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Resumo: O presente trabalho se propõe a entender a cidadania além de seu sentido 

usual de gozo de direitos políticos, mas como uma ferramenta que contribui para a 

reprodução de desigualdades sociais. Para isso, são resgatados os conceitos 

tradicionais Weberianos que explicam o significado e a instituição da cidadania na 

sociologia, entendida pelo autor como uma forma de compensar desigualdades 

sociais. Em seguida, são apresentadas críticas à teoria de Weber propostas por 

sociólogos e sociólogas contemporâneos(as) e compiladas por Manuela Boatcă a fim 

de analisar a cidadania como um mecanismo de estratificação social, que perpetua 

privilégios e divide o Norte e o Sul Global. A partir da construção do arcabouço teórico, 

argumento que o caráter excludente da cidadania é refletido nas leis imigratórias, de 

forma que apenas cidadãos têm acesso a seus territórios e refugiados e refugiadas, 

que buscam proteção internacional em outros territórios estão submetidos a 

legislações que baseadas na cidadania impõe restrições ao acesso ao território. No 

caso da União Europeia, onde mais de um milhão de refugiados e refugiadas 

buscaram proteção internacional em 2015 e 2016, os obstáculos são criados para que 

indivíduos não possam sequer chegar ao território e fazer sua solicitação de proteção 

internacional. A exigência de visto, sanções contra transportadoras e interceptações 

marítimas tornam o acesso extremamente difícil, se não impossível, além de serem 

meios de transferência de responsabilidade do estado para agentes terceiros de 

realizar controle imigratório e eximir sua responsabilidade de violação ao non- 

refoulement. Tendo em vista que os(as) requerentes são, em sua maioria, do Sul 

Global buscando migrar para o Norte Global, os obstáculos a imigração se tornam 

mais uma forma de separar os dois lados do globo e manter os recursos concentrados 

nas mãos apenas daqueles cidadãos do Norte. 

 

 
Palavras-chave: cidadania, desigualdades sociais, imigração, refúgio, União Europeia 

e direitos humanos 



 

 
 
 
 
 

Abstract: The purpose of this paper is to understand citizenship not with the usual 

meaning of enjoying political rights, but as a tool that contributes to social inequalities’ 

reproduction. In this regard, Weberian traditional concepts are presented to explain the 

institution and meaning of citizenship to sociology, understood by the author, as a way 

to compensate social inequalities. Then, contemporary critiques made to Weber and 

organized by the sociologist Manuela Boatcă are described in order to analyze 

citizenship as a mechanism of social closure, which perpetuates privileges and divides 

the Global North and South. From the theoretical framework’s construction, I argue 

that the exclusionary character of citizenship is reflected in immigration laws as only 

citizens have access to their territory and refugees, who are seeking asylum in other’s 

territories, are subjected to laws based on citizenship that impose restrictions in the 

access to territories. The case of European Union, where more than a million refugees 

tried to access international protection in 2015 and 2016, shows that obstacles are 

created so individuals are not even capable to enter the territory; therefore, they are 

not able to complete their application for international protection. Visa’s requirement, 

Carrier sanctions and maritime interceptions cause access to be extremely difficult, 

and in some cases impossible; additionally, sanctions and interceptions are 

procedures, which allow states to transfer responsibility for immigration control and 

deny accountability for non-refoulement’ violations. Considering that the majority of 

refugees are from Global South going to Global North, these barriers also became a 

way to separate the sides of the globe and keep resources concentrated in the hands 

of North’s citizens. 

 

 
Key-words: citizenship, social inequalities, immigration, refugees, European Union and 

human rights 
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Introdução 

 
 

O presente trabalho se propõe a discutir a cidadania como um mecanismo que 

colabora com a manutenção de desigualdades sociais entre o Norte e o Sul globais e 

legitima barreiras colocadas pelo Norte – países ricos do Atlântico Norte: EUA, 

Canadá e Europa – em relação ao Sul Global - países periféricos na geopolítica 

mundial. O objetivo é demonstrar que a cidadania funciona como um veículo de 

perpetuação de privilégios, o que é reforçado pela legislação dos países privilegiados 

– Norte Global - que cria obstáculos para o acesso aos seus territórios para não- 

nacionais – Sul Global – em casos de refúgio e proteção internacional subsidiária, de 

modo a coibir fluxos imigratórios e manter o território do Norte inclusivo apenas para 

seus cidadãos. 

Para isso, apresentarei primeiramente a contextualização do problema que 

será analisado: a situação de refúgio atual, analisando dados que identificam quem 

são os refugiados e refugiadas mais impactados, quantos são, quais suas 

nacionalidades, assim como seus destinos. Em seguida, disserto sobre o conceito 

de cidadania no campo da sociologia, partindo da reconstrução de Boatcă acerca da 

tradição Weberiana e de sua conexão de cidadania com desigualdade social. Por fim, 

relaciono a cidadania com a situação de refúgio para analisar as barreiras colocadas 

aos refugiados e refugiadas pela União Europeia, demonstrando como a cidadania e 

as leis imigratória se revelam instrumentos de estratificação social. 

A ideia de estratificação social utilizada neste trabalho é baseada na teoria de 

Max Weber que se relaciona com estruturação de ordem social e distribuição de 

poder. Weber explica que a distribuição de poder faz com que a sociedade seja 

dividida em formações sociais, grupos que criam identidades e formam comunidades 

com o intuito de monopolizar recursos apenas para aquele grupo, de modo a excluir 

outros.1 Classes, estamentos e partidos são elencados por Weber como elementos 

que diferenciam grupos, refletindo a exclusão gerada tanto pela ordem econômica 

 
 

1 MACKERT, Juergen. Social Closure. Oxford Bibliographies Online. Disponível em: < 
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756384/obo-9780199756384- 
0084.xml > Acesso em 20 de outubro de 2017 
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como a social. Contudo Weber não enxerga a cidadania como um desses elementos, 

enquanto Boatcă se utiliza da teoria para demonstrar como a cidadania também 

contribui para a formação de relações de desigualdades e de poder, sendo mais uma 

ferramenta de estratificação social. 

 
 

1. Contextualização do problema 
 
 

Segundo a Agência da ONU para Refugiados – ACNUR -, o início do século 

XXI marca a maior crise humanitária em décadas, visto que os níveis de deslocamento 

forçado nunca foram tão altos2. Um número recorde de 65.6 milhões de pessoas foi 

obrigado a deixar suas casas e seus países até o final de 2016 para evitar conflitos 

armados, situações de violência generalizada, violações de direitos humanos ou 

desastres naturais/causados pelo homem. Entre elas, aproximadamente 22.5 milhões 

de indivíduos são refugiados e refugiadas, 40.3 milhões são internamente deslocados 

e 2.8 milhões são requerentes de asilo. Os números colocados sob perspectiva 

demonstram que uma em cada 113 pessoas no mundo é internamente deslocada ou 

refugiada ou requerente de asilo.3 Tendo em vista a finalidade do trabalho de analisar 

o movimento Norte-Sul Global, o objeto de estudo será apenas os refugiados e 

refugiadas – que inclui requerentes de asilo -, não abarcando o grupo de 

deslocamento forçado interno. 

De acordo com o Relatório de tendências globais em relação ao deslocamento 

forçado produzido pela ONU, a maior parte dos refugiados e refugiadas são originários 

do continente Africano – especialmente África Oriental e Chifre da África -, da Ásia ou 

do Oriente Médio4. Os três países de origem mais comuns são a Síria, o Afeganistão 

e o Sudão do Sul, representando 55% do total mundial.5 A Síria, em primeiro lugar, é 

o único país no mundo no qual a maioria da população nacional se encontra em 

situação de refúgio, totalizando um número de 5.5 milhões de indivíduos nesta 

 

2 UNHCR, The UN Refugee Agency. Figures at Glance. Disponível em: <http://www.unhcr.org/figures- 
at-a-glance.html> (Acesso em 07 de novembro de 2017) 
3 UNCHR, The UN Refugee Agency. Refugee Statistics. Disponível em: 
<https://www.unrefugees.org/refugee-facts/statistics/> (Acesso em 07 de novembro de 2017) 
4 UNCHR, The UN Refugee Agency. Global Trends: Forced Displacement in 2016. P. 14 Disponível 
em: <http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf>Acesso em 07 de novembro de 2017 
5 Ibidem. P. 2 
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condição.6 Após os três maiores, seguem-se Somália, Sudão, República Democrática 

do Congo, República Central da África, Myanmar, Eritreia e Burundi, formando a lista 

dos dez países de origem do maior número de refugiados e refugiadas7. 

Esses países listados guardam pontos em comum que devem ser observados. 

Em primeiro lugar, há uma característica geográfica que os reúne: todos os dez países 

são do Sul Global, ou seja, estão na periferia geopolítica. Há também uma 

característica histórica concomitante, visto que todos eles foram em algum momento 

colônias de países da União Europeia (França, Bélgica, Reino Unido e Itália) e 

alcançaram sua independência há pouco tempo – em especial, o Sudão do Sul, país 

mais novo no mundo, independente em 2011. 

As características comuns também são estruturais. De acordo com o Índice da 

ONU que combina desenvolvimento e desigualdade (2016), o qual leva em 

consideração níveis na saúde, educação e renda alcançados nos países e como 

essas conquistas são divididas 8 , 9 dos 10 países são considerados com 

“desenvolvimento humano baixo”, o nível mais baixo do índice. A única exceção é 

Myanmar, que está na categoria imediatamente acima, “desenvolvimento humano 

médio”, mas listado entre os três últimos9. O Índice Mundial da Felicidade (2016), que 

leva em consideração Produto Interno Bruto (PIB), expectativa de vida, assistência 

social, liberdade para fazer escolhas, generosidade e percepções de corrupção, listou 

oito dos dez países entre os quarenta últimos (em um total de 155), isto é, como alguns 

dos “mais infelizes”. A Eritreia não foi analisa pelo Índice e a Somália obteve uma 

colocação um pouco acima, em 93º. 

Os dados colaboram para que se possa identificar quem são os refugiados e 

refugiadas, quais são seus contextos e suas semelhanças. Suas origens são de 

países recentes, ex-colônias e que integram o Sul Global. São países 

subdesenvolvidos, entre os mais pobres, com os piores índices em relação a saúde, 

educação e distribuição de renda, e também entre os piores colocados em relação à 

 
 
 
 

6 UNCHR, The UN Refugee Agency. Global Trends: Forced Displacement in 2016. P. 6 Disponível em: 
<http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf> (Acesso em 07 de novembro de 201) 
7 Ibidem. P. 17 
8 UN Development Programme. Inequality-adjusted Human Development Index. Disponível em: < 
http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-human-development-index-ihdi> (Acesso em 08 de 
novembro de 2017) 
9 UN Development Programme. Table 3: Inequality-adjusted Human Development Index. Disponível 
em: < http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI > (Acesso em 09 de novembro de 2017) 



10 
 

 
 
 
expectativa de vida, assistência social, PIB, liberdade para fazer escolhas, 

generosidade e percepções de corrupção. 

O país que mais abriga refugiados e refugiadas atualmente é a Turquia, com 

2.9 milhões de indivíduos sob proteção. Em seguida, há o Paquistão, com 1.4 milhão, 

e o Líbano, com 1 milhão de refugiados e refugiadas10. No Norte Global, a União 

Europeia ganhou posição de destaque entre os principais destinos, visto a 

possibilidade de adentrar pelo mar mediterrâneo e também por ser mais próximo dos 

países de origem do que Canadá e EUA. A União Europeia é atraente, pois, ao 

contrário dos países de origem dos altos números de refugiados e refugiadas, reúne 

países ricos com altos níveis de desenvolvimento e as melhores colocações em todos 

os índices relacionados à qualidade de vida. 

De acordo com a Organização Internacional Migratória (OIM), cerca de 

1.005.504 de pessoas refugiados e refugiadas e imigrantes irregulares chegaram na 

Europa em 2015 11 , apenas 3% delas pela via terrestre, e o restante pela via 

marítima12. Em 2016, a OIM fez o levantamento com base apenas nos refugiados e 

refugiadas que chegaram pelas vias marítimas e concluiu que foram mais 207.260 

indivíduos adentrando o território europeu13. Segundo a Eurostat, foram logrados 1.3 

milhão de pedidos de refúgio no território da UE entre 2015 e 2016. Cerca de 61% 

dessas aplicações foram deferidas, resultando em 366.000 refugiados e refugiadas 

reconhecidos(as), 258.000 com proteção internacional subsidiária e 48.000 com 

autorizações de residência por motivos humanitários no ano de 201614. 

