselho e Parlamento estão em diálogo permanente para implementar
uma política europeia eficaz. No Conselho, evidentemente, existem visões diferentes
nessa matéria; o Parlamento trabalha para garantir uma divisão justa das
responsabilidades no acolhimento de solicitantes de refúgio e diminuir a carga sobre
os Estados-membros com fronteiras externas; e a Comissão busca promover o
espírito de solidariedade na UE e dar uma resposta europeia, no longo prazo, que
combine políticas internas e externas.
Durante esse período, a Comissão e o Parlamento europeus buscaram promover uma
política migratória mais receptiva, enquanto o Conselho Europeu teve mais
dificuldade, ou foi mais relutante a isso.
Normalmente essas três instituições trabalham juntas no processo legislativo da UE.
Mas, nos últimos anos isso não ocorreu, vendo-se a Comissão Europeia atuar mais
em consonância com a vontade dos Estados-membros do Conselho Europeu em
alguns momentos.
Pergunta não feita ao entrevistado.
A Comissão possui uma abordagem mais federalista, por isso propôs o sistema de
relocalização de solicitantes de refúgio; O Parlamento possui uma posição
semelhante; e o Conselho possui uma visão muito mais pragmática dessa questão
migratória.
A Comissão Europeia tem o monopólio da proposição de medidas e de nova
legislação europeia, buscando sempre coordenar e desenvolver políticas comuns; o
Conselho Europeu depende dos interesses da totalidade de seus Estados-membros,
tendo internamente muitas posições diferentes; e o Parlamento Europeu procura
representar o interesse dos cidadãos europeus, através dos membros parlamento,
respeitando as posições dos partidos políticos, lobbies e da sociedade civil.
Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistado 14

Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistado 6

Entrevistado 7

Entrevistado 8

Entrevistada 9
Entrevistada 10
Entrevistado 11

Entrevistada 12
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(conclusão)

Entrevistado(a)
Entrevistada 15

Entrevistado 16

Entrevistado 17

Entrevistado 18

Entrevistado 19

Entrevistada 20

Entrevistada 21

Entrevistada 22

Entrevistado 23

Entrevistado 24

Entrevistada 25

Resposta
Não existe diferença entre as visões dessas instituições quanto à questão migratória,
porque são governadas pelas mesmas maiorias políticas. O Parlamento trabalha mais
em prol de direitos humanos, enquanto o Conselho defende a soberania de seus
Estados-membros e a Comissão zela pelo funcionamento da UE.
O Parlamento teria estado aquém das reais necessidades, mas ainda sim teria tido
posições mais positivas quanto à temática migratória; já o Conselho é onde as
grandes decisões são tomadas, sendo, então, o local das respostas e dos avanços
negativos recentes da política migratória europeia.
A Comissão é “guardiã dos tratados” europeus, adotando geralmente uma posição
neutra e europeia; o Parlamento continua ainda com um maioria pró-europeia; o
Conselho é onde estaria o problema, porque as posições seriam ante europeias,
sendo mais um fórum de disputas sobre interesses nacionais, bloqueando parte da
legislação em matéria migratória.
A Comissão e o Parlamento teriam posições mais semelhantes. Não se verifica o
mesmo entre o Parlamento e os Estados-membros no Conselho. Mas, existe maior
entendimento entre a Comissão e o Conselho.
Parlamento teria trabalhando mais em defesa dos direitos dos refugiados e de uma
política de abertura; A Comissão buscaria desenvolver políticas europeias fortes e
trazer maiores competências para a UE; e o Conselho, através dos representantes
dos Estados-membros, teve uma posição preponderante de limitar os fluxos
migratórios, desenvolvendo medidas para tanto.
A Comissão é quem propõe as iniciativas legislativas e/ou medidas em matéria
migratória, que serão avaliadas pelo Parlamento e decididas também pelo Conselho.
O Conselho é quem tem bloqueado iniciativas legislativas da matéria migratória. O
Parlamento tem cooperado mais com a Comissão e atuado mais em prol da defesa
do direito dos refugiados.
A Comissão possui um papel mais tecnocrático e, portanto, uma posição mais
democrática; O Conselho é mais politizado e polarizante, tomando atitudes que
favorecem as nações representadas pelos Estados-membros; O Parlamento, salvas
suas diferenças políticas internas, possui um posicionamento mais humano e tende a
ser favorável aos direitos de migrantes e refugiados.
O Parlamento, através de sua maioria pró-europeia, conseguiu fazer o seu papel
propondo uma reforma para o regulamento de Dublin, mas essa foi bloqueada no
Conselho Europeu. A Comissão Europeia não liderou o debate migratório nessa
gestão da forma esperada.
O Parlamento adotou um posicionamento muito mais progressivo e em defesa dos
direitos dos refugiados e migrantes, contando com o apoio da Comissão. Mas, o
Conselho, através de seus Estados-membros, bloqueou qualquer iniciativa de
negociação nessa área.
O Conselho se dedicou a controlar e reforçar suas fronteiras externas, de modo a
também controlar e a reduzir a imigração irregular. A Comissão errou ao impor um
sistema de relocalização obrigatória de refugiados, pois isso foi o que dividiu o
debate político na Europa. O Parlamento conseguiu aprovar relatório quanto à
reforma do regulamento de Dublin, mas isso não significa dizer que possui um
posicionamento claro e homogêneo nessa área, é tão nuançado quanto dentro do
Conselho Europeu.
Pergunta não feita à entrevistada.

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, contendo uma síntese sobre cada resposta.
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APÊNDICE H – QUADRO-SÍNTESE DA PERGUNTA Nº 9
“Como você avaliaria os resultados encontrados no nível da relocalização de refugiados, da
polarização dos Estados-membros e da externalização (Ex. Acordo UE-Turquia)?”
(continua)

Entrevistado(a)

Resposta

Entrevistado 1

Pergunta não feita ao entrevistado.
O sistema de relocalização de refugiados foi um pouco um fracasso, porque foi
aquilo que desencadeou a polarização entre os Estados-membros. O Acordo
UE-Turquia não é realmente uma solução viável no longo prazo, assim como a
estratégia de bloquear ou fechar fronteiras, por isso a UE precisa desenvolver
políticas migratórias que permitam que as pessoas encontrem vias legais e
seguras para buscar proteção internacional na Europa ou para migrar para esse
território.
A polarização dos Estados-membros europeus é decorrente de erros de
lideranças políticas europeias, e esse fenômeno colaborou para a divisão
política desse continente, assim como outros fenômenos tais como o BREXIT.
Pergunta não feita à entrevistada.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Não há progresso quanto à questão do sistema de relocalização e a da
polarização dos Estados-membros nos últimos anos.
O sistema de relocalização beneficiou quase a totalidade dos refugiados
elegíveis, mas esse sistema não foi ampliado porque a natureza obrigatória não
funcionou entre os Estados-membros.
O sistema de relocalização de refugiados revelou que os Estados-membros não
estão dispostos a isso e polarizou a política europeia, dividindo os Estadosmembros europeus sobre a temática migratória. As iniciativas migratórias de
externalização, como o acordo entre a UE e a Turquia ou outras formas de
cooperação com países de origem, são uma tendência crescente e futura no
desenvolvimento de medidas migratórias europeias.
A relocalização foi uma boa ideia que não funcionou bem, mas que beneficiou
alguns milhares de refugiados. O Acordo UE-Turquia foi uma iniciativa do
governo alemão, sem ter passado pelo escrutínio do Parlamento Europeu, a
qual concedeu maior poder de negociação ao governo da Turquia.

