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RESUMO 
 

 Os direitos humanos constituem uma das utopias mais instigantes da modernidade.  

 Uma única definição, porém, não é tarefa simples.  

 Eles abrangem uma pluralidade de significados, sentidos e interpretações, que consideram as 

posições dos agentes sociais e das mutações políticas sofridas pela idéia de direitos humanos ao longo 

da história. O único consenso entre seus estudiosos e promotores é a idéia, atual, de universalidade. 

Por ela entende-se a defesa de que todas as pessoas, independentemente de sua condição étnico-racial, 

econômica, social, de gênero, criminal são sujeitas e detentoras dos direitos humanos. 

 Por isso, os direitos humanos são fundamentais e inalienáveis, pois eles comportam as 

premissas necessárias para que todos e todas possam ter uma vida digna. Por isso, expressam um 

marco ético-político que serve de crítica e orientação em relação às diferentes práticas sociais 

(jurídica, econômica, educativa, etc) na luta inacabada por uma ordem social mais justa e livre, 

conforme sintetiza Magendzo (1994)5. 

 Na questão migratória, o Brasil enfrenta um crescente movimento e necessita conhecer, 

debater e aplicar sua nova legislação que regulamenta a entrada de estrangeiros em território nacional, 

sem, contudo, descuidar da segurança nacional e fiscalização de suas fronteiras. 
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Direitos Humanos – Declaração Universal dos Direitos Humanos - legislação internacional e nacional 
- migração 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 Após pesquisas nos órgãos que visam a proteção aos Direitos Humanos (Organização das 

Nações Unidas – ONU, UNESCO - constatou-se uma ausência de hegemonia nas informações legais 

e seus instrumentos aplicáveis. 

 Verificou-se ainda que não existe uma clara compreensão da universalidade, do alcance e da 

indivisibilidade dos direitos humanos – civis, políticos, sociais, econômicos e culturais – e que existe 

um número muito alto de pessoas que continuam a encontrar grandes dificuldades no exercício de 

sua cidadania e de seus direitos fundamentais.  

 Direitos Humanos, assim, devem ser entendidos como um conjunto de normas, 

procedimentos, princípios e valores que exaltam a vida e a existência humana como um valor 

absoluto, sendo os valores liberdade, justiça e solidariedade reconhecidos como inalienáveis, ou seja, 

são únicos e não podem ser transferidos. 

 Desta forma, sem a pretensão de esgotar o assunto, procurou-se elencar os principais 

dispositivos legais, nacionais e estrangeiros aplicáveis na proteção dos Direito Humanos.  

 

2. DIREITOS HUMANOS – LEGISLAÇÃO.  

Neste artigo tem-se a finalidade de estudar a legislação garantidora da proteção aos direitos 

humanos, partindo do importante papel atribuído à Carta das Nações Unidas de 1945 no processo de 

consolidação dos valores e dos princípios estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948 com caráter universal, e, 

consequentemente, na própria formação do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Até então, a Carta Mandinga, de 1236, a Magna Carta – Inglaterra, de João sem Terra, de 

1215, a Declaração de Direitos, de 1689, na Inglaterra, a Declaração da Virgínia, de junho de 1776, 

e a da Independência dos Estados Unidos, de julho seguinte, e mesmo a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de Lafayette, de 1789, referente a Revolução Francesa, trataram de importantes 

aspectos de direitos individuais, imprescritíveis e sagrados, mas reconhecidos como documentos sem 

caráter universal. 

Após a criação da Organização das Nações Unida, em 1945, é proclamada pela Assembleia 

Geral, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, a qual tem valor moral e ético, 
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adotada pela Resolução n. 217A, da III Assembléia Geral das Nações Unidas de 10.12.1948 e 

assinada pelo Brasil na mesma data. 

A Carta das Nações Unidas, conhecida pela nomenclatura Carta de São Francisco, adotada e 

aberta à assinatura na Conferência de São Francisco, que ocorreu no Estado da Califórnia, nos Estados 

Unidos da América em 26 de junho de 1945, deu origem, jurídica e politicamente, a Organização das 

Nações Unidas – ONU6.  

Importante destacar o artigo 1º do primeiro Capítulo da Carta das Nações Unidas, que se dedica a 

regular sobre os seus principais objetivos e propósitos.  