Os números de mortes ocorridas durante as travessias até o território europeu 

também devem ser colocados sob análise. Os dados da OIM estimam que ocorreram 

mais de 6.000 mortes nos anos de 2015 e 201615, o que demonstra o quão perigoso 

 
 

10 UNCHR, The UN Refugee Agency. Global Trends: Forced Displacement in 2016. P. 1 Disponível em: 
http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf (Acesso em 07 de novembro de 2017) 
11 O levantamento de dados leva em considerações todos os países geograficamente europeus, não 
se restringindo ao território da União Europeia. 
12 International Organization for Migration. The UN Migration Agency. Irregular Migrant, Refugee 
Arrivals in Europe Top One Million in 2015: IOM. Disponível em: < https://www.iom.int/news/irregular- 
migrant-refugee-arrivals-europe-top-one-million-2015-iom > (Acesso em 09 de novembro de 2017) 
13 International Organization for Migration. The UN Migration Agency. Mediterranean Migrant Arrivals in 
2016. Disponível em: < https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-2016-207260-deaths- 
2856 > (Acesso em 09 de novembro de 2017) 
14 Europe Union. Eurostat. Asylum Statistics. Disponível em: < http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 
explained/index.php/Asylum_statistics > (Acesso em 09 de novembro de 2017) 
15International Organization for Migration. The UN Migration Agency. Irregular Migrant, Refugee Arrivals 
in Europe Top One Million in 2015: IOM. Disponível em: < https://www.iom.int/news/irregular-migrant- 
refugee-arrivals-europe-top-one-million-2015-iom > (Acesso em 09 de novembro de 2017) 
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é fazer a travessia pela via marítima, especialmente quando se tratam de travessias 

irregulares, como são as que transportam os refugiados e refugiadas. Ainda assim, foi 

o que 971.289 pessoas fizeram em 2015. Barcos lotados que saem do Oriente Médio 

e até mesmo da África são a única opção para esses indivíduos que precisam acessar 

o território da União Europeia para que possam formular o pedido de refúgio. 

O desespero de refugiados e refugiadas que fazem com que arrisquem suas 

vidas para chegar no território da União Europeia é uma das consequências da 

legislação imigratória europeia. Isso porque o arcabouço jurídico-legal da UE impõe 

barreiras em diferentes níveis para que refugiados e refugiadas não consigam 

proteção internacional dentro do território, inclusive impedindo que ao menos 

consigam chegar ao território para que formulem o pedido. 

 
 
 
 

2. O Estudo da Cidadania na Sociologia das 
Desigualdades 

 
 

Cidadania é um conceito entendido, neste trabalho, não como “o status de ter 

o direito de participar e ser representado(a) na política”16, mas como mecanismo que 

perpetua desigualdades sociais, principalmente entre o Norte e Sul globais. Nesse 

sentido, utilizarei como base teórica o capítulo seis do livro “Global Inequalities Beyond 

Occidentalism”, da socióloga e professora romena Manuela Boatcă. O capítulo 

intitulado “Citizenship as Social Closure: Weberian Perspectives and Beyond” tem 

como objetivo trazer reflexões que contribuíram para a sociologia das desigualdades 

sociais e estejam centradas no instituto da cidadania. 

O texto começa com a análise de Weber sobre a instituição da cidadania, visto 

que o entendimento Weberiano se tornou tradicional para o estudo do tema. A partir 

da relação que Weber traça entre cidadania e igualdade, Boatcă apresenta de forma 

crítica abordagens subsequentes que integram o campo sociológico das 

desigualdades sociais atual. 

 
 
 

16 BAYLIS, J & SMITH, S. The Globalisation of World Politics. An introduction to international relations. 
Oxford University Press. 2001. 
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2.1 Conceituando Cidadania para Weber 

 
Em sua obra “Economia e Sociedade”, Weber traça a origem da cidadania 

como advinda da Grécia Antiga e das cidades medievais ocidentais e a define como 

uma associação institucionalizada de um grupo de status autônomo formado por 

indivíduos da burguesia submetidos a uma mesma lei17. De acordo com Weber, o 

diferencial das cidades do centro e norte da Europa em relação ao resto do mundo, 

em especial às cidades medievais, consistia na possibilidade de ascensão da 

escravidão à liberdade por meio de atividade aquisitiva (poder de compra)18, o que 

Boatcă menciona como o princípio de que “o ar da cidade torna o homem livre.”19 A 

diferenciação entre indivíduos livres e não livres, como servos e escravos teria 

deixado de existir, dando lugar à igualdade dos indivíduos perante a lei em tais 

cidades, o que não ocorreu em outros lugares. 

Boatcă argumenta que Weber, a fim de cumprir sua agenda de pesquisa para 

demonstrar a singularidade do Ocidente, orientou sua análise de cidade para a 

conclusão de que o caráter associativo da cidade ocidental e o conceito de cidadania 

nunca foram desenvolvidos ou existiram de maneira rudimentar no Oriente20. Na 

mesma linha, Boatcă aponta que o sociólogo Engin Isin argumenta que Weber fez 

comparações com cidades orientais ignorando diferenciações em favor da 

característica de status corporativo21. 

A conclusão de Weber está diretamente relacionada à sua concepção de que 

a religião cristã teria papel predominante no desenvolvimento de cidadania. Segundo 

o autor, 

A cidade plenamente desenvolvida da Antiguidade e da Idade Média era, 

sobretudo, uma associação constituída como irmandade, ou, compreendida 

como tal, à qual, por isso, não costumava faltar o símbolo religioso 

correspondente – um culto exclusivo da associação dos cidadãos, um deus ou 

santo da cidade que os protegesse como tais”.22
 

 

17 WEBER, Max. Economy and Society. An Outline of Interpretative Sociology. 2.Vol. California, Los 
Angeles: University of California Press Berkeley. 1978. P. 1240 
18 Ibidem. P. 1238 
19 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 177 (tradução nossa) 
20 Ibidem P. 177 
21 ISIN, Engin F. Historical Sociology of the City. Em: Delanty, Gerard and Isin, Engin F. Handbook of 
Historical Sociology. London, UK. Sage Publications Ltd. 2003. P.317 
22 WEBER, Max. Economia e Sociedade. Fundamentos da sociologia compreensiva. 2.Vol. Tradução 
de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. São Paulo, Editora UNB. 2004. P. 429 
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Para Weber, outras cidades asiáticas teriam obstáculos próprios à 

confraternização, como o sistema de castas na Índia e os clãs na China. Os clãs e as 

castas teriam feito com que não fosse possível uma relação associativa entre os 

cidadãos urbanos, que fosse baseada em igualdade jurídica. Indianos, por exemplo, 

jamais teriam jantares cultuais comuns, e os chineses, por causa dos clãs e da 

importância predominante do culto aos antepassados, não teriam motivo para fazê- 

lo.23 

A análise Weberiana também ressalva que a polis na Antiguidade também 

contava com clãs, organizados em comunidades pessoais e por descendência. Eram 

cidades exclusivas tanto em relação a estrangeiros quanto em relação a não 

participantes dos clãs, os plebeus. Contudo, tais plebeus se impuseram a favor da 

igualdade e os clãs foram desfeitos, tornando a cidade uma “comuna”.24 

A partir de Weber, cria-se uma tradição nas ciências sociais em que os 

conceitos “cidade”, “democracia” e “cidadania” são ligados etimologicamente às 

cidades gregas, romanas e medievais. Por outro lado, as cidades orientais – Indianas, 

Chinesas e Islâmicas – são vistas como sociedades que falharam em desenvolver 

cidadania e, por conseguinte, o capitalismo.25 

Boatcă afirma que além da vasta literatura crítica produzida por Isin em relação 

à Weber, sua contribuição destacando a conexão feita por Weber entre cidadania e 

teoria da desigualdade foi de particular importância.26 Segundo Weber, o propósito e 

o significado da institucionalização de cidadania no Estado Moderno do Ocidente foi 

de compensar as desigualdades sociais, não fundadas em diferenças naturais ou 

criadas por qualidades naturais, mas sim produzidas por condições sociais27. 

 
2.2 Cidadania como Mecanismo Equalizador 

 
 
 
 
 
 

 
23 WEBER, Max. Economia e Sociedade. Fundamentos da sociologia compreensiva. 2.Vol. Tradução 
de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. São Paulo, Editora UNB. 2004. P. 429 
24 Ibidem. P 430-431 
25 ISIN, Engin F. Historical Sociology of the City. Em: Delanty, Gerard and Isin, Engin F. Handbook of 
Historical Sociology. London, UK. Sage Publications Ltd. 2003. P.117 
26 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 180 
27 WEBER, Max. Political Writings. Cambridge: Cambrigde University press. 1994. P. 103 
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Diversos sociólogos, inspirados por Weber, desenvolveram teorias sobre a 

cidadania como fonte de igualdade. Boatcă destaca três deles: T.H. Marshall, Talcott 

Parsons e Bryan Turner. 

Marshall definiu cidadania como “um status concedido a todos os membros 

integrais de uma comunidade”28. Segundo o autor, a ideia de igualdade contida no 

conceito de cidadania, mesmo que limitada em seu conteúdo, contribuiria para o 

enfraquecimento das classes sociais, que se baseiam em desigualdades. A lei comum 

a todos e a justiça nacional eventualmente destruiria o sistema de classes e a falsa 

noção de justiça em que é baseado29. 

Na visão de Marshall, a última fase da evolução da cidadania seria o movimento 

em direção à igualdade social e haveria uma tendência ao aumento do número de 

indivíduos considerados cidadãos. A extensão de cidadania seria, para o autor, o 

principal meio de reconciliar as contradições entre a igualdade formal e a persistência 

de desigualdades sociais e econômicas. 

De acordo com Boatcă, Marshall sofreu críticas por ter generalizado o caso da 

Grã-Bretanha – que foi fundamento de sua análise – e por entender o desenvolvimento 

da cidadania como um processo irreversível. Contudo, aponta a socióloga, o modelo 

de Marshall influenciou as abordagens seguintes sobre Weber, das quais poucas 

estabeleceram conexão entre desigualdade e estratificação social30. 

Um desses sociólogos foi Talcott Parsons, que desenvolveu seus estudos 

explicitamente sob a teoria de Marshall. Parsons entende a institucionalização de 

direitos básicos à cidadania como uma tendência à igualdade nas sociedades 

modernas, em que normas universais substituíram solidariedades particulares 

étnicas, religiosas e regionais.31 

Para o autor, o impulso para a implementação da cidadania teria vindo da 

Revolução Francesa, através do alto nível de consciência dos indivíduos que 

demandaram uma comunidade que incluísse todos os franceses e acabasse com os 

privilégios de determinados grupos – clero e monarquia.32 Para Boatcă, a teoria de 
 

28 MARSHALL, T.H. Class, citizenship and social development: essays. Chicago: University of Chicago 
Press. 1977. P. 92 
29 Ibidem. P. 93 
30 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 181 
31 PARSONS, Talco. Full Citizenship for the Negro American? A Sociological Problem. Deadalus. Vol. 
94 (4). 1965. P. 1966 APUD BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: 
Ashgate Publishing Limited. 2015. P. 182 
32 PARSONS, Talco. The System of Modern Societies. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 1971. P. 79 
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Parsons é um exemplo de conceptualização ocidentalista de cidadania traçada por 

um único evento histórico – a Revolução Francesa – limitado à França continental e à 

população branca masculina, desconsiderando as mulheres, as minorias étnicas e os 

habitantes das colônias francesas no Caribe e na Índia Francesa.33 

A Revolução teria promovido direitos civis e direitos políticos, os quais ele, 

assim como Weber, teria observado como já presentes na polis da Grécia Antiga. Os 

direitos sociais, com foco no slogan de “fraternidade” teriam simbolizado o caráter de 

pertencimento e irmandade, seguindo a ênfase de Weber na ideia de 

confraternização.34 

Segundo Boatcă, para Parsons, assim como para Weber, a criação do conceito 

de igualdade estaria relacionada à solidariedade social comunitária das sociedades 

modernas advinda da fé da comunidade cristã. Entretanto, ele aponta que o padrão 

de comunidade solidária foi apenas parcialmente implantado no século dezenove, 

pois, na França, a aristocracia e a Igreja Católica ainda mantinham certos privilégios, 

assim como na Grã-Bretanha a cidadania só foi estendida a todos os indivíduos a 

partir de 1832.35 Exceções a solidariedade também foram notadas à afirmação dos 

Estados Unidos como uma associação voluntária de cidadãos. O caso mais claro teria 

sido o dos africanos escravizados, levados aos EUA à força e por muito tempo 

excluídos da comunidade política.36 

Boatcă afirma que a contribuição mais influente de Parsons em sua análise da 

institucionalização de cidadania no Ocidente foi a afirmação de que o problema do 

privilégio era seu caráter atributivo hereditário (atribuição automática de cidadania no 

momento do nascimento), que conflitava com padrões de igualdade.37 Na opinião de 

Boatcă, a incompatibilidade entre o status atributivo da cidadania e a obtenção de 

arranjos mais democráticos demonstrada por Parsons se destaca entre as teorias 

modernas sobre desigualdade e estratificação.38 

 
 

 
33 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 182 
34 Ibidem P. 182 
35 Ibidem. 182 
36 PARSONS, Talco. Full Citizenship for the Negro American? A Sociological Problem. Deadalus. Vol. 
94 (4). 1965. APUD BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate 
Publishing Limited. 2015. P. 183 
37 PARSONS, Talco. The System of Modern Societies. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 1971. P. 80 
38 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 183 
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O sociólogo Bryan Turner, no final do século XX, escreveu sua teoria com base 

em Weber inspirado pelos trabalhos anteriores de Marshall, Michael Mann e Parsons. 