Entrevistada 2

Entrevistado 3
Entrevistada 4
Entrevistado 5
Entrevistado 6
Entrevistado 7

Entrevistado 8

Entrevistada 9

Entrevistada 10

Entrevistado 11

Entrevistada 12
Entrevistado 13

Embora a Comissão Europeia reconheça estar satisfeita com a relocalização,
na verdade, esse mecanismo não beneficiou mais do que um quarto da
população de refugiados fixada como objetivo. A polarização representou uma
verdadeira cacofonia entre os Estados-membros europeus. A externalização/
terceirização foi um fracasso, uma estratégia muito equivocada, porque não
resolve os problemas na região do Mediterrâneo: A Europa não deve
terceirizar sua política migratória.
A polarização entre os Estados-membros europeus deixou um legado para
servir de exemplo para não permitir que a política europeia seja tão fracionada
por um assunto como a relocalização. A externalização/ terceirização existe, é
viável, mas deve ser implementada com precaução, porque a Europa não pode
permitir terceirização de sua política migratória a único Estado que seja.
Pergunta não feita à entrevistada.
Pergunta não feita ao entrevistado.
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(conclusão)

Entrevistado(a)

Resposta

Entrevistado 14

Pergunta não feita ao entrevistado.
O mecanismo de relocalização foi um fracasso. O processo de
externalização/terceirização foi considerado um sucesso para a UE, causando
muita miséria a tantas pessoas. Quanto à polarização dos Estados-membros
europeus, é algo que não acredita, é algo para a mídia afirmar.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Pergunta não feita ao entrevistado.
A Declaração UE-Turquia foi uma iniciativa dos Estados-membros (sobretudo
da Alemanha), e não da Comissão Europeia, que reduziu o número de
migrantes irregulares que chegavam pela Grécia, mesmo assim possui falhas e
foi um processo muito oneroso para a Europa.
Pergunta não feita à entrevistada.
Pergunta não feita à entrevistada.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Não concorda com o termo terceirização, prefere “gestão comum dos fluxos
migratórios”, porque existe um desafio comum que tem origem na África, não
sendo um problema da Europa. O acordo UE-Turquia produz seus frutos
positivos, mas não é satisfatório. É preciso trabalhar com países de trânsito ou
de origem para enfrentar os desafios comuns dessa matéria. Isso justifica o
trabalho conjunto com um dos governos da Líbia, pois é o melhor que pode ser
feito neste momento e tem dado resultados.
A externalização é uma medida que aumenta o risco para os migrantes e
dificulta o trabalho de atores humanitários, porque dificulta o acesso para esses
atores. E a relocalização desumaniza o debate sobre o refúgio no momento,
transformando-o em um debate sobre “números” quando se discutem cotas de
solicitantes de refúgio que podem ser distribuídos ou não entre os Estadosmembros.

Entrevistada 15
Entrevistado 16
Entrevistado 17
Entrevistado 18
Entrevistado 19
Entrevistada 20
Entrevistada 21
Entrevistada 22
Entrevistado 23

Entrevistado 24

Entrevistada 25

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, contendo uma síntese sobre cada resposta.
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APÊNDICE I – QUADRO-SÍNTESE DA PERGUNTA Nº 12
“Você acha que hoje a Frontex é a principal ação em prática nas fronteiras da UE? Como esta
agência trabalha em relação a esse fenômeno migratório recente?”
(continua)

Entrevistado(a)

Resposta

Entrevistado 1

Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistada 2

Pergunta não feita à entrevistada.
Não. A Frontex não está nas fronteiras europeias, porque a sua equipe é muito
pequena, não tendo condições para isso. A Frontex trabalha mais como uma
agência de gestão e de cooperação nas operações em andamento.
Pergunta não feita à entrevistada.

Entrevistado 3
Entrevistada 4
Entrevistado 5

Entrevistada 12
Entrevistado 13

Pergunta não feita ao entrevistado.
A Frontex está nas fronteiras, mas também temos os serviços de polícia de
fronteira dos Estados-membros, que são mais fortes do que a Frontex. Essa
agência europeia precisa ser melhor desenvolvida, assim como a como a
cooperação entre Estados-membros para outros países-membros que são
afetados diretamente pela migração como Grécia, Itália, Bulgária, Croácia e
Hungria.
A Frontex é a agência europeia de guardas-costeiros e guardas fronteiriços
que, desde o final de 2016, visa assegurar a segurança nas fronteiras externas
europeias, controlar a imigração “ilegal” e, também, realizar o resgate de
pessoas encontradas no mar e operações de retorno de migrantes em situação
irregular para os seus países de origem.
A Frontex não é o principal ator nas fronteiras externas europeias, mas segue
sendo um ator importante. Os guardas-fronteiriços dos Estados-membros são,
ainda, os mais importantes, e contam com o apoio da Frontex. Existem outras
medidas em vigor, como a cooperação com os países de origem ou de trânsito,
para conseguir, eficazmente, evitar que as pessoas cheguem nas fronteiras
europeias e assim reduzir o número de pessoas. Por isso, o controle fronteiriço
é uma medida necessária, mas não é suficiente apenas.
A Frontex tem como função principal atuar nas fronteiras externas europeias,
junto dos guardas-fronteiriços nacionais dos Estados-membros. Ela realiza as
operações de proteção das fronteiras e de retorno de migrantes irregulares
também, sendo, assim, uma das principais forças atuando nas fronteiras
externas da UE.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Os principais atores nas fronteiras europeias são, ainda, os serviços nacionais
de guardas-fronteiriços dos Estados-membros. A Frontex complementa a
proteção dessas fronteiras. Existe um projeto da Comissão Europeia que
propõe aumentar o efetivo dessa agência para 10 mil funcionários e,
igualmente, permitir que eles possam conduzir operações em todos os países
terceiros.
Pergunta não feita à entrevistada.
Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistado 14

Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistado 6

Entrevistado 7

Entrevistado 8

Entrevistada 9

Entrevistada 10

Entrevistado 11
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(conclusão)

Entrevistado(a)

Resposta

Entrevistado 16

A Frontex é um ator muito importante, um dos principais, nas fronteiras
externas europeias, mas não é o único. Existem também atores não-europeus,
como guardas costeiros “bilaterais” (líbios, marroquinos, tunisinos). Existe um
projeto em negociação que busca garantir mais dinheiro e maiores poderes
para essa agência, para que no futuro seja um ator ainda maior.
Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistado 17

Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistado 18

Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistado 19

Entrevistada 21

Pergunta não feita ao entrevistado.
Concordou que a Frontex é o principal ator nas fronteiras, junto dos guardas
fronteiriços nacionais. Existe um projeto da Comissão Europeia que visa
aumentar o efetivo da agência para 10 mil funcionários até 2020. Mas,
provavelmente, esse prazo será prorrogado para mais dois anos, porque os
Estados-membros não estão ainda prontos para deslocar funcionários
nacionais.
Pergunta não feita à entrevistada.