Ensina Leilane Serratine Grubba: 

Fundada com o objetivo e a determinação dos povos em preservar as gerações 
vindouras do flagelo da guerra, a Organização das Nações Unidas nasceu com 
alcance universal e, dessa forma, promulgou direitos humanos inerentes e universais 
a todos os povos e a todas as pessoas membros da família humana. Nesse sentido, a 
Declaração Universal de 1948 representa o reconhecimento global de que os direitos 
básicos e as liberdades fundamentais são inerentes a todos os humanos, inalienáveis 
e aplicáveis a todos, considerando-se que cada ser humano nasce livre e igual em 
dignidade e direitos. (GRUBBA, 2017, p. 40)7.  

E em seu artigo 2º do primeiro Capítulo, a Carta dispõe sobre os seus princípios regulares, 

visando a garantir a realização dos objetivos ou dos propósitos delineados no artigo precedente. 

Foi assinada pelo Brasil em 21 de setembro de 1945 e aprovada pelo Decreto-lei 7.935/1945, 

tendo sido promulgada pelo Decreto 19.841/19458.  

A Carta, reforça a importância dos direitos fundamentais do homem, da dignidade e do valor 

do ser humano, da igualdade de direito dos homens e das mulheres, e visa estabelecer condições sob 

as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito 

internacional devam ser mantidos para promover o progresso social e melhores condições de vida 

dentro de uma liberdade ampla, estabelecendo diversos princípios em seu artigo segundo. 

E com o Decreto 19.841/1945, referidas previsões estão incorporadas na legislação brasileira 

de forma plena, com total aplicabilidade e obrigação de sua observância. 

                                                           
6 NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Carta das Nações Unidas. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/91220-carta-das-
nacoes-unidas. Acesso em: 20/09/2021. 
7 GRUBBA, Leilane Serratine. Direitos humanos e desenvolvimento humano: o sistema global das Nações Unidas. 
Curitiba: Prismas, 2017. 
8 DECRETO 19.841/1945. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm. 
Acesso em 20/09/2021. 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos9 possui dois aspectos essenciais: a 

universalidade dos direitos humanos e a necessidade de incluir desfavorecidos, vítimas de opressão, 

discriminação e exploração, independente da condição social, da religião, da etnia ou da 

nacionalidade. 

A Declaração foi elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de 

todas as regiões do mundo, como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações, 

estabelecendo, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos. 

Em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus dois Protocolos 

Opcionais (sobre procedimento de queixa e sobre pena de morte) e com o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu Protocolo Opcional, formam a chamada Carta 

Internacional dos Direitos Humanos. 

 Uma série de tratados internacionais de direitos humanos e outros instrumentos adotados 

desde 1945 expandiram o corpo do direito internacional dos direitos humanos. 

 Eles incluem: 

a) a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (1948), promulgada na 

legislação brasileira pelo Decreto 30.822, de 6 de maio de 195210.  

b) a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial - 

adotada pela Resolução n. 2.106-A, na XX Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16.12.1965, 

ratificado pelo Brasil  em 27.03.1968, e promulgada pelo Decreto 65.810, de 8 de dezembro de 

196911, estabelecendo a definição de “discriminação racial” como qualquer distinção, exclusão, 

restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem etnica que vise anular ou 

restringir o reconhecimento ou exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais em qualquer 

                                                           
9 UNICEF BRASIL. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em 20/09/2021. 
10 DECRETO 30.822/1952. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/decretos/1952/D30822.html. 
Acesso em 13/10/2021. 
11 Decreto 65.810/1969. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D65810.html. 
Acesso em 13/10/2021 
¹¹ Decreto 592/1992. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em 
13/10/2021 
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domínio de vida pública. Os Estados Partes condenam essa atitude (como condenam o apartheid) e 

se comprometem a assegurar uma política de eliminação dessa discriminação, não podendo ser 

praticada ou encorajada pelos mesmos. Cabe aos Estados tomarem medidas especiais para garantir, 

igualmente, a certos grupos raciais ou de pessoas pertencentes, o pleno exercício dos direitos do 

homem e liberdades fundamentais. 