Segundo interpretação de Boatcă ,Turner vê a cidadania como um conceito relevante 

em um mundo com características crescentes de entidades supranacionais. 39 A 

definição do autor para cidadania é 

Uma instituição essencialmente moderna que reflete as profundas 
mudanças que ocorreram nas sociedades ocidentais seguidas pelas 
revoluções democráticas na França e na América e como 
consequência de mudanças sociais mais gerais e amplas associadas 
a revolução industrial, como a urbanização e secularização. 40

 

Para Turner, uma vez que a doutrina da cidadania é vista como uma 

característica de sociedades ocidentais com valores universais através do estado de 

bem-estar social, conceitos de direitos humanos podem ser vistos como um 

paradigma progressivo, o que é relevante para o sistema mundial41. A conclusão de 

Turner, para Boatcă, indica que a partir da globalização, é possível que a importância 

da cidadania decline em prol de uma visão mais universalista de direitos humanos42. 

Por fim, Boatcă argumenta que apesar das críticas ao etnocentrismo, 

evolucionismo, orientalismo e ao entendimento de Weber sobre a singularidade do 

Ocidente, as análises Neo-Weberianas desenvolvem o mesmo tipo de raciocínio do 

autor, traçando a origem da cidadania a partir das cidades-estados autônomas do 

Ocidente e reforçando a trajetória advinda da Grécia e de Roma até a Revolução 

Francesa e a democracia no estilo ocidental. Na sua visão, o impacto global do 

pertencimento a nações-estados foi reconhecido nas abordagens citadas e em outras 

similares “como uma simples questão de direito, em que nacionalidade é o principal 

eixo pelo qual pessoas são classificadas e distribuídas em regimes pelo mundo”43. 

Portanto, Boatcă pontua que o impacto dessa instituição na sociedade não é visto 

como uma estratificação social global, mas como uma questão de direito.44 

 
 
 

39 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 183 
40 TURNER, Bryan. e HAMILTON, Peter. General Commentary em Citizenship. Critical Concepts. 
London: Routledge. 1994. N.P. (tradução nossa) 
41 TURNER, Bryan. Citizenship and Social Theory. Longon: Sage. 1993. P. 470 
42 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 184 
43 ISIN, Engin e TURNER, Bryan. Handbook of Citizenship Studies. London: Sage. 2002. Pg. 4 
(tradução nossa) 
44 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 184 
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2.3 Crítica à Cidadania como forma de Estratificação social 

 
De acordo com Boatcă, durante os anos 90, o interesse pela noção de 

estratificação social reaparece na sociologia global e, com isso, a ligação entre 

cidadania e igualdade retoma espaço no cenário global. Nesse sentido, a autora 

afirma que Rogers Brubaker foi o maior colaborador para o desenvolvimento do tema. 

Na leitura dela, o autor delineou três fatores que teriam contribuído para o fato de a 

sociologia ter negligenciado o tema da cidadania como objeto de análise: (i) o viés 

endógeno da disciplina, isto é, o foco em processos e instituições dentro da sociedade 

nacional, (ii) o foco em economia política em detrimento de estruturas sociais e 

políticas e (iii) o viés territorial no estudo dos estados, que resultou na ênfase na 

transição de política medieval para estado-nação por meio de regras territoriais.45 

Para Brubaker, a divisão da população mundial em cidadanias delimitadas e 

mutuamente exclusivas seria em si mesma um aspecto negligenciado no 

desenvolvimento do sistema estatal 46 . Partindo desse pressuposto, o sociólogo 

discute de que forma a existência de estados-nações reforça formas de estratificação 

protegidas pela instituição legal de cidadania. Ele afirma que “em uma perspectiva 

global, cidadania é um instrumento poderoso de estratificação social, protegendo os 

países prósperos dos imigrantes pobres.” 47 

O sociólogo reconhece um paradoxo contido na cidadania por ser “inclusiva 

internamente”, mas “exclusiva externamente”, tendo em vista os direitos estendidos a 

todos os cidadãos e as restrições impostas a não cidadãos. Desta forma, a cidadania 

seria um status ao qual o acesso é restrito, significando tanto um instrumento quanto 

um objeto de estratificação social.48 

A generalização do princípio da cidadania significa que todos os indivíduos 

seriam cidadãos de pelo menos um estado. Contudo, como Brubaker aponta, desde 

a Grécia Antiga e nas Cidades Medievais, a cidadania era um privilégio e a sua falta 

não era considerada uma anomalia. Hoje, todos os Estados conferem nacionalidade 

 
45 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 185 
46 BRUBAKER, Rogers. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 1992. P. 22 
47 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 185 APUD BRUBAKER, Rogers. Citizenship and Nationhood in France and Germany. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 1992. 
48 BRUBAKER, Rogers. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 1992. P. 31 (tradução nossa) 
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por via jus sanguinis ou jus solis – ou uma combinação dos dois – o que provaria que 

“o estado não é e não pode ser uma associação voluntária.”49. 

Ainda que exista naturalização como uma forma de adquirir cidadania após o 

nascimento, trata-se de opção atípica e limitada a imigrantes legais no território e, para 

alcançar a legalidade, há uma série de restrições. Assim, quando os estados 

restringem a imigração, estão também restringindo o acesso à naturalização. 

Brubaker vê esse processo como um círculo, em que apenas cidadãos têm livre 

acesso ao território, mas só quem reside no território é cidadão.50 

Para Boatcă, a interpretação de cidadania como estratificação social de 

Brubaker é inovadora em relação às abordagens anteriores por duas razões 

principais. A primeira é em relação ao foco de Brubaker no conceito de cidadania como 

uma associação atribuída no nascimento, o que demonstra a estrutura do estado 

moderno como diferente de uma associação voluntária, e também diferente da 

instituição de cidadania feita na Grécia e na Europa Feudal. A segunda é sua 

conclusão de que a instituição da cidadania não foi feita de forma essencialmente 

democrática51. 

Por fim, Boatcă conclui que a maior contribuição da obra de Brubaker para a 

sociologia de desigualdades globais é sua conceptualização de cidadania como um 

mecanismo externamente exclusivo para estratificação social. No fim do livro, o autor 

afirma que o que está em jogo nas leis de cidadania é acesso aos territórios, mercados 

de trabalho e sistema de bem-estar social dos países ricos do mundo. E a maior 

preocupação dos estados estaria nos futuros imigrantes, os quais são a todo momento 

recusados a entrar seus territórios.52 

Boatcă aponta que Jurgen Mackert construiu uma abordagem Weberiana 

seguinte baseada em cidadania como mecanismo de estratificação social, que, 

inspirado por Frank Parkin e Raymond Murphy, conceituou os direitos à cidadania 

como “dimensões de exclusão” do lado do estado e “dimensões de usurpação” do 

lado dos imigrantes. Na visão de Boatcă, a análise de Mackert, focando 

exclusivamente nos mecanismos de estratificação interna através do caso da 

 
 

49 BRUBAKER, Rogers. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 1992. P. 32 (tradução nossa) 
50 Ibidem. P. 34 
51 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. Ps. 186 e 187 
52 Ibidem. P. 187 
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Alemanha, foi um retrocesso em comparação à dimensão global alcançada por 

Brubaker. O potencial do trabalho de Brubaker para a sociologia das desigualdades 

sociais através de sua análise da cidadania como estratificação social ficou 

inexplorado, visto que os sociólogos seguintes migraram para novos focos no tópico 

de cidadania.53 

 
2.4 Cidadania como Propriedade Herdada 

 
A partir da compreensão de cidadania como um fator central na manutenção e 

reprodução de desigualdades globais, a dimensão externa exclusiva da cidadania 

começou a ser mais explorada. Nesse sentido, Boatcă cita a autora Ayelet Shachar, 

que concluiu não haver estudos sobre os mecanismos pelos quais a cidadania é 

transferida e as implicações dessa transferência para a distribuição de riqueza e 

oportunidades no mundo54. 

Partindo da noção de cidadania como instrumento e objeto de estratificação de 

Brubaker, Shachar investiga de que modo a transferência intergeracional de 

cidadania no nascimento se relaciona com a transferência intergeracional de 

propriedade em uma escala global. Segundo ela, a cidadania é a principal forma pela 

qual indivíduos são inseridos em diferentes comunidades políticas, seja por sangue 

ou lugar de nascimento. Por conseguinte, funcionaria como um tipo de propriedade 

herdada que restringe melhores condições a uma pequena parte da sociedade e 

garante a ela os mesmos o direito de passar o benefício à frente.55 

Se, por um lado, a cidadania e a propriedade garantem títulos legítimos ao 

direito incondicional de entrada, de outro, ela determina o acesso restrito a recursos 

escassos (terra, no caso de propriedade, sistema de bem-estar social, no caso de 

cidadania). Desta forma, cidadania implica em preservar riqueza nas mãos de 

herdeiros designados – cidadãos do estado. 56 

Shachar nota que tanto a propriedade herdada quanto o direito à cidadania no 

nascimento são automaticamente transferidos de uma geração para a seguinte. 

 
53 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 188 
54 Ibidem P. 189 
55 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 189 APUD SHACHAR, Ayelet. The Birthright Lottery. Citzenship and Global Inequality. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 2009. P.35 
56 Ibidem. P. 389 
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Embora ambas instituições sejam altamente criticadas, as transmissões hereditárias 

de privilégios que podem ser repudiadas como feudais e desiguais são mantidas e 

reforçadas graças à cidadania. Segundo a socióloga: 

A associação atribuída através do acaso do nascimento assegura a 
transmissão do direito à associação para um limitado grupo de 
beneficiários, com base na linhagem sanguínea ou lugar de 
nascimento. Os beneficiários, por sua vez, ganham o direito de passar 
seu benefício a frente para as próximas gerações por herança e assim 
por diante.57

 

 
A dupla função da cidadania, como porta de entrada e facilitador de 

oportunidades, apresenta similaridades com a estrutura feudal, em que a lei previa a 

restrição de propriedade por futura sucessão para os descendentes de donos de 

propriedade na Inglaterra Medieval. Segundo Boatcă, da mesma forma, o vínculo dos 

cidadãos ajuda na preservação de riqueza nas mãos de um grupo restrito, os cidadãos 

do estado. Assim, no momento do nascimento, há uma associação política que reflete 

em oportunidades drasticamente diferentes.58 

A diferença de oportunidades é trazida por Shachar de forma ilustrativa. A 

autora exemplifica que, para uma menina nascida em Mali, um dos países mais pobres 

do mundo, as chances de sobreviver até os cinco anos, ter acesso à agua potável e 

acesso à educação são incomparavelmente mais baixas do que para um bebê nascido 

ao mesmo tempo nos Estados Unidos, onde as chances para meninas e meninos 

sobre esses aspectos são praticamente idênticas. Para ela, ao contrário do que diz a 

tradição Ocidental, cidadania e gênero, os fatores mais decisivos para desigualdades 

extremas entre indivíduos em países ricos e pobres no século XXI, são ambos status 

definidos no momento do nascimento.59 

Como conclusão de seu trabalho, Shachar sugere a criação de uma taxa de 

cidadania, uma cobrança baseada no privilégio de quem possui o direito à cidadania 

em países ricos como um mecanismo de redução de desigualdades e de combate à 

mercantilização da cidadania – governos que oferecem cidadania por troca de dinheiro 

 
 
 
 
 

57 SHACHAR, Ayelet. The Birthright Lottery. Citzenship and Global Inequality. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 2009. P.41 
58 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 190 APUD SHACHAR, Ayelet. The Birthright Lottery. Citzenship and Global Inequality. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 2009. P.38 
59 Ibidem. P. 190 
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ou investimentos. A mercantilização da cidadania, segundo a estudiosa, ameaça a 

perda de tudo que a cidadania significa e que vale ser preservado.60 

 
2.5 Cidadania por Nascimento vs. Cidadania por Investimento 

 
Boatcă pontua que a visão de cidadania como propriedade herdada é contrária 

tanto ao argumento de Weber de que esta funcionaria como um contrapeso para 

desigualdades, como também contrária à tese de Marshall, que descreveu a cidadania 

e a divisão de classes como princípios opostos. Ainda assim, tal visão não questiona 

o pressuposto ocidentalista de que a cidadania foi desenvolvida no Ocidente como 

uma instituição progressiva e moderna, através da exclusão de não-europeus, não- 

brancos e não-ocidentes de direitos civis, políticos, sociais e culturais.61 

A relação entre cidadania por nascimento e a propriedade herdada se tornou 

mais intensa com o aumento da mercantilização dos direitos à cidadania, 

representando o núcleo central da estratificação social global. Boatcă destaca que a 

mercantilização tornou-se usual em vários países – incluindo o Reino Unido, os EUA 

e o Canadá -, com claro propósito econômico, que se justifica como uma alternativa 

de incentivo ao desenvolvimento, relacionada ao passado colonial e à relação 

principal-periferia nos tempos atuais.62 O propósito econômico resulta no objetivo dos 

programas em atrair investidores ricos da China, Rússia e do Oriente Médio63. 