Entrevistada 22

Pergunta não feita à entrevistada.

Entrevistado 23

Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistado 24

Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistada 25

Pergunta não feita à entrevistada.

Entrevistada 15

Entrevistada 20

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, contendo uma síntese sobre cada resposta.
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APÊNDICE J – QUADRO-SÍNTESE DA PERGUNTA Nº 10
“Qual é a política migratória da UE para a região do Mediterrâneo Central hoje? Ela mudou
nos últimos anos? Como? Quais são as medidas adotadas pela UE para colaborar com a sua
vizinhança mediterrânea dado tal cenário migratório?”
(continua)

Entrevistado(a)

Entrevistado 1

Entrevistada 2

Entrevistado 3

Entrevistada 4
Entrevistado 5
Entrevistado 6

Entrevistado 7

Entrevistado 8

Entrevistada 9

Entrevistada 10

Resposta
É uma abordagem um pouco colonialista, pois visa sobretudo a negociação de acordos
comerciais com países terceiros classificados como territórios seguros. O objetivo disso
é fazer com eles possam se desenvolver economicamente, evitando que seus cidadãos
saiam desses países. Logo, a cooperação com a vizinhança mediterrânea é
essencialmente em termos de trocas e parcerias comerciais, não considerando-se a
questão migratória nisso.
Existe uma política de vizinhança e desenvolvimento, mas ainda assim, a UE trabalha
sob o prisma de restringir a migração, de fazer com que as pessoas continuem no país de
origem, porque prevalece uma visão securitária e curto-termista. Essa política é negativa,
perigosa e não funciona muito bem, porque faz com que a UE esteja sujeita a chantagens
em negociações com outros países terceiros, que compreendem sua posição estratégica
no debate migratório e podem acabar exigindo mais dinheiro, considerando acordos
prévios com outros atores estratégicos na região. É uma estratégica que não leva em
consideração também os interesses dos países terceiros em matéria de migração legal ao
simplesmente querer controlar o fluxo migratório.
A atual política migratória da UE para a região do Mediterrâneo passa pelos esforços de
buscar estabilidade e desenvolver socioeconomicamente os países dessa região, de modo
que suas populações não precisem ter que sair dos seus países de origem. Por sua vez,
isso fará com que tais países consigam parar ou controlar melhor a migração.
Reconheceu a existência de uma política migratória para essa região, embora não a tenha
discutido. Enfatizou apenas que existem graves falhas de direitos humanos no âmbito de
Estados-membros, como a Grécia, que acolhem refugiados e migrantes da vizinhança no
Mediterrâneo.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Não existe uma política comum europeia ou um acordo (comercial) abrangente padrão
para essa região, para com os países terceiros de origem e de trânsito dos fluxos
migratórios. Certos Estados-membros, como a Espanha, possuem uma “política especial
de cooperação” com alguns países africanos. A UE precisa desenvolver melhor a Frontex
e a sua missão naval que lida com refugiados.
Com o objetivo de lutar contra e reduzir a migração irregular, a UE tem assinado acordos
de “readmissão” com países terceiros, ou seja, tem incentivado uma política de retorno
de migrantes em situação irregular.
A atual política migratória para o Mediterrâneo consiste em incentivar as regiões
vizinhas a gerirem melhor os fluxos migratórios, reduzindo, assim, as chegadas de
migrantes irregulares na Europa e oferecendo proteção internacional em seus territórios
nacionais para que não precisem migrar para a Europa ou serem contrabandeadas e
acabarem morrendo no mar. Por isso, acordos como aquele assinado com a Turquia e
outros países vizinhos têm sido encorajados.
A atual política migratória europeia para a vizinhança mediterrânea existe. Existe
cooperação com países terceiros vizinhos dessa região, mas predomina uma lógica
securitária e, através disso, muitos erros são cometidos, como a colaboração com os
guardas-costeiros líbios.
Não existe uma política migratória europeia para essa região, mas sim iniciativas de
Estados-membros que desrespeitam convenções internacionais e/ou valores europeus,
que acabam favorecendo as mortes de migrantes no mar do Mediterrâneo.
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(conclusão)

Entrevistado(a)
Entrevistado 11
Entrevistada 12
Entrevistado 13
Entrevistado 14

Entrevistada 15
Entrevistado 16
Entrevistado 17
Entrevistado 18

Resposta
A cada momento a UE adota uma abordagem bastante pragmática, pois não existe
apenas uma medida, mas sim um pacote de soluções que contribui para o resultado final.
Por exemplo, os acordos com a Turquia e com a Líbia permitiram bloquear fronteiras
terrestres e marítimas importantes, respectivamente, impedindo migrantes de chegarem
até a União Europeia.
Pergunta não feita à entrevistada.
Pergunta não feita ao entrevistado.
A Europa aumentou o controle nas fronteiras com o Mediterrâneo. No Mediterrâneo
Central reforçou a capacidade dos guardas-costeiros líbios e lhes incumbiu a tarefa de
não permitir que embarcações interceptadas com migrantes cheguem até as águas
territoriais europeias (Itália), as reenviando de volta à costa líbia. No Mediterrâneo do
Leste, firmou o acordo com a Turquia.
A política migratória para a região do Mediterrâneo Central é de tipo ad hoc, assim
como a tentativa de criar plataformas regionais de desembarque. Com essa e outras
medidas, a UE estaria se aproximando do modelo australiano.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Pergunta não feita ao entrevistado.