 A difusão de idéias de superioridade ou ódio raciais serão crimes, suscetíveis à pena, assim 

como se tornam ilícitas as organizações de propaganda que incite a discriminação racial. O principal 

ponto dessa Declaração é a igualdade entre os seres, perante tribunais, em questões de segurança, 

educação, nacionalidade, de ir e vir, de propriedade, trabalho, eleições, cultura, formação profissional 

e mais tudo aquilo que condiz com a vida em sociedade. Os Estado têm o dever de garantir esses 

direito por meio de medidas efetivas, no campo do ensino e cultura principalmente, para que haja a 

conscientização de que a luta contra esses preconceitos é uma luta que merece ser vivida. 

c) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, aprovado pela Resolução n. 2.200-A, na 

XXI Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16.12.1966, ratificado pelo Brasil somente em 

24.01.1992, e promulgado pelo Decreto 592, de 6 de julho de 1992, disciplina o funcionamento do 

Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, encarregado de receber e processar denúncias de 

violência contra os direitos humanos; 

d) Pacto internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,  adotado pela Resolução n. 

2.200-A, da XXI Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16.12.1966 e ratificado pelo Brasil 

somente em 24.01.1992, e promulgado pelo Decreto 591, de 6 de julho de 1992, o qual trata sobre a 

autodeterminação que a pessoa pode ter em relação ao seu estatuto político e seu livre 

desenvolvimento econômico, social e cultural, podendo dispor livremente de suas riquezas e recursos 

naturais, baseando-se no princípio do proveito mútuo. Cada Estado parte do Pacto deve-se 

comprometer a assegurar esses direitos e a criar e adotar medidas que visem o exercício dos mesmos, 

sem discriminação sexual, racial, religiosa ou política, dando ênfase à igualdade de gênero no gozo 

de todos os direitos previstos no Pacto. 

 O Pacto não permite a má interpretação no sentido de reconhecer a um Estado ou indivíduo o 

poder de destruir os direitos e liberdades previstos, e não será aceito qualquer suspensão ou não 

cumprimento dos direitos humanos fundamentais. O Pacto reconhece o direito ao trabalho e diz que 

o Estado é o responsável por garantir a formação técnica e profissional do seu povo a fim de assegurar 

o desenvolvimento econômico e social. As condições do trabalho devem ser justas e favoráveis, que 
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garantam uma remuneração mínima sem distinção às mulheres, particularmente, à segurança e 

higiene, mesma oportunidade a todos de poderem ser promovidos e o descanso. 

 Os Estados presentes nesse Pacto têm como dever assegurar o direito da fundação de 

sindicatos, o direito de greve e a previdência social. Eles também devem dar à família uma ampla 

proteção e assistência, em especial às mães antes e depois do parto, e assistência aos menores púberes 

e impúberes. Visam assegurar a saúde mental, a luta contra a fome e mortalidade infantil, a higiene, 

combate e tratamento contra epidemias e pandemias. Prevê o direito à educação primária e secundária 

em suas diferentes formas, e ao ensino superior igualmente acessível a todos. Fala, também, da 

importância da vida cultural assegurada e do gozo do processo científico. 

e) Convenção Americana de Direitos Humanos – Conferência Especializada Interamericana 

Sobre Direitos Humanos em San José da Costa Rica, em 22.11.1969 e ratificada pelo Brasil em 

25.09.1992, pelo Decreto 678, de 6 de novembro de 199212, que tinha como finalidade consolidar no 

continente americano o conceito de Direitos Humanos e respeitar a dignidade e individualidade dos 

cidadãos. O decreto 678 foi o documento pelo qual foi instaurado, em 1992, o cumprimento das 13leis 

relacionadas aos direitos essenciais de cada ser humano. 

 Dessa forma, verifica-se que o Estado brasileiro teve alguns anos em que não fazia parte dos 

países aderentes desse pacto, o que gerou grandes episódios de discriminação por raça, sexo, 

orientação sexual, entre outros. 