Conforme disserta Boatcă, um dos primeiros países a seguir tal prática foi São 

Cristovão e Neves, federação com duas ilhas no Caribe, que estabeleceu, logo após 

sua independência, um investimento imobiliário de 4.000.000 dólares em troca da 

concessão de seu passaporte. A indústria de açúcar, que funcionava como uma das 

bases da economia do país, foi fechada por pressões da União Europeia e da 

Organização Internacional do Trabalho, e como solução, o governo do país mudou o 

requisito de concessão de passaporte para a realização de doações para um fundo 

de pesquisa destinado a desenvolver alternativas para substituir a indústria 

açucareira. Cidadãos de São Cristóvão e Neves podem viajar para mais da metade 

 
60 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 190 e 191 APUD SHACHAR, Ayelet. The Birthright Lottery. Citzenship and Global Inequality. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 2009. P.138 
61 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 191 
62 Ibidem. P. 192 
63 Ibidem. 193 
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dos países do mundo sem visto, não pagam impostos sob renda pessoal e podem 

morar em qualquer dos países partes do Caricom (Caribbean Community and 

Common Market), três características que tornam o passaporte do país atrativo64. 

A mesma lógica de investimento por cidadania se repete na Europa. Enquanto 

nos países mais pobres, como na Hungria, os valores a serem pagos em troca de 

cidadania são relativamente baixos – 250.000 euros –, para os países mais ricos, 

como Portugal, Espanha e Irlanda, são elevadíssimos, atingindo até 650.000 euros. 

Como consequência, para um pequeno grupo de indivíduos ricos, torna-se acessível 

obter uma cidadania da Área Schengen, viagens sem visto para os países centrais e 

até mesmo o direito de trabalhar na União Europeia. Como pontua Boatcă, tal 

mecanismo demonstra a vinculação da desigualdade de renda e propriedade ao 

acesso à propriedade mercantilizada em forma de cidadania.65 

Boatcă menciona que alguns autores entendem esse processo como uma 

“nova forma de aquisição de cidadania, denominada “jus pecuniae”, ao lado de jus 

sanguinis e jus soli”. Entretanto, é um mecanismo que não representa uma opção 

viável para a maior parte da população global, mas sim uma opção delineada para 

atender somente um grupo restrito de indivíduos e com risco de se tornar 

escandalizante, estigmatizada e, em última instância, criminalizada, se vier a atender 

um número maior de pessoas66. 

Para Boatcă, há uma observação que deve ser feita em relação aos países 

aptos a criar programas de mercantilização da cidadania. É restrito o número de 

países que podem oferecer benefícios atraentes o suficiente. Entre os oferecidos, 

destaca-se a não exigência de visto para viajar para os países centrais e o direito de 

trabalhar legalmente. Os países com esses raros benefícios possuem o que Boatcă 

chama de “cidadania prêmio”67. 

Há, também, a mercantilização de cidadania por ex colônias, que apesar de 

não possuírem a “cidadania prêmio”, oferecem benefícios residuais dos tempos 

coloniais. São Cristóvão e Neves, por exemplo, por ter sido uma colônia da Grã- 

Bretanha, faz parte da Comunidade das Nações e não exige visto para viajar aos 

países do núcleo. Ainda assim, são benefícios incomparáveis aos de uma cidadania 

 
64 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 192 
65 Ibidem. Ps. 192-193 
66  Ibidem. P. 193 
67  Ibidem. P. 194 
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da União Europeia, como trânsito livre, livre residência e não discriminação dentro da 

União. Importante ressalva de Boatcă é que “o contexto colonial serve mais uma vez 

como campo de experiência para a “cidadania prêmio” como um dos 

desenvolvimentos da modernidade, em que as vantagens, entretanto, só são 

plenamente exercidas na Europa”.68 

De acordo com Boatcă, a venda de cidadania é restrita tanto aos “compradores” 

quando aos “vendedores”. Em relação aos “compradores”, por ser extremamente 

cara, não está disponível para a maior parte da população do mundo. Em relação aos 

“vendedores”, é uma opção viável apenas para os países que possam oferecer 

benefícios, os que possuem a chamada “cidadania prêmio”, entre os quais muitos 

compõem a União Europeia.69 

O conceito de “cidadanias prêmio” é utilizado pela empresa britânica “Henley & 

Partners”, que oferece serviços de planejamento de cidadania e residência. A 

empresa criou um índice70 com países e suas restrições de visto, em que concluiu que 

nove dos dez países com maior acesso a outros países sem precisar de visto são 

parte da União Europeia. Finlândia, Suécia e Reino Unido lideram o ranking com um 

número de 173 países que podem ser visitados sem vistos (em que o máximo é 218). 

Enquanto isso, a maioria dos países da África, Oriente Médio e Sudeste Asiático 

atingem um número abaixo de quarenta e a China conta com quarenta quatro. Nesse 

sentido, é compreensível que, dentre os investidores na União Europeia, haja um 

grande número de chineses.71 

Boatcă faz uma importante ressalva, notando que as políticas imigratórias dos 

países que geram estratificação não podem ser analisadas levando em conta apenas 

controle de divisas e imigração, mas devem ser complementadas por uma análise de 

outros atores que funcionam como usurpadores da autoridade do estado, agentes 

privados transnacionais que administram a compra e venda de nacionalidades. Para 

a autora, a transferência de riqueza é feita para esses atores transnacionais que 

lucram em tais operações com a pré-disposição de não-cidadãos endinheirados de 

conseguir uma “cidadania prêmio”. 72 Um desses atores é a Henley & Partners, que 

 

68 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 194. 
69 Ibidem. P. 194 
70 The Henley & Partners Visa Restriction Index 
71 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 195 
72 Ibidem. P. 195 
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lucra pelo menos sessenta milhões de euros como principal empreiteiro no sistema 

de cidadania de Malta73. 

 
2.6 Portas de saída e amigáveis portas de entrada: o duplo-standard para 
estratégias de usurpação 

 
Segundo Boatcă, estratégias para usurpação de cidadania são criadas “de 

cima” e “de baixo” a fim de garantir o acesso de mais pessoas às “cidadanias prêmio”. 

Contudo, a criminalização racial que acontece nos países centrais, especialmente na 

União Europeia e nos Estados Unidos, atinge apenas imigrantes pobres. Para os 

imigrantes ricos, através de investimentos e programas de residência, abre-se o que 

a socióloga Roxana Barbulescu classifica como “corredores de mobilidade global”74. 

Esse duplo-standard funciona através da lógica global de estratificação e usurpação. 
75 

 

Enquanto imigrantes de baixa renda são criminalizados, os ultrarricos não são 

sequer chamados de imigrantes, mas de “investidores globais”, “expatriados” ou 

“residentes estrangeiros para fins de taxas” e têm processos imigratórios referidos 

como “realocação” ou caracterizados como “migração de negócios”. Assim, vistos e 

cidadanias para investidores proliferam, e para a maioria dos imigrantes, tornam-se 

cada vez mais restritos. 

A instituição do “jus pecuanie” foi comentada pelo CEO da Arton Capital, uma 

firma de consultoria financeira global, como um processo meritocrático, visto por ele 

como uma cidadania não herdada ao nascimento, mas adquirida através de trabalho 

e investimento. Além disso, o CEO afirmou que a aquisição pelo trabalho e 

meritocracia era o motivo pelo qual a compra de cidadania só aumentava sua 

popularidade.76 

 

73 THE INDEPENDENT. Passports for Profit: British Company to Make “disgusting amounts of money” 
from controversial EU passaport sale. 2014. Online. Disponível em: 
<http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/passports-for-profit-british-company-to-make- 
disgusting-amounts-of-money-from-controversial-eu-9094251.html> (Acesso em 12 de outubro de 
2017) 

 
74 BARBULESCU, Roxana. Global Mobility corridors for the ultra-rich. The neoliberal transformation of 
citizenship, em Should Citizenship be for Sale?. Florence: European University Institute. 2014. 
75 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 196 
76 CHINA DAILY. Migrants Find a Home for Capital in Pursuit of Foreign Residence. 2014. Disponível 
em:<http://usa.chinadaily.com.cn/epaper/2014 01/23/content_17254104.htm> (Acesso em 13 de 
outubro de 2017) 
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Para os imigrantes em busca de trabalho, por outro lado, a cidadania herdada 

e o processo de naturalização são as duas opções disponíveis. Em países que 

seguem o jus sanguinis, imigrantes não-europeus, não-ocidentais ou não-brancos são 

acusados de forjar descendência e, em países com o sistema jus solis, ascendência. 

Nos dois casos, não há portas de entrada amigáveis, mas sim uma acusação de que 

a entrada estaria sendo feita pela porta traseira.77 

De acordo com Boatcă, o contexto de capitalismo global e sua lógica de 

acumulação é o contexto no qual a cidadania foi criada. Os interesses econômicos e 

políticos dos países europeus no momento da criação do conceito explicam os 

benefícios hoje existentes e a existência de “cidadanias prêmio”. Assim, as “portas de 

entradas” e os “facilitadores de oportunidades” são não só funções do capitalismo, 

mas também da cidadania.78O aumento da mercantilização demonstra a desigualdade 

atualmente acontecendo em todo o mundo, a cidadania funciona tanto quanto 

principal mecanismo para a manutenção de desigualdades globais, como também 

como um dos motivos pelos quais sua reprodução continua no presente.79 

Por fim, Boatcă conclui que a forma como a instituição da cidadania foi 

analisada pela sociologia ignorou sua conexão com o capitalismo e ainda reiterou o 

princípio atributivo que é utilizado como justificativa. Para a autora, as análises 

Weberianas deixam de observar as relações de poder que tornaram possível a 

singularidade no contexto original de criação de cidadania.80 

 

 
3. Provisões legais da UE e barreiras ao refúgio 

 
 

A cidadania faz com que cada indivíduo tenha, pelo menos em tese81, um ou 

mais territórios que pode adentrar livremente, exercer direitos e deveres e receber 

proteção de acordo com sua(s) nacionalidade(s). A falta de cidadania em um território 

faz com que o indivíduo se torne ali um(a) imigrante. Como menciona Brubaker, o 

 
 

77 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing Limited. 
2015. P. 196 
78 Ibidem. P. 198-199 
79  Ibidem. P. 197 
80  Ibidem. P. 199 
81 Com exceção dos e das apátridas, indivíduos que não possuem nenhuma nacionalidade. 
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efeito da não-cidadania é “exclusivo”, visto que a cidadania funciona como “inclusiva” 

apenas para os cidadãos do território82. Tal efeito é refletido nas leis imigratórias, que 

garantem pleno acesso ao território para cidadãos e cria restrições para não-cidadãos. 

O objetivo deste capítulo é demonstrar como as restrições impostas pela legislação 

da União Europeia afetam refugiados e refugiadas que dependem de proteção 

internacional de territórios onde não são cidadãos. 

A exclusão dos(as) refugiados e refugiadas é consequência do caráter gerador 

de desigualdades sociais inerente à cidadania, especialmente entre o Norte e o Sul 

Global, tendo em vista ser formulado pela União Europeia para atingir diretamente 

África, Ásia e Oriente Médio, de onde vem a maior parte dos refugiados e refugiadas. 

Ainda que o Norte Global inclua também outros países – Canadá e Estados Unidos – 

, tratarei apenas na União Europeia. A escolha se justifica por ser uma instituição que 

aglomera número recorde de “cidadanias prêmio” no mundo, além de receber um 

número altíssimo de refugiados já citado anteriormente83. 

A União Europeia (UE) é uma união econômica e política composta por vinte e 

oito países e 508 milhões de pessoas84. Considerando que a população mundial é de 

7.5 bilhões85, a população da UE representa aproximadamente 6.8% do todo. Esses 

6.8% indivíduos, como cidadãos da EU, são os únicos intitulados a adentrar livremente 

o território dos vinte e oito países que compõem o bloco, recebendo proteção e sendo 

sujeitos de direitos e deveres. 86 Assim, um território que concentra riqueza, 

oportunidades e bem-estar social, além da ausência de conflitos, concentra tais 

privilégios para menos de 10% da população mundial. 