Pergunta não feita ao entrevistado.
Existe uma política migratória europeia para a região que é, muitas vezes, fragmentada,
baseada no diálogo bastante antigo com países ou regiões onde os fluxos migratórios são
importantes. Atualmente, os casos mais robustos e polêmicos são o acordo com a
Entrevistado 19 Turquia e aquele da cooperação com guardas-costeiros líbios, que envolve também
cooperação com outros atores líbios para criar maior capacidade na gestão migratória e
na proteção internacional em seu território. A UE busca também criar tais capacidades
com outros Estados vizinhos dessa região.
A atual política migratória para a região do Mediterrâneo Central é bastante recente, e
consiste em acordos bilaterais como aquele entre Espanha e Marrocos, ou o plano de
Entrevistada 20 ação proposto pelo governo italiano, que contou com o apoio financeiro da Comissão
Europeia, para capacitar a guarda-costeira líbia para que ela pudesse impedir o fluxo
migratório até a costa europeia.
Essa política migratória existe sim. A União Europeia investe muito dinheiro para evitar
que pessoas cheguem cheias de traumas em embarcações precárias. Os investimentos
visam essencialmente incentivar a migração circular, esforços para desmantelar grupos
Entrevistada 21 de tráfico humano, financiar projetos em outros países terceiros vizinhos para ajudá-los a
desenvolver seus sistemas de recepção, por exemplo, entre outros. O que acontece é
também problema da UE e por isso precisa ser resolvido por ela.
A atual política migratória para o Mediterrâneo Central é fundamentada na lógica
securitária da fortress Europe, resultante da crise política dos últimos anos. Com isso,
Entrevistada 22 incentiva-se o fortalecimento das fronteiras externas europeias, da guarda-costeira, do
desenvolvimento de acordos de readmissão de migrantes em situação irregular, etc.
Existe uma crise humanitária no Mediterrâneo e os Estados-membros da UE não estão
dispostos a resgatar migrantes e refugiados nessa região. Além disso, o acordo com a
Entrevistado 23 suposta guarda-costeira líbia é inaceitável, porque a Líbia possui campos de detenção
para refugiados e migrantes, onde inúmeras e diferentes violações de direitos humanos
são cometidas.
Entrevistado 24 Pergunta não feita ao entrevistado.
Sempre existiu uma política para essa vizinhança, mas, desde 2015, vem sendo
intensificada no âmbito da colaboração para diminuir os fluxos migratórios desde os
Entrevistada 25 países de origem e/ou de trânsito e incentivar o retorno dos migrantes também. A União
Europeia entra mais com a parte financeira e capacitação para concretização dessas
parcerias.
Fonte: Quadro elaborado pelo autor, contendo uma síntese sobre cada resposta.
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APÊNDICE K – QUADRO-SÍNTESE DA PERGUNTA Nº 11
“O Conselho Europeu favoreceu a criação da Operação Sofia para diminuir os fluxos
migratórios em direção às fronteiras europeias do Mediterrâneo, ao invés de promover o
aumento da ajuda humanitária para o programa alimentar mundial (FAO) no Líbano e na
Jordânia, segundo o apelo dessa mesma agência em junho de 2015. Na sua opinião, por que a
UE decidiu promover uma solução militarizada, ou em termos de sua política de segurança
comum, e não uma política mais humanitária?”

(continua)

Entrevistado(a)
Entrevistado 1

Entrevistada 2
Entrevistado 3
Entrevistada 4
Entrevistado 5
Entrevistado 6

Entrevistado 7

Entrevistado 8

Entrevistada 9

Entrevistada 10

Resposta
Concordou com o fato apresentado. Isso não representa uma “verdadeira
política migratória”, assim como outras medidas tomadas por vários Estadosmembros europeus, nomeadamente, França e Itália. Por essas e outras razões, a
atual política migratória europeia é repressiva. Não respondeu porque a UE
optou pela Operação Sofia.
Pergunta não feita à entrevistada.
Não discordou do fato apresentado. Como a Europa passava por uma “imensa
crise migratória”, era preciso parar esse fenômeno. Por isso, Itália e Grécia
propuseram a Operação Sofia que contou posteriormente com o apoio de
outros Estados-membros europeus.
Pergunta não feita à entrevistada.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Não discordou do fato apresentado. Como a União Europeia já possuía
programas humanitários naquela região, acredita-se que o Conselho da UE
teria reagido para responder a emergência do momento. Reconheceu que esses
programas humanitários podem ser melhor financiados.
Não discordou do fato apresentado. A militarização da política em matéria de
refúgio se acentuou a partir do envolvimento da OTAN, que está oficialmente
encarregada de monitorar os movimentos de refugiados no mar Egeu e impedir
atividades de contrabando de migrantes. Soma-se a isso o fato de que a
Hungria adotou em 2015 lei que permite às suas Forças Armadas utilizarem
armas contra refugiados, assim como a Áustria em 2016 posicionou seus
soldados na sua fronteira com a Itália, após o fechamento da rota dos Bálcãs.
Discordou do fato apresentado. Não é uma abordagem militarizada, embora
sejam enviados navios militares e o exército para o Mediterrâneo. Seu objetivo
é resgatar embarcações e trazer as pessoas a bordo, consequentemente,
encaminhando-as para os portos europeus, por isso, em sua essência, é sim
uma abordagem humanitária. Essa operação também busca lutar contra os
contrabandistas, confiscando seus barcos em alto mar.
Concordou com o fato apresentado. A Operação Sofia é uma operação híbrida
– de proteção de fronteiras europeias e também para salvar pessoas –, porque a
maioria dos Estados-membros não teria aprovado uma ação puramente
humanitária. O ideal seria que existissem duas operações totalmente separadas,
já que, neste momento, não existem muitos resgastes.
Pergunta não feita ao entrevistado.
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(conclusão)

Entrevistado(a)

Entrevistado 11

Entrevistada 12
Entrevistado 13
Entrevistado 14
Entrevistada 15
Entrevistado 16
Entrevistado 17
Entrevistado 18

Entrevistado 19

Entrevistada 20

Entrevistada 21
Entrevistada 22
Entrevistado 23

Entrevistado 24

Entrevistada 25

Resposta
Discordou do fato apresentado. A União Europeia faz as duas coisas: busca
lutar contra a ação das redes criminosas de contrabando de migrantes e
contribui financeiramente para programas humanitárias, sendo um dos
primeiros colaboradores humanitários do mundo. A Operação Sofia visa
combater as redes criminosas de contrabando de migrantes e capacitar os
guarda-costeiros líbios. Da mesma forma, na época do apelo feito pelo
Programa Alimentar Mundial, a maioria dos Estados-membros do Conselho
Europeu se sensibilizou, tendo concordado em renovar as colaborações
financeiras para amenizar as dificuldades encontradas pelos seus beneficiários.
Pergunta não feita à entrevistada.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Não discordou do fato apresentado. A Operação Sofia foi uma solução militar
para um problema não militar, porque o Centro da política europeia não quer
que as pessoas venham para a Europa.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Concordou com o fato apresentado. A UE não deu a devida atenção ao apelo
de vários organismos internacionais, não havendo um esforço de prevenção
nessa questão. E, sim, a Operação Sofia é uma resposta securitária, porque
outras medidas e políticas preventivas não foram tomadas mais cedo, para
controlar o fluxo migratório, mas também para servir como operação de
salvamento e resgate. Acredita que essa “crise” deixa como legado que é
necessário trabalhar antes do fenômeno acontecer e em parceria com os países
de trânsito para evitar movimentos migratórios descontrolados.
Concordou parcialmente sobre o fato apresentado. Porque a Operação Sofia
também salvou muitas pessoas. Além disso, a UE é também o maior doador de
fundos para ajuda ao desenvolvimento. A UE pode não ter respondido ao
chamado da FAO porque, na época, poderia ter já algum outro programa em
andamento.
Pergunta não feita à entrevistada.
Pergunta não feita à entrevistada.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Não discordou do fato de que a UE, assim como o conjunto da comunidade
internacional, deveria ter respondido diferentemente ao apelo do Programa
Alimentar Mundial e de outros organismos humanitários. Por isso, é necessário
realizar as duas coisas. O sucesso da Operação Sofia está em áreas como o
embargo sobre armas, na capacitação de guardas-costeiros líbios,
conhecimento mais apurado sobre o que acontece no Mediterrâneo hoje. Mas,
não se pode dizer que essa operação conseguiu frear os movimentos
migratórios.
Pergunta não feita à entrevistada.