 Dentre outros, há artigos que asseguram direito à vida, integridade física, liberdade de 

expressão. Artigos os quais são respeitados pela constituição brasileira. Há o exemplo do artigo 5°, 

LXVII, da Constituição Federal, que garante que não haverá prisão por dívidas, salvo os devedores 

de pensão alimentícia, o que diverge da Convenção Americana de Direitos Humanos, que não admite 

prisão por nenhum tipo de dívida civil. 

f) Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher, adotada pela Resolução n. 34/180, da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 18.12.1979, 

                                                           
12 Decreto 678/1992. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm. Acesso em: 
13/10/2021 
¹² Decreto 591/1922. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm. Acesso 
em: 13/10/2021  
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ratificado pelo Brasil em 1º.02.1984, e promulgada pelo Decreto 4.377, de 13 de setembro de 200214, 

a  qual tinha por finalidade assegurar direitos iguais a homens e mulheres de todos os países aderentes. 

 Tal publicação garante direitos que antes teriam sido direcionados apenas a pessoas do sexo 

masculino, o que iria contra o conceito de Direitos Humanos, que diz, em seu artigo 1°, parágrafo 2°, 

que pessoas são todos os seres humanos, logo, independeria de gênero. Dessa forma, é de suma 

importância que, para que os Direitos Humanos sejam inteiramente respeitados, os direitos de homens 

e mulheres sejam igualmente assegurados. Ou seja, os decretos que acatam os direitos essenciais não 

seriam completos caso fossem feitas ressalvas quanto ao sexo dos cidadãos que teriam tais 

assegurações. 

 Alguns dos artigos garantem direitos como a escolha de domicílio, de matrimônio, 

oportunidades de capacitação profissional. O decreto revoga o anteriormente publicado decreto No 

89.460, de 1984, que ressalvava as reservas dos artigos 15, 4° parágrafo e 16, parágrafo 1°, alíneas 

(a), (b), (g) e (h). 

 g) Convenção Internacional contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes, adotada pela Resolução n. 39/46, da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 

10.12.1984 e ratificada pelo Brasil em 28.09.1989, e promulgada pelo Decreto 40, de 15 de fevereiro 

de 199115, a qual dispõe sobre o que se entende por tortura. 

 Sabiamente desenvolve-se um conceito genérico e abstrato, permitindo que as dores ou 

sofrimentos agudos sejam considerados tortura, a qual se exemplifica com os atos contundentes à 

integridade da pessoa para obter confissão (BRASIL, 1991) 

 Assim se consolidou o decreto, que além da tortura, trouxe “tratamentos ou penas cruéis, 

desumanos ou degradantes” sob preceitos fictos, condicionando sua significação aos acontecimentos 

fáticos. Imperioso, contudo, o destaque de interpretação da lei, prevista no bojo do Decreto, que 

assegurou sua aplicação de maneira ampla, com alcance máximo, sem, no entanto, causar prejuízo 

                                                           
14 Decreto 4.377/2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm. Acesso em: 
13/10/2021 
15 Decreto 40/1991. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0040.htm. Acesso em: 
13/10/2021 
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para a aplicação de disposições vigentes voltadas à proteção humana no direito internacional e 

nacional (BRASIL, 1991). 

 Corroborando com o apresentado, outras disposições que surgiram em convenções 

internacionais e hodiernamente juntam-se ao disposto na legislação pátria; pode-se citar, por exemplo, 

a Convenção sobre os Direitos da Criança (BRASIL, 1990). 

 A Convenção além de prever e assegurar os direitos, também imputa ao Estado uma postura 

dinâmica e atuante nos interesses dos infantes. Neste sentido, logo se depreende das primeiras análises 

do mencionado diploma que o seio familiar, comunitário e social tem grande relevância no 

desenvolvimento da criança. Desta vista, a atuação estatal respaldará os futuros adultos por meio da 

edificação coletiva dos recursos humanos (BRASIL, 1990) 

h) Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, adotada e aberta a assinatura, 

ratificação e adesão pela Resolução n. L.44, da XLIV Assembléia Geral das Nações Unidas, em 

20.11.1989, promulgada pelo Decreto 99.71016, de 21 de novembro de 1990, a qual, além de prever 

e assegurar os direitos, também imputa ao Estado uma postura dinâmica e atuante na proteção dos 

interesses dos infantes, sem se descuidar da importância que o seio familiar, comunitário e social tem 

no desenvolvimento da criança, proteção que é pretérita ao nascimento, dispondo de direitos 

gestacionais humanizados, vindo desde a concepção, respaldando-a até a maior idade estimulando 

seu desenvolvimento por meio da saúde, educação. 