O território da UE é, portanto, restrito por critérios de jus soli ou jus sanguinis, 

que tornam indivíduos cidadãos ou não cidadãos dos estados. Indivíduos podem 

também adquirir a cidadania e, portanto, acesso ao território, por naturalização ou por 

investimento, como mencionado anteriormente – “jus pecuniae” –, mas são duas 

formas extremamente limitadas em seu alcance. Outras maneiras de acessar o 

 

 
82 BRUBAKER, Rogers. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 1992. P. 31 
83 Tema Abordado no ponto 1. Contextualização do Problema 
84 União Europeia. Viver na UE. Superfície e População. Disponível em: <https://europa.eu/european- 
union/about-eu/figures/living_pt>. (Acesso em 28 de outubro de 2017) 
85 Current World Population. Disponível em: <http://www.worldometers.info/world-population/>. (Acesso 
em 28 de outubro de 2017) 
86 União Europeia. Cidadania da UE. Quais os seus direitos e como exercê-los. Disponível em: < 
https://europa.eu/european-union/topics/eu-citizenship_pt > (Acesso em 28 de outubro de 2017) 
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território incluem migração, que pode ser para turismo (caráter eventual) ou para 

residência (caráter permanente). 

Em matérias legais, a UE tem competência para legislar sobre assuntos pré- 

determinados, sendo os não legislados pela União de competência exclusiva dos 

Estados. A cidadania é competência exclusiva dos Estados, o que possibilita 

diferentes regimes jurídicos entre os países. Por outro lado, a imigração, asilo e 

fronteiras externas, são matérias de competência da UE desde a edição do Tratado 

de Amsterdam87, que previu tal mudança e criou o Sistema Comum de Asilo Europeu. 

O enfoque deste capítulo é trazer as principais provisões legais que regem o 

refúgio, desenhando todo o arcabouço jurídico-legal aplicável para não-cidadãos que 

buscam proteção internacional na UE. A análise dessas provisões visa demonstrar as 

barreiras colocadas pela instituição aos refugiados e refugiadas para que acessem o 

território. Assim, as normas serão colocadas de maneira crítica para que se verifique 

o impacto da não cidadania na concessão de refúgio. 
 
 
3.1 Espaço Schengen: Panorama Geral 

 
O arcabouço jurídico-institucional que lida com imigração é baseado em 

fronteiras. As fronteiras, no caso da União Europeia, são definidas de acordo com o 

Espaço Schengen, um acordo feito no âmbito da UE que prevê a livre circulação de 

bens, pessoas, serviços e capital. Portanto, entre os países participantes há fronteiras 

apenas desenhadas nos mapas, pois de acordo com a previsão do Acordo não há 

fronteiras físicas e nem controle imigratório entre os países. 88. 

Vinte e seis países integram o Espaço Schengen, sendo vinte e dois deles 

membros da União Europeia e quatro não membros – Noruega, Islândia, Liechtenstein 

e Suíça 89 . Além da inexistência de fronteiras internas, os vinte e seis países 

 
 
 

87 União Europeia. Tratado de Amsterdão. 2 de outubro de 1997. Tratado de Amsterdão que altera o 
tratado da União Europeia, os Tratados que instituem as comunidades europeias e alguns atos 
relativos a esses tratados. Disponível em: < https://europa.eu/european- 
union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_pt.pdf > (Acesso em 25 de outubro de 
2017) 

88 European Commission. Schengen Area. Disponível em: < https://ec.europa.eu/home-affairs/what- 
we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en > (Acesso em 28 de outubro de 2017) 
89 Schengen Visa Info. Schengen Area Countries List. Disponível em: < 
https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/ > (Acesso em 28 de outubro de 
2017) 
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compartilham uma gestão comum e integrada das fronteiras externas, que são 

reguladas pelo Código de Fronteiras Schengen (CFS)90. 

De acordo com o Código, todas as pessoas, independentemente de suas 

nacionalidades, podem atravessar as fronteiras internas sem passar por nenhuma 

forma de controle. Apenas em situações excepcionais, em que há grave ameaça para 

a ordem pública ou a segurança interna, os países podem reintroduzir o controle por 

período limitado, o que deve ser considerado como último recurso. Na prática, tanto a 

excepcionalidade quanto a temporalidade são flexibilizados, visto que com a o alto 

fluxo imigratório de 2015, vários países, como a Alemanha e a França reintroduziram 

seus controles por extensos meses91, o que acabou sendo uma medida ainda mais 

longa - vigente atualmente - com a justificativa dos altos números de ataques 

terroristas no território da UE. 

Em relação às fronteiras externas, o Código de Fronteiras Schengen determina 

que os cidadãos da UE devem passar por um controle mínimo, enquanto não- 

cidadãos devem passar por um controle pormenorizado. O controle para não-cidadãos 

inclui o preenchimento das condições de entrada, que envolve a verificação no 

Sistema de Informação sobre Vistos (VIS)92 – intercâmbio de dados entre os países 

em matéria de visto. A verificação ocorre para identificar os países incluídos na 

chamada “lista negra”, que determina os quais precisam de visto para entrada – ainda 

que apenas para turismo. A lista é determinada pelos países Schengen, que 

hierarquizam países e determinam quais “nacionais de países terceiros” são bem- 

vindos e quais não são, o que claramente leva em consideração o quão rico e 

desenvolvido seus países são. 

De acordo com o Art. 6º do CFS, para que a entrada seja autorizada, cinco 

requisitos devem ser atendidos: (i) documento de viagem válido, (ii) titularidade de 

visto, se exigido, (iii) justificação da viagem e meios de subsistência suficientes, (iv) 

não estar indicado no SIS e (v) não ser considerado como uma ameaça para a ordem 
 

90 União Europeia. Código de Fronteiras Schengen, de 15 de março de 2006. Estabelece o código 
comunitário relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras. Disponível em: < http://eur- 
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14514&from=EN > (Acesso em 28 de 
outubro de 2017) 
91 The Guardian. Extend border controls to conter terror threat, say France and Germany, de 15 de 
setembro de 2017. Disponível em: < https://www.theguardian.com/world/2017/sep/15/france-and- 
germany-seek-to-extend-limit-on-schengen-zone-suspension > (Acesso em 28 de novembro de 2017) 
92 União Europeia. Regulamento VIS, de 9 de julho de 2008. Relativo ao Sistema de Informação sobre 
Vistos (VIS) e ao intercâmbio de dados entre os Estados-Membros sobre os vistos de curta duração. 
Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14517&from=PT> (Acesso em 29 de outubro de 2017) 
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pública, a segurança interna, a saúde pública ou as relações internacionais dos países 

da UE. 

O Sistema de Informação Schengen (SIS) é um sistema de compartilhamento 

de informações entre os vinte e seis países que compõem a Área Schengen. Sua 

função é a colaboração entre os países com o controle de fronteiras externas a fim de 

manter o alto nível de segurança na área da União Europeia. O sistema é regido pelo 

Regulamento nº 1978/2006 do Parlamento Europeu93, que estabelece as condições e 

procedimentos para a inclusão de alertas SIS, o compartilhamento de informações 

suplementares e dados adicionais para efeitos de não admissão ou interdição de 

permanência em um estado-membro (Art. 2º). 

De acordo com o Art. 24 do Regulamento, dados são incluídos na base para 

efeitos de não admissão ou interdição de permanência de um “nacional de país 

terceiro” por indicação de um dos estados-membros com base em uma decisão 

tomada pelos órgãos administrativos ou órgãos jurisdicionais competentes de acordo 

com sua legislação nacional. É obrigação dos estados reportar o indivíduo “nacional 

de país terceiro” quando (i) condenado por sentença de no mínimo um ano em crimes 

passíveis de uma pena privativa de liberdade, (ii) há fortes razões para acreditar que 

praticou fato punível grave ou há indícios reais para supor que tenciona praticar fato 

punível grave no território de um estado-membro. Além dessa obrigação, Estados 

também podem optar por reportar indivíduos que foram afastados(as), expulsos(as) 

ou não-admitidos(as) por não cumprirem com a legislação imigratória. 

Para recorrer de tal decisão de forma a acessar, corrigir, deletar ou obter 

informações, “nacionais de países terceiros” podem instaurar uma ação perante 

tribunais de um dos estados-membros de acordo com sua legislação nacional (Art. 

43). Assim, não há previsão em regulamento da UE para garantia de remédios legais, 

o que permite que países disponham de maneiras díspares sobre os remédios ou até 

mesmo não disponham. 

Com base no SIS, um estado pode negar a entrada de um “nacional de país 

terceiro” por ele/ela ter sido cadastrada como procurada, não bem-vinda ou 

desaparecida por outro país, visto que indivíduos reportados por qualquer um dos 

 
 

93 União Europeia. Regulação nº 1978/2006 do Parlamento e Conselho Europeu, de 20 de dezembro 
de 2006. Relativo ao estabelecimento, funcionamento e à utilização do Sistema de Informação de 
Schengen de Segunda Geração (SIS II). Disponível em: < http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1987&from=EN > (Acesso em 10 de novembro de 2017) 
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países são banidos de adentrar o território da UE. Tendo em vista que não há tempo 

máximo para que o nome seja mantido na lista, nem critérios objetivos para que o 

indivíduo seja inserido, “nacionais de países terceiros” podem ser inseridos no sistema 

por anos por atos discricionários dos países e sem que possam adentrar qualquer um 

dos países Schengen. 

Para “nacionais de países terceiros” que não precisam de visto, a entrada se 

dá a partir do cumprimento dos outros quatro requerimentos e é permitida pelo prazo 

de 90 dias dentro do período de 180 dias. Para os “nacionais de países terceiros” que 

precisam de visto, o prazo é o mesmo, mas a entrada depende da apresentação de 

visto que deve ser requerido e concedido no país de origem. 

 
3.2 Legislação referente ao Refúgio e Proteção Internacional Subsidiária 

 
O principal documento legal sobre refúgio e proteção internacional subsidiária 

em âmbito mundial é a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 195194 – 

também conhecida como Convenção de Genebra –, da qual a UE é signatária. 

Segundo o Art. 1º da Convenção, a definição de refugiado refere-se a uma pessoa 

que: 

...temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua 
nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer 
valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e 
se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em 
consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido 
temor, não quer voltar a ele. 

 
De acordo com a Agência da ONU para refugiados, conhecida como ACNUR, 

após a criação da Convenção em 1951, o conceito de refugiado ainda foi ampliado, 

incluindo também pessoas obrigadas a deixar seus países por conflitos armados, 

violência generalizada e violação massiva de direitos humanos95. 

 
 
 
 
 

94 Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para Refugiados. Convenção relativa ao 
Estatuto dos Refugiados, de 28 de julho de 1951. Disponível em: < 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_ 
Refugiados.pdf > (Acesso em 29 de outubro de 2017) 
95 ACNUR. Agência da ONU para Refugiados. Perguntas e Respostas. Quem pode ser refugiado. 
Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/perguntas-e-respostas/> (Acesso 
em 29 de outubro de 2017) 
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A Convenção também prevê um dos direitos mais importantes dos refugiados 

e refugiadas, garantido pela proibição de expulsão ou rechaço – reflexo do princípio 

do non-refoulement –, previsto no art. 33, que dispõe: 

Nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de 
maneira alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em que 
a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada em virtude da sua raça, 
da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence 
ou das suas opiniões políticas. 

 
Inspirada na Convenção de 1951, a União Europeia criou o A Diretiva 2011/95 

do Parlamento e do Conselho Europeu96 que dispõe sobre as provisões aplicáveis 

para refugiados e refugiadas dentro do território da UE, determinando as condições 

para qualificação de “nacionais de países terceiros” ou apátridas como 

beneficiários(as) de proteção internacional. De acordo com o prefácio da lei, a Diretiva 

se aplica direta e completamente às previsões da Convenção de Genebra, 

reafirmando o princípio do non-refoulement. Ainda que a Diretiva traga tal previsão, a 

UE exclui e rechaça indiretamente refugiados e refugiadas de volta para seus países 

de origem através das sanções aos transportadores que delega às companhias 

aéreas, agentes privados, a competência de devolver refugiados e refugiadas para o 

país de que vieram, como será explorado a frente. 

O conceito de refugiado(a) contido na Diretiva é o mesmo do que o previsto na 

Convenção, contudo a Diretiva adiciona a previsão de um novo grupo que contempla 

pessoas elegíveis para proteção subsidiária, definida como “nacionais de países 

terceiros” ou apátridas que não se qualificam como refugiados, mas que demonstram 

ter reais riscos de sofrerem ofensas graves caso retornem ao seu país de origem – ou 

no caso do apátrida, o país que tinha residência habitual (Art. 2º). Tal previsão é 

necessária tendo em vista os critérios exaustivos para a configuração do refúgio que 

limita as possibilidades de risco em cinco categorias. 

Segundo o Art. 6º, os possíveis agentes da perseguição ou grave ofensa são o 

estado, partes e organizações que controlem o estado ou parcela significativa do 

território ou agentes não-estatais, quando os atores anteriormente listados e 

organizações internacionais são incapazes ou não querem prestar proteção 

 

96 União Europeia. Directiva 2011/95/EU, de 13 de dezembro de 2011. Estabelece normas relativas às 
condições a preencher pelos nacionais de países terceiros ou por apátridas para poderem beneficiar 
de protecção internacional, a um estatuto uniforme para refugiados ou pessoas elegíveis para 
protecção subsidiária e ao conteúdo da protecção concedida. Disponível em: <http://eur- 
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0095&from=PT> (Acesso em 29 de 
outubro de 2017) 
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internacional. Enquanto os agentes de proteção podem ser estados, partes ou 

organizações, incluindo organizações internacionais, que controlem o estado ou parte 

substancial do território (Art. 7º). 