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, contendo uma síntese sobre cada resposta.
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APÊNDICE L – QUADRO-SÍNTESE DA PERGUNTA Nº 13
“O navio Aquarius esteve bloqueado em Marselha desde outubro de 2018 e parou,
definitivamente, suas operações humanitárias em 06 de dezembro de 2018. Isso significa o
fim da ajuda humanitária no Mediterrâneo Central?”

(continua)

Entrevistado(a)
Entrevistado 1

Entrevistada 2

Entrevistado 3
Entrevistada 4
Entrevistado 5
Entrevistado 6

Entrevistado 7

Entrevistado 8

Entrevistada 9

Entrevistada 10

Resposta
Talvez não seja ainda totalmente o fim da ajuda humanitária no Mediterrâneo,
mas diminuirá fortemente. É preciso que parlamentares europeus e a sociedade
civil unam-se e reajam coletivamente para impedir isso.
Sim. Isso pode representar o fim da ajuda humanitária. Isso representa mesmo
um risco, porque pode não ter sequer mais pessoas para realizar o resgate e
mesmo para testemunhar o que acontece, sobretudo, quanto aos guarda-costeiros
líbios nessa região. Existe a Operação Sofia, da União Europeia, mas essa é uma
operação bastante limitada. Logo, o código de conduta de Salvini foi bastante
eficiente nesse sentido.
Não acredita que a ajuda humanitária acabou no Mediterrâneo, mas é preciso
organizar isso melhor de modo a acabar com a atuação de traficantes de
migrantes nessa região. É igualmente necessário investigar qualquer suspeita de
cooperação entre ONGs e contrabandistas.
Pergunta não feita à entrevistada.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Não acredita que seja o fim da ajuda humanitária no mar Mediterrâneo, porque
isso continua ocorrendo e faz parte de uma política geral da União Europeia.
Não acredita que a ajuda humanitária no Mediterrâneo Central acabou, visto que
em 2018 outras três embarcações de ONGs se lançaram ao mar para continuar o
resgate dessas pessoas. Desde o final de 2018, a porta de entrada na Europa, é a
Espanha, devido às críticas e recusas de Matteo Salvini, Ministro do Interior
italiano.
O resgate de migrantes no mar em embarcações irregulares cria um círculo
vicioso, porque cria incentivo para os contrabandistas continuarem enviando
mais migrantes e refugiados para o mar porque esperam que sejam resgatados.
Governos europeus, como o italiano, desejam colocar um fim nessas operações
de resgate. Isso explica também a ideia de cooperar com a guarda-costeira líbia e
outros guarda-costeiros para quem possam levar essas pessoas de volta ao ponto
de origem.
Sim, isso pode representar o fim da ajuda humanitária nessa região. Porque em
muito pouco tempo, desde que o governo italiano implementou o seu código de
conduta para as ONGs, em questão de alguns meses, o número de barcos de
resgate humanitário reduziu drasticamente, muitos obstáculos foram impostos,
como multas, processos, etc. Além disso, as mentalidades não mudaram,
somando-se a isso a mentira de que as ONGs trabalham em conjunto com
traficantes de migrantes.
Sim, isso pode representar o fim da ajuda humanitária, porque ela está sendo
criminalizada. E isso é muito grave! O mais grave ainda é que reduzirá
igualmente o número de pessoas para contabilizar as mortes. E não se divulga
muito isso para que os cidadãos europeus não se deem conta do que está
acontecendo.

336

(continuação)

Entrevistado(a)

Resposta

Entrevistado 11

Não acredita que seja possível que seja o fim da ajuda humanitária, porque a
maioria das pessoas resgatadas no Mediterrâneo são salvas por barcos
comerciais. E as ONGs representam apenas uma parte menor desses
salvamentos. Em junho de 2018, no Conselho Europeu, muitos chefes de Estado
europeus defenderam a ideia de que as ONGs não respeitam o direito e que
precisam fazê-lo, seguindo um pouco a crítica de cooperariam com redes
criminosas. Atualmente, na Itália, barcos comerciais podem desembarcar
pessoas, mas barcos de ONGs são impedidos.

Entrevistada 12

Espera que não seja o fim da ajuda humanitária, porque não se pode permitir que
pessoas morram no mar. Mas, acredita que deveriam existir regras claras para
realizar isso e que deveriam ser respeitadas pelas ONGs. Quando falamos em
UE estamos falando do conjunto de Estados-membros e não de Bruxelas. No
âmbito da Comissão Europeia, é muito difícil convencer os Estados-membros a
fazerem coisas juntos. A Comissão Europeia se preocupa com a situação dessas
pessoas, porque até o momento não existe solução estrutural ou conceito sobre
como lidar com isso. A Comissão Europeia tenta intermediar os desembarques e
coordenar essas operações entre os barcos de ONGs que ainda estão na região e
Estados-membros dispostos a receber essas pessoas resgatadas. Contudo, é
preciso que se encontre uma solução definitiva porque medidas ad hoc não
ajudam e essas pessoas acabam ficando presas por muito tempo em barcos.

Entrevistado 13

Não acredita que seja o fim da ajuda humanitária no Mediterrâneo Central. É
preciso realizar um importante trabalho pedagógico com dirigentes e
responsáveis políticos para lhes explicar que estão desrespeitando os direitos
humanos básicos, através de suas práticas de gestão de fluxos migratórios e de
stocks. A sociedade civil é a responsável por não ter conseguido explicar isso a
tais decisores políticos. É preciso que ela trabalhe para resgatar esse elo com o
mundo político.

Entrevistado 14

Entrevistada 15

A ajuda humanitária no Mediterrâneo Central diminuiu drasticamente, mas não
sabe se isso significa realmente o seu fim. Está claro que tudo é feito, no nível
político, para que não seja oferecida pelas ONGs. Mas, existe ainda esperança de
que se encontrem arranjos temporários entre os Estados-membros que permitam
que – até o momento que existe um acordo mais duradouro - a ajuda humanitária
continue ocorrendo, como no caso do Sea Watch 3, entre janeiro e fevereiro de
2019.
Sim, ao menos para as ONGs, pois elas riscam ser criminalizadas tentando
realizar busca e resgate de pessoas nessa região.

Entrevistado 16

A União Europeia está criando todas as condições para criminalizar a resposta
dada pelas organizações humanitárias no Mediterrâneo Central, comprometendo
suas atividades de resgate nessa região. Tais organizações humanitárias realizam
um trabalho que, na verdade, é responsabilidade dos Estados-membros europeus.
Essa conjuntura acaba mascarando a realidade das mortes e desaparecimentos no
Mediterrâneo. E a UE não pode ficar indiferente a isso e em outras regiões do
mundo.

Entrevistado 17

Não acredita que seja o fim da ajuda humanitária no Mediterrâneo Central,
justamente, porque o Parlamento Europeu conseguiu lançar diferentes
instrumentos necessários para evitar isso: fortalecimento da Frontex, aprovação
de programas e fundo fiduciário para colaborar na gestão da tragédia
humanitária, denúncia sistemática do que acontece no Mediterrâneo, etc.
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(conclusão)

Entrevistado(a)

Entrevistado 18

Entrevistado 19

Entrevistada 20

Entrevistada 21

Entrevistada 22

Entrevistado 23

Entrevistado 24

Entrevistada 25

Resposta
Preferiu não responder essa resposta, porque isso não faz parte das capacidades
do Parlamento Europeu. Contudo, afirmou que o Parlamento pode influenciar
esse debate pressionando politicamente as diferentes visões do debate. E o
Parlamento teria feito isso. Resposta gira em torno da necessidade de cooperar
em termos comerciais com países africanos, mas esses últimos precisariam
garantir condições mínimas de infraestrutura, transporte, para atrair
investimentos europeus.
Pergunta não feita ao entrevistado.
Espera que não seja o fim da ajuda humanitária no Mediterrâneo, mas isso
diminui profundamente, desde 2018, a partir do novo governo italiano. Por isso,
a Comissão Europeia luta ajudar a encontrar um acordo para essa questão, assim
como para questão da relocalização, já que existem muito poucos Estadosmembros europeus dispostos a isso.
Devido a um estágio de crise, no qual existe uma polarização, acredita que a UE
está se encaminhando para um momento no qual a ajuda humanitária no
Mediterrâneo terá de parar. Toda a tragédia que isso provoca, em termos
orçamentos, é muito cara e por isso entende que talvez fosse mais interessante
abrir as portas, embora compreenda que a política não funciona assim. Os
Estados-membros europeus estão solicitando investimento em mais tecnologia
para aperfeiçoar o controle nas fronteiras externas europeias. Dever-se-ia ter
menos medo do outro e dedicar mais tempo para educar para abertura e menos
arrogância europeia.
Não acredita que seja o fim da ajuda humanitária no Mediterrâneo Central, mas
reconhece que já existem muitos impactos negativos: muitas ONGs humanitárias
se retiraram de lá depois que passaram a ser criminalizadas. Essa política de
criminalização das ONGs humanitárias é algo desastroso e um absurdo,
resultante de correntes políticas xenófobas na Europa. Pois, as ONGs
humanitárias estão fazendo um trabalho que é obrigação legal e moral da União
Europeia.
Não respondeu se isso significa ser o fim da ajuda humanitária, mas defendeu
que é preciso desenvolver um programa concreto de busca e resgate dos Estadosmembros da UE parar acabar com os afogamentos no Mediterrâneo, porque se
isso não for feito, provavelmente, a Europa não terá um bom futuro.
A resposta fácil seria dizer que, de tempos em tempos, novos barcos se lançam
ao mar para realizar esse trabalho, logo, sob essa ótica, a ajuda humanitária não
teria terminado. Mas, essa é uma questão política que divide profundamente. A
verdadeira pergunta a ser feita é qual seria a boa política? Disponibilizar mais
barcos na costa líbia e acabar criando o efeito de chamada de mais barcos sendo
enviados pelos traficantes? A UE já deixou bastante clara a sua resposta através
do seu nível mais alto, o Conselho Europeu.
Não acredita que seja o fim da ajuda humanitária no Mediterrâneo Central,
porque as obrigações de salvamento no mar ainda continuam existindo e porque
fazem parte do direito internacional. Mas, reconheceu que está ficando
operacionalmente impossível de trabalhar no salvamento humanitário no mar
Mediterrâneo, visto que os Estados-membros da UE têm feito de tudo para
dificultar o trabalho de atores não estatais, como as ONGs.

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, contendo uma síntese sobre cada resposta.
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APÊNDICE M – QUADRO-SÍNTESE DA PERGUNTA Nº 14
“A pressão dos movimentos migratórios da África e do Oriente Médio não desaparecerá. Qual
deveria ser a resposta das instituições europeias (Comissão Europeia, Conselho Europa e
Parlamento Europeu)?”
(continua)

Entrevistado(a)

Entrevistado 1

Entrevistada 2

Entrevistado 3
Entrevistada 4

Entrevistado 5

Entrevistado 6

Resposta
Concordou com o fato apresentado. A União Europeia deveria desenvolver uma
resposta mais solidária, pautada através do conhecimento, da educação e da
informação. Ou seja, é preciso uma Europa solidária. Por isso, faz-se necessário
um projeto de educação para permitir essa transformação de consciência sobre
os perigos e os sofrimentos pelos quais passam migrantes. Mas, é vital que a
Europa comece já a agir porque o problema é premente.
A União Europeia tem que ter uma visão mais ampla sobre a migração legal, em
geral. É preciso investigar e investir um pouco mais na migração legal, visto que
a Europa precisa de mão de obra. Deve-se investir em soluções inovadoras que
permitam às pessoas virem legalmente e voltarem se desejarem. Quanto ao
refúgio, é absolutamente necessário reformar o regulamento de Dublin, porque
sem a harmonização entre os Estados-membros, das medidas de proteção e
acolhimento, não poderemos falar em um verdadeiro sistema europeu de refúgio.
Quanto ao foco no retorno dos migrantes em situação irregular, não é a
verdadeira solução para essa problemática, pois não mudará as coisas no longo
prazo e por isso não pode ser uma prioridade. Quanto à parceria com países
terceiros, esta não pode se focar apenas no retorno e nos acordos de readmissão
de nacionais, precisa ser uma parceria mais abrangente. A retórica europeia de
desenvolver uma política migratória mais rigorosa, que culpabiliza ou transfere a
responsabilidade para migrantes irregulares, se aproxima da retórica populista, e
isso é uma estratégia perigosa e inadequada para não permitir o avanço do
populismo na Europa.
Concordou com o fato apresentado. Os fluxos migratórios em direção à União
Europeia não diminuirão e por isso a UE precisa pressionar os países africanos a
cooperarem ativamente para impedir esses fluxos migratórios. Ou seja, os países
africanos devem colaborar mais nessa questão.
Pergunta não feita à entrevistada.
Não discordou do fato apresentado. Não existe uma única opinião. De um lado, é
preciso investir (e fiscalizar tamanho investimento) nos países de origem, para
que essas populações permaneçam em seus países. Ademais, seguir uma política
de democratização desses territórios. Assim, essas três instituições europeias
devem, igualmente, desenvolver uma política militar para reforçar a proteção das
fronteiras externas, mas também compreender que a imigração continuará
existindo. Não é possível acabar com isso e, logo, é necessário ver que tipo de
imigração é que a Europa pode aceitar.
Não discordou do fato apresentado. A União Europeia deve construir medidas
técnicas para saber como controlar o mar Mediterrâneo. Ela deveria estar mais
envolvida nesses países, auxiliando-os a desenvolver sua política, a se
desenvolver economicamente através de acordos comerciais, ou seja, atuar não
somente no campo humanitário. Além disso, a UE deve desenvolver uma
política de defesa e segurança comum eficaz que lhe permita lidar com essas
questões.
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(continuação)