Para que seja reconhecida a condição de refugiado(a), é preciso que o ato de 

perseguição seja suficientemente grave, devido à sua natureza ou persistência, para 

constituir uma violação grave a direitos humanos ou constitua um cúmulo de várias 

medidas, incluindo violações a direitos humanos, que seja suficientemente grave para 

afetar o indivíduo de forma semelhante à hipótese anterior (Art. 9º,1). Alguns exemplos 

de formas como os atos de perseguição podem se manifestar são atos de violência 

física ou moral, incluindo violência sexual, medidas legais, administrativas, policiais 

e/ou judiciais discriminatórias, ações judicias ou sanções desproporcionais ou 

discriminatórias, entre outras (Art. 9º,2). 

Também é necessário que haja uma conexão entre as razões listadas para 

perseguição nos termos do Art. 10 – raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 

opiniões políticas – e os atos desempenhados pelos agentes da perseguição ou grave 

ameaça. Assim, é preciso que seja reconhecido um nexo causal entre uma das 

circunstâncias do Art. 10 e a ação perpetrada contra a vítima para que ela se configure 

como refugiado ou refugiada. Quando tal conexão é reconhecida, os estados- 

membros têm a obrigação de garantir o refúgio ou proteção internacional subsidiária 

(Art. 13). 

As regras que regem o procedimento de solicitação do refúgio e proteção 

subsidiária estão em duas principais regulações: a Eurodac e a Dublin-III. O sistema 

Eurodac 97 tem como principal função coletar as impressões digitais dos(as) 

solicitantes de proteção internacional assim que eles chegam ao território da UE a fim 

de auxiliar na determinação do estado membro competente para avaliar o pedido. 

 
 

 
97 União Europeia. Regulamento nº 603/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho 
de 2013. Relativo à criação do sistema «Eurodac» de comparação de impressões digitais para efeitos 
da aplicação efetiva do Regulamento (UE) n.604/2013, que estabelece os critérios e mecanismos de 
determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional 
apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou um apátrida, e de 
pedidos de comparação com os dados Eurodac apresentados pelas autoridades responsáveis dos 
Estados-Membros e pela Europol para fins de aplicação da lei e que altera o Regulamento (UE) 
n.1077/2011 que cria uma Agência europeia para a gestão operacional de sistemas informáticos de 
grande escala no espaço de liberdade, segurança e justiça (reformulação). Disponível em: <http://eur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:PT:PDF> (Acesso em 30 de 
outubro de 2017) 
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No entanto, os critérios e mecanismos para a determinação do estado 

responsável estão previstos no Regulamento Dublin-III98, que determina que o pedido 

de proteção internacional só pode ser feito uma vez e deve analisado por apenas um 

estado-membro. 

De acordo com o Art. 7º do Regulamento Dublin-III, há critérios hierárquicos 

que devem ser seguidos para a determinação de competência de um país. Os critérios 

estão dispostos no Capítulo 3 e dispõem sobre menores de idade, membros de 

famílias já beneficiárias de proteção internacional, membros de famílias que também 

estão aplicando por proteção internacional, membros de uma mesma família, possuir 

documentos de residências ou vistos válidos, entrada no território, dispensa de visto 

de entrada e pedido efetuado numa zona de trânsito internacional de um aeroporto. 

Na hipótese de não haver nenhum estado propriamente responsável segundo 

os critérios, o competente será o primeiro estado em que o pedido foi feito. Quando o 

critério determinar país diferente daquele que o indivíduo realizou a entrada no 

território e se encontra, ele(a) será transferido para o estado competente. Contudo, se 

o estado competente tiver falhas em seu sistema de asilo e recepção que impliquem 

risco de tratamento desumano ou degradante, o estado em que o pedido foi feito deve 

continuar seguindo os critérios para determinar outro estado (Art. 3º). 

O fato de uma pessoa estar buscando proteção internacional não pode ser 

motivo suficiente para mantê-la em detenção. De acordo com o Regulamento, 

indivíduos devem ser mantidos em detenção no menor período de tempo possível e 

seguindo os princípios da necessidade e proporcionalidade. Além disso, a decisão de 

transferência para estado membro competente e a decisão de garantir proteção 

internacional devem contemplar remédios efetivos. 

As provisões apresentadas até esse momento são aplicáveis a partir do 

momento de solicitação de refúgio e se demonstram positivas para a preservação do 

direito à proteção internacional e direitos humanos dos refugiados e refugiadas. 

Contudo, barreiras são criadas para que indivíduos não consigam sequer fazer sua 

 
 

98 União Europeia. Regulamento nº 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho 
de 2013. Estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela 
análise de um pedido de proteção internacional apresentado num dos Estados-Membros por um 
nacional de um país terceiro ou por um apátrida (reformulação). Disponível em: <http://eur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:PT:PDF> (Acesso em 30 de 
outubro de 2017) 
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solicitação de refúgio, visto que não conseguem acessar o território da União 

Europeia. Assim, ainda que a UE, em teoria, tenha uma legislação que segue 

parâmetros internacionais, na prática o que se verifica é que outras provisões são 

implementadas para que não haja uso de tal legislação. 

As barreiras anteriores ao acesso ao território são classificadas pela professora 

e pesquisadora holandesa Helen Oosterom-Staples como fronteiras de facto, 

enquanto as fronteiras oficiais territoriais seriam de jure. Segundo ela, as fronteiras de 

facto seriam as fronteiras fora do território que mesmo não existindo fisicamente, 

fazem com que as fronteiras de jure não possam ser alcançadas. Segundo a 

professora ainda que “as fronteiras de facto sejam invisíveis para algumas pessoas, 

elas são efetivas para evitar fluxos migratórios”99. 

Para Organização Internacional de Imigração, a interceptação antes do acesso 

ao território é uma das formas mais efetivas encontradas pelos países para fazer 

cumprir as leis nacionais imigratórias.100 O termo interceptação, que se tornou comum 

para definir tais práticas, foi definido provisoriamente pela Agência da ONU para 

Refugiados como: 

Um conjunto de medidas aplicadas pelo Estado, fora de seu território 

nacional, para prevenir, interromper ou parar o movimento de pessoas 

que não possuam os documentos necessários para cruzar fronteiras 

internacionais pela via terrestre, aérea ou marítima e trilhando seu 

caminho para o país de destino prospectivo.101
 

Partindo da ideia de interceptação, a seguir serão analisados três tipos de 

medidas aplicadas pela União Europeia: (i) a exigência de visto, (ii) sanções contra 

transportadoras e (iii) interceptação marítima. 

 
 
 
 
 
 

99 STAPLES, Helen Oosterom. Effectove Rights for Third-Country Nationals? em A Right to Inclusion 
and Exclusion? Normative Fault Lines of the EU's Area of Freedom, Security and justice. Reino Unido: 
Hart Publishing. 2009. P. 67 
100 United Nations High Commissioner for Refugees(UNHCR), Refugee Protection and Migration 
Control: Perspectives from UNHCR and IOM, UN Doc. EC/GC/01/11 de 31 de maio de 2001. Pg 14. 
Disponível em: < http://www.unhcr.org/protection/globalconsult/3b3892256/refugee-protection- 
migration-control-perspectives-unhcr-iom.html > (Acesso em 20 de novembro de 2017) 
101United Nations High Commissioner for Refugees(UNHCR), Interception of Asylum-seekers and 
Refugees: The International Framework and Recommendations for a Comprehensive Approach, UN 
Doc. EC/50/SC/CRP.17, de 9 de junho de 2000. Pg 10. Disponível em: 
<http://www.unhcr.org/excom/standcom/3ae68d144/interception-asylum-seekers-refugees- 
international-framework-recommendations.html> (Acesso em 20 de novembro de 2017) 
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3.3 A exigência de visto 

 
O Espaço Schengen, dotado de soberania sob seu território, separa 

discricionariamente os países do mundo em dois grupos para fins de acesso ao seu 

território, um grupo no qual “nacionais de países terceiros” podem adentrar o território 

sem que necessitem de um visto e outro em que “nacionais de países terceiros” só 

podem acessar o território se portarem um visto de entrada. Atualmente o segundo 

grupo é composto por 112 países102, enquanto o primeiro é composto apenas por 55 

- considerando o número de 193 países no mundo, os 112 com exigência e os 26 que 

integram o Acordo Schengen –, o que revela que o número de países que devem 

cumprir com a exigência do visto é mais que o dobro daqueles que não precisam. 

Sendo assim, a maioria dos indivíduos do mundo, advindos dos 112 países listados, 

encontram uma primeira barreira para acessar o território da União Europeia: a 

concessão de visto. 

Os países do Norte-Global que não compõem o Espaço Schengen estão entre 

os 55 países que podem adentrar o território Schengen sem portar um visto. A lista 

também inclui países do Sul Global com maior nível de desenvolvimento, como o 

Brasil, a Argentina e o México. Por outro lado, a lista de 112 países é composta 

integralmente por países do Sul-Global, países pobres e periféricos. A maior parte dos 

países africanos, asiáticos e do Oriente Médio estão incluídos. Além deles, Rússia e 

Turquia, que apesar de vizinhos do Espaço Schengen, devem apresentar visto para 

entrar em seu território. A obrigatoriedade de visto para tantos países baseado em 

critérios claramente relacionados a níveis de desenvolvimento é estratégia utilizada 

para prevenir fluxos migratórios. Segundo o Conselho Europeu para Refugiados(as) 

e Exilados(as), prevenir refugiados e refugiadas de acessar o território europeu tem 

sido claramente um dos objetivos da política de visto103. 

Para a concessão do visto é necessária que o(a) solicitante pague uma taxa e 

compareça a um Consulado ou Embaixada para apresentação de documentos e a 

realização de uma entrevista. Entre os documentos, deve haver a demonstração de 

 
102 Schengen Visa Info. Who needs a Schengen Visa? Disponível em: < 
https://www.schengenvisainfo.com/who-needs-schengen-visa/> (Acesso em 01 de novembro de 
2017) 
103 European Council on Refugees and Exiles. Defending Refugees Access to Protection in Europe, 
de dezembro de 2007. Pg. 26. Disponível em: < https://www.ecre.org/wp- 
content/uploads/2016/07/ECRE-Defending-Refugees-Access-to-Protection-in-Europe_December- 
2007.pdf > (Acesso em 21 de novembro de 2017) 
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reserva de voo, de acomodação e prova de meios de subsistência suficientes para a 

estadia.104 A decisão final é proferida pelo agente responsável pela entrevista no 

Consulado/Embaixada, que não precisa ao menos apresentar justificativa. Trata-se 

de um ato discricionário e que pode ser motivado por critérios subjetivos, como a 

impressão do agente de que o(a) solicitante estava nervoso(a) ou mentindo. 

É importante destacar que as dez nacionalidades com maiores números de 

refugiados e refugiadas – Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Somália, Sudão, 

República Democrática do Congo, República Central da África, Myanmar, Eritreia e 

Burundi105 – são todas de países listados com obrigatoriedade de visto. Tendo em 

vista que a solicitação de refúgio e proteção internacional subsidiária só pode ser feita 

já no território da União Europeia, a concessão de visto é a primeira barreira a ser 

enfrentada por refugiados e refugiadas que buscam proteção internacional dentro da 

EU, especialmente porque a concessão pode por vezes não se apresentar ao menos 

uma possibilidade. 

Em primeiro lugar, o processo de visto envolve recursos financeiros altos, visto 

que o(a) solicitante deve portar passaporte – que só é emitido mediante pagamento 

de taxa –, deve pagar a taxa específica para o procedimento de visto e ainda deve 

demonstrar ter condições financeiras para provar acomodação e custos no território 

europeu. Para refugiados e refugiadas em meio de perseguição, guerra civil, é 

possível que esses recursos sejam completamente inalcançáveis. 

Um segundo obstáculo é que o processo de visto deve ser feito 

presencialmente em algum consulado ou embaixada. Em casos de guerra civil em que 

instituições governamentais desmoronam, como no exemplo da Somália, não há 

sequer uma agência que possa fazer a emissão de um visto.106 Outros exemplos 

demonstram que ainda que existam instituições aptas a fazer tal emissão, elas podem 

se apresentar de forma limitada, gerando dois problemas: um número altíssimo de 

solicitações e uma consequente demora, e uma possibilidade de ser distante para 

muitos(as) solicitantes. No caso da Argélia e do Marrocos, onde há um baixo número 

 
 
 
 

104 Schengen Visa Info. Schengen Visa Info Application Requirements. Disponível em: 
https://www.schengenvisainfo.com/who-needs-schengen-visa/ (Acesso em 01 de novembro de 2017) 
105 UNCHR, The UN Refugee Agency. Global Trends: Forced Displacement in 2016. P. 17 Disponível 
em: http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf (Acesso em 20 de novembro de 2017) 
106 BROUWER, Andrew e KUMIN, Judith. Interception and Asylum: When Migration Control and 
Human Rights Collide. Canada: Canada’s Journal on Refugee Law. 2003. P. 8-9 
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de postos consulares, solicitantes de vistos pagam outros indivíduos para que 

guardem um lugar na fila para eles/elas107. 

Além disso, há um terceiro obstáculo que é o juízo do(a) entrevistador(a) que 

por ser um ato discricionário pode resultar em rejeição sem que ao menos haja o 

direito de recorrer – esse direito é previsto nas leis nacionais dos países, não havendo 

previsão da União Europeia, além de ser só ser possível perante uma decisão feita 

por escrito108. Além dos três obstáculos, ainda há de se considerar de que obter um 

visto nem sempre é possível, já que o refugiado ou refugiada pode estar sendo 

perseguido(a) pela mesma autoridade que é responsável por emitir o visto, o que 

inclusive já foi reconhecido em uma mesa redonda entre a agência da ONU – UCHCR 

– e o Conselho Europeu em 2002109. 
 
 
3.4 Sanções contra transportadoras 

 
Refugiados e refugiadas também são interceptados(as) antes de acessar o 

território da União Europeia por conta das sanções contra transportadoras (“carriers 

sanctions”). Essa segunda barreira é mais uma fronteira de facto que impede que 

“nacionais de países terceiros” possam sequer formular sua solicitação de proteção 

internacional, e funciona como uma forma de reforçar a primeira barreira, visto que 

tem relação com a concessão do visto. 

Segundo a professora Oosterom-Staples, com o crescente número de 

imigrantes buscando acesso ao território da União Europeia, as ferramentas 

tradicionais regulando os fluxos migratórios se mostraram insuficientes para prevenir 

imigrantes “indesejados” acessando o sistema legal de proteção e o processo de asilo. 

Nesse sentido, Oosterom-Staples aponta que as sanções contra transportadoras 

foram uma solução encontrada pela UE para tentar reverter o cenário.110 

As sanções são penalidades para transportadoras – isto é, pessoa física ou 

jurídica que transporte passageiros – aplicáveis quando levarem para o território da 

 

107 STAPLES, Helen Oosterom. Effectove Rights for Third-Country Nationals? em A Right to Inclusion 
and Exclusion? Normative Fault Lines of the EU's Area of Freedom, Security and Justice. Reino 
Unido: Hart Publishing. 2009. P. 88 
108 Ibidem P. 88 
109 BROUWER, Andrew e KUMIN, Judith. Interception and Asylum: When Migration Control and 
Human Rights Collide. Canada: Canada’s Journal on Refugee Law. 2003. P. 8-9 
110 STAPLES, Helen Oosterom. Effectove Rights for Third-Country Nationals? em A Right to Inclusion 
and Exclusion? Normative Fault Lines of the EU's Area of Freedom, Security and Justice. Reino 
Unido: Hart Publishing. 2009. P. 86 



38 
 

 
 
 
União Europeia “nacionais de países terceiros” sem a documentação necessária para 

imigração. Para o advogado de direitos humanos e pesquisador alemão Tilman 

Rodenhäuser as penalidades são compostas por três componentes: 

(...) primeiro, a obrigação da transportadora de remover imigrantes que 

foram levados a um país sem os documentos necessários; segundo, 

a obrigação da transportadora de arcar com todas as despesas 

(incluindo detenção ou acomodação) até que o imigrante sem 

documentos seja removido; e terceiro, uma multa imposta à 

transportadora por ter levado um imigrante sem documentos para a 

fronteira de um estado.111 (tradução nossa). 

Assim, uma transportadora que leva ao território da União Europeia “nacionais 

de países terceiros” sem os documentos necessários para a imigração, isto é, 

passaporte válido e quando necessário, visto, podem incorrer em três diferentes 

penalidades. 

As sanções contra transportadoras foram criadas pela primeira vez nos Estados 

Unidos no Passengers Act de 1902 e reproduzidas em vários outros países, todos do 

Norte Global, em busca da diminuição do fluxo de imigrantes e requerentes de asilo 

do Sul Global.112 No caso da União Europeia, as sanções estão previstas no Art. 26 e 

27 da Convenção de aplicação do Acordo Schengen113 e detalhadas na Diretiva 

2001/51/EC 114 que dispõe especificamente da implementação do Art. 26 da 

Convenção. O Art. 2º da Diretiva prevê a obrigação das transportadoras de retornar 

os “nacionais de países terceiros” que tenham a entrada no território recusada – seja 

pela transportadora, seja pelas autoridades do país. O art. 3º, por sua vez, prevê que 

a transportadora que não conseguir realizar o reencaminhamento tem obrigação de 

encontrar meio para tal e arcar com as despesas. Caso esse meio não esteja 

 

 
111 RODENHÄUSER, Tilman. Another Brick on the Wall: Carrier Sanctions and the Privatization of 
Immigration Control em International Journal of Refugee Law Vol. 26 Issue 2. Reino Unido: Oxford 
University Press. 2014. Pg. 226. 
112 RODENHÄUSER, Tilman. Another Brick on the Wall: Carrier Sanctions and the Privatization of 
Immigration Control em International Journal of Refugee Law Vol. 26 Issue 2. Reino Unido: Oxford 
University Press. 2014. Pg. 226. 
113 União Europeia. Convenção de aplicação do Acordo Schengen, de 14 de junho de 1985. 
Disponível em: < http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(02)&from=PT > Acesso em 26 de novembro de 
2017 
114 União Europeia. Diretiva 2001/51/EC, de 28 de junho de 2001. Completa as disposições do artigo 
26.o da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen de 14 de junho de 1985. Disponível em: < 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0051&from=EN > Acesso 
em 26 de novembro de 2017 
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disponível, a transportadora tem obrigação de arcar com os custos de acomodação. 

Já o Art. 4º prevê que os estados-membros devem definir uma multa entre três e cinco 

mil euros por cada pessoa transportada que tenha tido a entrada recusada. Estados 

têm, ainda, a faculdade de criar outras penalidades, como a imobilização, a apreensão 

e a perda do transporte, para transportadoras que não cumpram suas obrigações. 

Para que não tenham que arcar com as várias penalidades previstas, 

transportadoras são obrigadas a fazer um controle imigratório no momento do 

embarque e se recusar a transportar indivíduos que não estejam portando um 

passaporte e visto válido. Dessa forma, há a transferência da competência de realizar 

um controle imigratório para agentes privados, sendo a proteção internacional negada 

por uma transportadora e não por um estado. Essa transferência restringe também as 

formas de apelação dos refugiados e refugiadas, pois não há responsabilidade direta 

do estado. Nesse sentido, Oosterom-Staples argumenta que o que impede um 

“nacional de país terceiro” de chegar à fronteira de jure não é uma decisão imigratória, 

mas apenas uma recusa verbal de transportar alguém que comprou uma passagem 

para uma certa destinação, sem reembolsar os custos: “uma quebra do contrato 

civil”.115 

Estados afirmam que refugiados e refugiadas não seriam afetados por essa 

previsão, pois geralmente não viajam de avião – partindo do pressuposto de que 

imigrariam para lugares mais próximos e pela via terrestre - e, se quiserem fazê-lo, 

são aptos a solicitar passaporte válido e visto.116 Contudo, como já foi demonstrado117, 

o processo de visto já é em si uma barreira colocada pela UE. Além disso, ainda que 

refugiados e refugiadas costumem buscar proteção em países mais próximos, os altos 

números de indivíduos do Sul Global que chegam pelo mar no território da UE pode 

ser um indicativo de que, na verdade, o baixo número de refugiados e refugiadas 

viajando de avião é uma consequência das sanções das transportadoras e da não 

concessão de visto. 

 
 
 

115 STAPLES, Helen Oosterom. Effectove Rights for Third-Country Nationals? em A Right to Inclusion 
and Exclusion? Normative Fault Lines of the EU's Area of Freedom, Security and Justice. Reino 
Unido: Hart Publishing. 2009. P. 86 
116 FELLER, Erika. Carriers Sanctions and Internacional Law em International Journal of Refugee Law 
Vol. 1 Issue 1. Reino Unido: Oxford University Press. 1989. Pg. 56 APUD RODENHÄUSER, Tilman. 
Another Brick on the Wall: Carrier Sanctions and the Privatization of Immigration Control em 
International Journal of Refugee Law Vol. 26 Issue 2. Reino Unido: Oxford University Press. 2014. Pg. 
224 
117 Tema abordado no ponto 3.3 A exigência de visto 
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A própria Diretiva 2001/51 prevê em seu Art. 4º (2) que as penalidades previstas 

na Diretiva não devem comprometer os casos que envolvem responsabilidade dos 

estados de garantir proteção internacional. De acordo com o Conselho Europeu para 

Refugiados(as) e Exilados(as), essa previsão gera diferentes tratamentos: alguns 

países isentam transportadoras de penalidades quando se trata de indivíduo refugiado 

e outros, ainda quando envolve indivíduos que recebem outros tipos de proteção 

internacional.118 Ainda que haja essa isenção, não é possível para as transportadoras 

ter certeza de que o/a “nacional de país terceiro” será enquadrado nas hipóteses de 

proteção e não implicará em aplicação de penalidades. 

Segundo Rodenhäuser, o resultado é que os empregados da transportadora 

são de facto chamados a determinar quando um “nacional de país terceiro” tem 

argumentos válidos para conseguir proteção internacional no território da UE. Assim, 

aponta o autor, pessoas que não recebem treinamento como agentes imigratórios 

carregam a responsabilidade de resolver prima facie situações complexas e difíceis 

de asilo.119 Para não suportar esse ônus, as empresas transportadoras preferem não 

permitir o embarque de indivíduos que careçam dos documentos necessários. Para o 

Conselho Europeu para Refugiados(as) e Exilados(as), é problemático que as 

atividades de controle imigratório, com natureza pertencente a autoridades públicas, 

seja repassada a atores privados e que isso seja uma forma de eximir os estados de 

suas responsabilidades internacionais.120 

As sanções contra transportadoras criam um cenário em que refugiados e 

refugiadas são impedidos(as) de ao menos formular sua solicitação de proteção 

internacional. Esse impedimento implica na violação de pelo menos três categorias de 

direitos humanos: (i) o direito de deixar o próprio país, (ii) o direito de buscar refúgio 

e (iii) a proteção contra o non-refoulement. A violação do non-refoulement, direito 

central para refugiados e refugiadas, faz que os indivíduos sejam transportados de 

 
 

118 European Council on Refugees and Exiles. Defending Refugees Access to Protection in Europe, 
de dezembro de 2007. Pg. 29 Disponível em: < https://www.ecre.org/wp- 
content/uploads/2016/07/ECRE-Defending-Refugees-Access-to-Protection-in-Europe_December- 
2007.pdf > (Acesso em 21 de novembro de 2017) 
119 RODENHÄUSER, Tilman. Another Brick on the Wall: Carrier Sanctions and the Privatization of 
Immigration Control em International Journal of Refugee Law Vol. 26 Issue 2. Reino Unido: Oxford 
University Press. 2014. Pg. 229 
120 European Council on Refugees and Exiles. Defending Refugees Access to Protection in Europe, 
de dezembro de 2007. Pg. 30 Disponível em: < https://www.ecre.org/wp- 
content/uploads/2016/07/ECRE-Defending-Refugees-Access-to-Protection-in-Europe_December- 
2007.pdf > (Acesso em 21 de novembro de 2017) 
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volta ou não sejam autorizados a deixar os países que estão sofrendo perseguição, 

de forma a legislação prevista pela UE é indiretamente responsável pela violação do 

compromisso assumido na Convenção de Refugiados de 1951 e também da Diretiva 

2011/95. Entretanto, por ser uma ação indireta do estado, que tem como sujeito ativo 

atores privados, não há resposta clara de se cabe ou não responsabilização 

internacional dos estados-membros. 

Segundo Oosterom-Staples um dos casos mais citados nesse sentido é em 

relação à recusa de transportar indivíduos Roma no aeroporto de Praga em julho de 

2001 em voos para o Reino Unido. O Centro Europeu pelos Direitos do Povo Roma 

(European Roma Rights Centre) acompanhou o caso, concluindo que no contexto de 

uma operação para diminuir as solicitações de refúgio de pessoas Roma, 110 

passageiros e passageiras foram impedidos de embarcar para o Reino Unido, sem 

que tivessem a oportunidade de apelar da decisão de não transporta-los(as)121. 

 
3.5 Interceptação marítima 

 
Refugiados e refugiadas, sem vistos e sem conseguir embarcar em um avião 

para a União Europeia, recorrem à sua única opção de acesso ao território: pelo mar. 