Entrevistado(a)

Entrevistado 7

Entrevistado 8

Entrevistada 9

Entrevistada 10

Resposta
Não discordou do fato apresentado. A Europa e a África precisam se unir para
gerir a questão migratória, porque sozinhas são incapazes de enfrentar os
desafios crescentes impostos pela mobilidade humana. A UE, por exemplo,
desde novembro de 2015, organizou um Fundo Fiduciário para África para
auxiliá-la a lutar contra as causas profundas da migração irregular, dos
deslocamentos forçados, permitindo promover resiliência e criar oportunidades
econômicas, securitárias e desenvolvimentistas no continente africano. Há
também, em andamento, as negociações do novo acordo Pós-Cotonou, que busca
criar uma grande área de livre comércio entre 48 países africanos, a União
Europeia e países da Oceania, o qual deve incluir questões migratórias em sua
nova formulação. Uma abordagem vencedora para todas as partes pode ser
desenvolvida. Por isso, a UE deve lutar contra aquilo que possa despertar a parte
mais sombria da natureza humana: o racismo, a xenofobia e o nacionalismo.
Não discordou do fato apresentado. Mas, uma política de “portas abertas” não é
sustentável e por isso a União Europeia deve selecionar melhor a entrada de
migrantes no seu território, priorizando o acolhimento dos mais vulneráveis, de
pessoas que precisam de proteção internacional. A UE deve também cooperar
com os países terceiros de origem dos fluxos migratórios e evitar lidar com as
principais causas da “crise migratória”, porque mesmo investindo-se muito
dinheiro nessa área, sempre existirão Estados em crise, guerras civis na
vizinhança, por isso o fenômeno migratório continuará ocorrendo.
Não discordou do fato apresentado. A União Europeia deve desenvolver uma
verdadeira política de refúgio e de integração, trabalhar com países terceiros que
sejam realmente democráticos e, através da Comissão Europeia, realizar um
esforço pedagógico com sua população e com os governos de seus Estadosmembros para desmistificar mitos e falsas ideias que contaminem o debate
migratório como, por exemplo, “estamos sendo invadidos” ou “todo mundo quer
vir pra cá”, ideias totalmente equivocadas.
As migrações continuarão como antes, mas isso não significa dizer que
aumentarão. A relação migratória entre a África e a União Europeia está baseada
em uma ameaça migratória imaginária. Como a Europa está envelhecendo, a
imigração se apresenta como uma das respostas. Para tanto, é necessário
desenvolver uma política imigratória europeia, separada da questão do refúgio.
Quanto ao refúgio, é preciso revisar o regulamento de Dublin, promovendo-se
um sistema de distribuição de solicitantes de refúgio entre Estados-membros
europeus e aqueles que não quiserem receber deverão pagar por isso. É preciso,
igualmente, no âmbito da política migratória, desenvolver vias legais e seguras
para beneficiar as migrações econômicas. E construir um percurso de integração
obrigatório para conseguir inserir econômica e socialmente essas pessoas,
proporcionando-lhe as mesmas oportunidades de emancipação.

Entrevistado 11

Não discordou do fato apresentado. A União Europeia deve promover a
migração legal e continuar combatendo a migração ilegal.

Entrevistada 12

Concordou com o fato apresentado. A União Europeia não pode e nem será
capaz de parar os fluxos migratórios. Sempre existirão pessoas que irão querer
vir para a Europa. Por isso, a Europa precisa estar pronta para saber como
administrar essa questão e continuar recebendo pessoas que precisam de
proteção internacional, respeitando seus direitos igualmente. É necessário, ainda,
cooperar mais com os países do norte da África (Marrocos, Tunísia, talvez a
Líbia).
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(continuação)

Entrevistado(a)

Entrevistado 13

Entrevistado 14

Entrevistada 15

Entrevistado 16

Entrevistado 17

Resposta
Essa é uma questão de igualdade. O importante e imperativo é que a União
Europeia descubra como pode gerar mais igualdade no mundo. Porque a questão
migratória é um desafio de igualdade, ela resulta da desigualdade. Então, quanto
mais desenvolvimento tivermos, mais migração teremos também. E isso pode ser
benéfico também. Além disso, a UE deve investir mais em mecanismos de
migração circular.
Concordou com o fato apresentado. A União Europeia precisa continuar e
aprofundar a cooperação com os países terceiros de origem de trânsito, assim
como colaborar com eles para que suas economias prosperem e se desenvolvam,
pois é aí que está a origem do problema. Reconheceu também que a maioria dos
fluxos migratórios não ocorrem em direção à Europa, porque esse continente
teria perdido sua atratividade devido a diferentes razões, como maiores
restrições para entrada no território europeu. Mas, a Europa precisa prestar
atenção que está envelhecendo, que talvez um pouco mais de abertura seja
necessário e que as pessoas precisam se sentir relativamente bem aceitas no
continente, porque um dia a Europa precisará delas.
Não discordou do fato apresentado. A UE precisa parar de conceber a migração
como um problema. Além disso, precisa rever seus acordos e políticas que
acabam contribuindo para a instabilidade em outros países, os quais, por sua vez,
produzem refugiados. Uma vez que isso for feito, as pessoas não precisarão mais
fugir.
Não discordou do fato apresentado. A UE precisa acabar com políticas de
intervenção e interferência nos países terceiros, o que, na verdade, pode acabar
alimentando, direta ou indiretamente conflitos internos que promovem a
desestabilização desses países. Isso também deve terminar. Além disso, a União
Europeia deve terminar igualmente com a imposição de condicionalidades para
concessão de apoios ao desenvolvimento nesses países, porque isso serve apenas
aos interesses das potências e multinacionais europeias.
Concordou com o fato apresentado. A UE precisa ter uma visão maior de futuro
e de realidade. Sua resposta deve ser mais humanitária, respeitando o direito
europeu e mais eficaz, porque hoje é simplesmente ineficaz.

Entrevistado 18

Não discordou do fato apresentado. A UE precisa aprovar as medidas que estão
sendo negociadas, para estar pronta para lidar com uma nova crise. Ela precisa
saber como prevenir uma situação de crise. É, igualmente, necessário auxiliar e
investir nos países terceiros para que consigam cuidar do seu meio ambiente e,
consequentemente, diminuir o impacto da migração motivada por questões
climáticas no futuro. A Europa também precisa ajudar a criar melhores
oportunidades nesses países para que sua população permaneça no seu país e
busque por oportunidades por lá mesmo.

Entrevistado 19

Pergunta não feita ao entrevistado.