Como já mencionado no capítulo dois do presente trabalho, o acesso pela via marítima 

é o que leva mais “nacionais de países terceiros” ao território da UE, apresentando 

percentuais altíssimos comparados às vias terrestre e aérea. Essa forma de acesso é 

também a mais arriscada, resultando em elevados números de mortes. 

A FRONTEX é uma agência da União Europeia responsável pelas fronteiras 

europeias e pela guarda costeira do território. Foi criada como uma clara resposta aos 

altos números de imigrantes que passaram a adentrar o território europeu pelo mar 

mediterrâneo. Sua principal função é atuar nas águas internacionais ao redor da 

Europa monitorando o fluxo migratório e protegendo o território europeu de futuras 

ameaças, de forma a combater crimes graves com dimensão internacional, o que está 

previsto no Art. 1º da regulação que instituiu a agência – Regulação 2016/1624 do 

Parlamento Europeu122. 

 

121 STAPLES, Helen Oosterom. Effectove Rights for Third-Country Nationals? em A Right to Inclusion 
and Exclusion? Normative Fault Lines of the EU's Area of Freedom, Security and Justice. Reino 
Unido: Hart Publishing. 2009. P. 87 
122 União Europeia. Regulação 2016/1624 do Parlamento e Conselho Europeu, de 14 de setembro de 
2016. Disponível em: < 
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A instituição da FRONTEX faz com que haja mais uma barreira, uma terceira 

forma de interceptação: a interceptação marítima. Localizados nas águas 

internacionais que fazem fronteira com as águas da UE, principalmente perto da Itália, 

Grécia e Espanha, onde nos últimos anos altos números de imigrantes adentraram, a 

FRONTEX trabalha impedindo barcos irregulares de adentrar o território. Dessa 

forma, “nacionais de países terceiros” sem documentação, cuja única opção é viajar 

em barcos irregulares, são interceptados antes mesmo de entrar na área da UE. Para 

Brower e Kumin, a ação é análoga às sanções impostas as transportadoras, visto que 

os países buscam parar os barcos ainda em águas internacionais para prevenir que 

acessem o território ou a fronteira123. 

Quando a FRONTEX verifica que são passageiros e passageiras sem os 

documentos necessários e, portanto, irregulares, ela determina que o barco retorne 

com os indivíduos para o território advindo, que muitas vezes é o território no qual são 

perseguidos(as). A ação também análoga à interceptação feita nos aeroportos e faz 

com que refugiados e refugiados não consigam sequer desembarcar no território da 

UE. Sem deixar decisões oficiais, ou ao menos registros escritos, não há como 

quantificar quantos indivíduos foram impedidos de adentrar a UE, seja por sanções 

contra transportadoras ou interceptações marítimas, e quantos desses indivíduos 

eram requerentes de asilo. 

 

 
4. Conclusão 

 
 

A concepção de cidadania descrita por Weber é central na sociologia, 

representando uma tradição para os estudos da instituição e dos efeitos da mesma. 

Essa tradição inaugurada por Weber traça as origens da cidadania para a Grécia 

Antiga e as cidades medievais ocidentais e aponta que sua instituição funcionaria 

como uma forma de equalizar desigualdades sociais. A mesma ideia é sustentada por 

Marshall, que argumenta que o rumo natural da cidadania seria a abrangência de mais 

 
 

http://frontex.europa.eu/assets/Legal_basis/European_Border_and_Coast_Guard.pdf > (Acesso em 
20 de novembro de 2017) 
123 BROUWER, Andrew e KUMIN, Judith. Interception and Asylum: When Migration Control and 
Human Rights Collide. Canada: Canada’s Journal on Refugee Law. 2003. P. 11 
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indivíduos e o enfraquecimento de diferentes classes sociais, destacando a cidadania 

como contrária ao capitalismo. Entretanto, sociólogos e sociólogas subsequentes 

passaram a questionar a teoria de Weber, o que é trabalhado por Boatcă no capítulo 

utilizado como base teórica. 

O perfil dos e das 22.5 milhões de refugiados e refugiadas ao redor do mundo 

é bem delineado. Para a grande maioria desse grupo de indivíduos, suas cidadanias 

são referentes a países periféricos que compõem o Sul Global. São países pobres, 

com baixo desenvolvimento e que se tornaram independentes há pouco tempo, 

fatores que podem inclusive indicar elementos contribuintes para seus conflitos 

armados e guerras. Por sofrerem perseguições e riscos, esse grupo de indivíduos 

precisa deixar seus territórios e buscar proteção internacional em territórios alheios, 

onde não são cidadãos. Naturalmente uma das opções mais cobiçadas é a União 

Europeia, onde, ao contrário de seus países de origem, há concentração de riqueza, 

de desenvolvimento, bem-estar social e ausência de conflitos armados. Contudo, a 

partir da cidadania, a União Europeia cria barreiras para que os não-cidadãos não 

possam acessar seu território, ainda que haja uma responsabilidade dos estados-

membros de garantir proteção internacional a refugiados e refugiadas. A partir desse 

cenário, torna-se claro que a cidadania não funciona, como sustentado por Weber, 

como um mecanismo equalizador de desigualdades sociais, mas sim como um 

mecanismo de manutenção delas, como demonstra Manuela Boatcă. 

Boatcă, em seu capítulo “Citizenship as Social Closure: Weberian Perspectives 

and Beyond”, apresenta o trabalho de sociólogos e sociólogas que, baseados na 

teoria de Weber, produziram teorias no campo da sociologia das desigualdades 

sociais e questionaram as concepções tradicionais. Nesse sentido, a conclusão de 

vários autores apontados, como Brubaker, Shachar e a própria Boatcă, é que a 

cidadania na verdade funciona como um mecanismo de perpetuação de desigualdade 

sociais, o que se alinha com o pressuposto retirado do cenário da situação de 

refúgio atual. 

Uma das análises feitas pela autora é a do papel da cidadania como excludente, 

isto é, como forma de estratificação social, a partir de Brubaker. Para Brubaker, há um 

paradoxo contido no conceito de cidadania causado pelos efeitos “inclusivos 

internamente” e “exclusivos externamente”, visto que por um lado, garante direitos a 
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todos os cidadãos, mas por outro impõe restrições a não cidadãos. Ao se analisar a 

legislação imigratória da União Europeia, é possível verificar a adequação da teoria 

de Brubaker. Se por um lado, a UE garante igualmente direitos e deveres a todos os 

cidadãos dos vinte e oito países integrantes do bloco, por outro ela cria barreiras e 

obstáculos ao acesso ao território com base na condição de não-cidadania. Assim, 

cria-se o efeito circular citado pelo autor, em que apenas cidadãos têm livre acesso 

ao território, mas só quem reside no território com livre acesso ao território é cidadão. 

Dessa forma, a entrada no território é condição para o acesso aos direitos e deveres 

garantidos pela UE. 

A primeira barreira colocada ao acesso ao território da EU para não cidadãos é 

a concessão de um visto, sendo uma escolha arbitrária da instituição os países que 

compõem a lista com esta exigência. Dessa forma, os países ricos e desenvolvidos, 

principalmente os do Norte Global, têm livre entrada no território pelo período de 

noventa dias, e os países pobres, periféricos, têm sua entrada condicionada à 

apresentação de um visto. Enquanto todos os países com maior número de refugiados 

e refugiadas estão na lista de exigência, países mais ricos, como os Estados Unidos, 

Canadá, Austrália e até mesmo o Brasil estão isentos desse requisito. Assim, os 

países são colocados em diferentes grupos, em que alguns possuem mais privilégios 

do que outros, configurando a estratificação social causada pela cidadania. Como 

afirma Brubaker, “a cidadania é um instrumento poderoso de estratificação social, 

protegendo os países prósperos dos imigrantes pobres”124. 

A ideia de cidadania como estratificação social é adequada para olhar para a 

legislação da UE quanto ao refúgio, visto que é através da cidadania que o território 

de recursos e privilégios é negado a um grupo de indivíduos não cidadãos. O resultado 

é cruel, pois faz com que refugiados e refugiadas sejam deixados completamente nas 

mãos da UE, que cria diferentes formas de barreiras para que não possam ao menos 

chegar no território europeu e assim, não possam formular a solicitação de proteção 

internacional. Através das sanções contra transportadoras e as interceptações 

marítimas, de forma informal e oral, há uma negação indireta ao status de refúgio que 

não pode ao menos ser alvo de apelação. 

 
 

124 BOATĂ, Manuela. Global Inequalities Beyond Occidentalism. England: Ashgate Publishing 
Limited. 2015. P. 185 APUD BRUBAKER, Rogers. Citizenship and Nationhood in France and 
Germany. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1992. 
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Como consequência, não-cidadãos da UE que queiram buscar proteção em 

seu território têm que buscar a concessão do visto, enfrentando uma série de 

requisitos, seus ônus financeiros e práticos que muitas vezes levam a situações em 

que tal exigência se torna impossível de ser cumprida. Sem o visto, enfrentam a 

possibilidade de rejeição pelas transportadoras por não terem os documentos 

necessários para imigração. Sem documentos necessários e sem a possibilidade de 

embarcar por negação da transportadora, só lhes restam a opção marítima, que além 

de ter alto risco às suas vidas, ainda correm risco de serem interceptados ainda em 

viagem e terem que voltar a seus territórios, onde sofrem perseguição. Em ambas as 

situações há uma clara afronta ao princípio do non-refoulement de modo que 

indivíduos que correm risco de perseguição são devolvidos para o mesmo lugar do 

qual estavam fugindo. Por conseguinte, cidadãos da UE continuam tendo acesso à 

riqueza e o desenvolvimento em seu território privilegiado e refugiados e refugiadas 

são obrigados a permanecer em seus países, ainda que sofram perseguição, guerras 

e violações de seus direitos humanos – que por vezes, são inclusive causadas e 

apoiadas pela UE. 

Um dos dados levantados por Boatcă é em relação aos países cuja cidadania 

permite o acesso a mais territórios sem exigência de visto, tendo sido constatado que 

todos os dez primeiros colocados são países ricos, sendo nove deles da União 

Europeia. Esse livre acesso é um dos benefícios que faz com que tais países tenham 

“cidadanias prêmio”, o que permite a mercantilização da cidadania. Os privilégios de 

ter uma “cidadania prêmio” vão, entretanto, além da baixa exigência de visto para 

adentrar demais territórios. 

Ter uma “cidadania prêmio” também significa herdar uma propriedade e poder 

passar o benefício a frente. Brubaker observa que a propriedade não é uma 

associação voluntária, como Weber descreve, mas um status com acesso restrito por 

jus soli ou jus sanguinis, fazendo com que não dependa de uma decisão do indivíduo, 

mas sim da família e/ou do local em que ele nasceu. No mesmo sentido, Shachar 

observa que, no momento do nascimento, há a transmissão do direito de associação 

de um indivíduo a um determinado grupo e, no caso das cidadanias prêmio, essa 

transmissão funciona como meio de preservação de riqueza nas mãos de herdeiros 

pré-designados: outros cidadãos. Dessa forma, a estratificação social ocorre com o 

monopólio dos recursos pelos países do Norte Global e o desejo dos países excluídos 
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do Sul Global de imigrar, sem que isso seja possível. As transmissões intergeracionais 

desses privilégios permite concluir o importante papel da cidadania em criar de 

desigualdades sociais tão grandes entre Norte e Sul Global. 

Um dos resultados dessa desigualdade é a mercantilização da cidadania, que 

estabelece uma nova forma de aquisição: o jus pecuniae. Os países privilegiados com 

“cidadanias prêmio” passaram a garantir cidadania em troca de investimentos feitos 

em seu território de forma a atrair imigrantes específicos de países do Sul Global. 

Assim, para uma pequena parcela de não-cidadãos endinheirados torna-se possível 

acessar o território dos países do Norte Global. Isso é inclusive uma opção em vários 

países da União Europeia. 

Enquanto isso, barreiras e obstáculos são colocados para que proteção 

internacional, um dever do estado, seja garantido a tantos indivíduos que sofrem risco 

de vida. Para Boatcă, a diferenciação no tratamento de imigrantes ultrarricos e 

imigrantes pobres representa um duplo-standard para estratégias de usurpação, que 

funciona na mesma lógica de estratificação social, em que não há interesse dos 

grupos mais poderosos e privilegiados de dividir seus recursos com outros grupos. A 

cidadania torna-se, portanto, uma aliada do capitalismo, em que a possibilidade de 

acesso ao território só é acessível para um grupo de pessoas consideradas bem- 

vindas: pessoas ultrarricas. 

Considerando a situação de refúgio na União Europeia o problema sob 

análise, não há dúvidas de que a cidadania exerce um papel determinante e 

exclusivo para que refugiados e refugiadas não consigam acessar o território da UE. 

A não possibilidade de acesso também que contribui para um problema de escala 

ainda maior que é a desigualdade social como um todo entre o Norte e Sul Global, 

em que privilégios são mantidos no controle dos cidadãos dos países mais ricos. 
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