Entrevistada 20

Concordou com o fato apresentado. A União Europeia precisará das migrações
para reverter o seu problema demográfico futuro. Logo, isso requer soluções
estruturais para gerir os fluxos, já que esse é um problema que considerado
igualmente como estrutural. Mas, os Estados-membros não querem ouvir esse
discurso de que a Europa precisa de migrantes. A resposta atual não está nem um
pouco adaptada à realidade. A próxima Comissão Europeia deverá perceber a
relevância dessa temática e conjuntura futura, já que esse tema permanecerá no
debate público. A UE não pode aprofundar apenas a parceria com países de
origem e de trânsito, pois essa é uma resposta curto-termista.
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(conclusão)

Entrevistado(a)

Entrevistada 21

Entrevistada 22

Entrevistado 23

Entrevistado 24

Entrevistada 25

Resposta
Não discordou do fato apresentado. A União Europeia deveria ter um pouco
menos de medo do outro, do estrangeiro. Deveria dedicar mais tempo para
educar sua população para abertura e menos para arrogância europeia. Nessas
instituições, os Estados eleitos devem trabalhar juntos, pois esse é o dever de
cada um: é o dever do Conselho e do Parlamento não bloquear as decisões e
buscar o compromisso coletivo, trabalhando junto da Comissão Europeia.
Concordou com o fato apresentado. Esse fenômeno faz parte da globalização, da
mobilidade humana e do mundo interdependente. A União Europeia deve
respeitar a Convenção de Genebra sobre o refúgio e desenvolver uma política
migratória comum, que não discipline apenas sobre o refúgio. Deve abrir vias
legais e seguras para que as pessoas possam vir para o território europeu sem
arriscar suas vidas, porque a Europa precisa de migrantes. Isso deve ser feito de
uma forma organizada e controlada, preservando também a segurança dos
cidadãos europeus. Deve ainda reconhecer a importância e qualificação dos
refugiados e migrantes, recebendo-os respeitosamente e aproveitando suas
qualificações e qualidades. A Europa não pode também esquecer do seu passado
e que todos lá são também imigrantes, para, assim evitar, que o discurso
xenófobo supremacista avance.
Concordou com o fato apresentado. A questão é como a Europa lidará com isso
no futuro. É preciso voltar para uma política migratória baseada em direitos
humanos fundamentais. A União Europeia deve encontrar caminhos legais e
seguros para os refugiados poderem solicitar o refúgio de forma segura, como
através de vistos humanitários, por exemplo. Devemos parar os afogamentos,
para tanto, os Estados-membros precisam organizar um programa de busca e
resgate. Se isso não for feito, provavelmente, a Europa não terá um bom futuro.
Isso é uma questão de desigualdade social global e guerras civis, sendo essas as
duas principais questões que devemos solucionar, ou continuaremos enfrentando
novos problemas como a situação atual com a qual estamos lidando.
A resposta da UE deve estar pautada pela razão e pela compreensão da
complexidade do fenômeno migratório, evitando debates ideológicos e a
desinformação. A maior parte dos movimentos migratórios não ocorrem em
direção à Europa.
Não discordou do fato apresentado. A UE tem um papel importante a
desempenhar na solidariedade para a proteção internacional e por isso deve
desenvolver meios legais e seguros para proteger as pessoas que necessitam
disso, como os refugiados e solicitantes de refúgio. A UE deve também parar
com o seu posicionamento muito restritivo e negativo nos fóruns multilaterais.

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, contendo uma síntese sobre cada resposta.
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ANEXO A – EXEMPLO DE E-MAIL-CONVITE PARA COLABORAÇÃO COM A
PESQUISA

Cópia da mensagem padrão de e-mailconvite enviada a um dos entrevistados,
redigida nas línguas portuguesa e
francesa. Os e-mails eram geralmente
encaminhados no idioma provável do
potencial entrevistado e uma segunda
versão em inglês ou em francês.
Fonte: Arquivo pessoal.
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ANEXO B – DECLARAÇÃO SINDICAL CONTRÁRIA À CRIMINALIZAÇÃO DO
SALVAMENTO DE MIGRANTES E REFUGIADOS NO MEDITERRÂNEO
(continua)

A primeira página dessa declaração sindical esclarece que o salvamento no mar é uma obrigação internacional e
que, considerando-se dados apenas de 2014, dezenas de milhares de vidas humanas são ceifadas no mar. Esse
documento esclarecia que a legislação vigente deixava claro que qualquer capitão de um navio tem o dever de
prestar assistência a qualquer pessoa que esteja em risco no mar, independentemente de sua nacionalidade,
estatuto ou demais circunstâncias. Ou seja, isso é uma obrigação do capitão e um direito das pessoas nessa
situação. Logo, esse documento, afirmava que diversos sindicatos europeus e atores humanitários no mar
reforçavam esse compromisso. Esse texto ainda esclarecia que “O resgate, por sua natureza obrigatória, não faz
parte da política de migração, e não deve ser moldado por ela.”
Fonte: Arquivo pessoal (Cópia entregue pelo entrevistado nº 1, em janeiro de 2019).
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ANEXO B – DECLARAÇÃO SINDICAL CONTRÁRIA À CRIMINALIZAÇÃO DO
SALVAMENTO DE MIGRANTES E REFUGIADOS NO MEDITERRÂNEO
(continuação)

Na segunda página deste documento aprofundam-se explicações quanto às obrigações legais internacionais
definidas em convenções intergovernamentais que datam desde os anos 1970. Mais ao final, este documento
descreve como a União Europeia e seus Estados-membros individuais devem reagir.
Fonte: Arquivo pessoal (Cópia entregue pelo entrevistado nº 1, em janeiro de 2019).
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ANEXO B – DECLARAÇÃO SINDICAL CONTRÁRIA À CRIMINALIZAÇÃO DO
SALVAMENTO DE MIGRANTES E REFUGIADOS NO MEDITERRÂNEO
(conclusão)

Nesta terceira e última página, reitera-se a necessidade do fortalecimento e da capacitação profissional adequada
do serviço público de salvamento no mar, bem como a capacitação obrigatória para todos sobre leis
internacionais, de modo que isso lhes permita corresponder com seus deveres, diante do aumento do número de
pessoas para socorrer. E, exigia-se dos governos europeus a possibilidade de facilitar a obtenção da bandeira
para os navios que estivessem inseridos em iniciativas humanitárias para socorrer migrantes em alto mar. Por
fim, essa declaração instava aos Estados-membros europeus a cumprir com suas obrigações internacionais,
organizando operações de salvamento no mar, como a Mare Nostrum, “[...] ao invés de apostar unicamente em
medidas securitárias, como Frontex ou as patrulhas da OTAN.” (Tradução nossa). Este documento assinado
em Montreuil (França), em 15 de novembro de 2018, por sindicatos da França, Alemanha, Bélgica, Espanha,
Itália, Portugal, Reino Unido; Federação Internacional de Capitães de Navios, a ONG Mission Lifeline de busca
e resgate no mar, a Confederação Europeia dos Sindicatos, entre outros.
Fonte: Arquivo pessoal (Cópia entregue pelo entrevistado nº 1, em janeiro de 2019).