E na questão específica da migração, atualmente a Lei n. 13.445/1717, que foi regulamentada 

pelo Decreto n. 9.199/17, disciplina a matéria no Brasil no que se refere à concessão de vistos para 

migrantes para adentrar em território brasileiro, tendo revogado a Lei n. 818/49 e a Lei n. 6.815/80 

(Estatuto do Estrangeiro), trazendo novos princípios e diretrizes que devem reger a política 

migratória, em consonância com a Constituição Federal de 1988 e com tratados internacionais de que 

o Brasil é signatário, como: universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; 

repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação; não 

criminalização da migração; não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos 

                                                           
16 Decreto 99.710/1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm. 
Acesso em: 13/10/2021 
 
17 Lei 13.445/2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm. Acesso 
em 13/10/2021. 
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quais a pessoa foi admitida em território nacional; promoção de entrada regular e de regularização 

documental; acolhida humanitária; desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, 

científico e tecnológico do Brasil; observância do disposto em tratados; e etc, se adequando a 

Constituição Federal de 1988, estabelecendo o princípio da dignidade humana tanto como justificação 

moral quanto como fundamento jurídico-normativo dos direitos fundamentais, sendo que nos casos 

envolvendo lacunas no ordenamento jurídico, ambiguidades no direito, colisões entre direitos 

fundamentais e tensões entre direitos e metas coletivas, a dignidade humana pode ser uma bússola na 

busca da melhor solução, impondo ainda que, qualquer lei que viole a dignidade, seja em abstrato ou 

em concreto, será nula (BARROSO, 2016, p. 64-66)18.  

A lei 13.445/17, é considerada um avanço das políticas migratórias no Brasil, já que afastou 

o viés unicamente voltado para a defesa nacional e à proteção do trabalhador nacional que se estendia 

desde a época da ditadura militar em relação ao imigrante, e se alinhou a política migratória sob manto 

protetor dos Direitos Humanos e da Constituição Federal de 1988, que tem como princípios basilares 

a fraternidade e a solidariedade bem como o combate a xenofobia e a criminalização da migração.  

Ao substituir o Estatuto do Estrangeiro e instituir uma perspectiva da migração pautada nos 

direitos humanos com o repúdio à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação como 

um de seus princípios, a nova Lei de Migração estabeleceu um novo paradigma para o Brasil. Veja 

quais são as mudanças: 

1. Regularização Migratória: a promoção da entrada regular e da regularização é 

estabelecida como princípio. A Nova Lei também assegura a isenção de taxas para emissão de 

documentos para migrantes sem condições financeiras; 

2. Visto Humanitário: estabelece cinco tipos de visto para ingressar ou permanecer no 

Brasil, entre eles o temporário, concedido, por exemplo, em caso de acolhida humanitária a apátridas 

ou migrantes de qualquer país “em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de 

conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de 

direitos humanos ou de direito internacional humanitário, ou em outras hipóteses, na forma de 

regulamento”. 

                                                           
18 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a construção de 
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3. Políticas Públicas: o acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e 

benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, 

serviço bancário e seguridade social é um princípio da nova lei. 

4. Participação em protestos e organização sindical: o direito à mobilização era proibido 

pelo Estatuto do Estrangeiro. A nova lei estabelece como direitos a reunião de migrantes para fins 

pacíficos e de associação, inclusive sindical, para fins lícitos. 

5. Sem extradição para crime político ou de opinião: assim como a Constituição de 1988, 

a nova lei determina que não haverá extradição por crime político ou de opinião, da mesma forma 

como proíbe que refugiados ou asilados sejam extraditados. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

  

Embora existam diversos documentos e instrumentos para garantir os direitos humanos, na 

prática ainda há uma grande dificuldade em tirar esses planos do papel, decorrente principalmente à 

falta de vontade política, muitas vezes sob a justificativa dos altos custos dos investimentos sociais. 

 Não obstante, atualmente os direitos humanos no Brasil assumiram uma projeção 

relativamente destacada, principalmente de maneira formal e teórica. No campo da sociedade civil, 

diversos movimentos se articulam e se mobilizam para pressionar os poderes públicos e a sociedade 

na defesa e promoção dos direitos humanos, principalmente os relativos à questão rural, às relações 

étnico-raciais, de gênero, diversidade sexual, pessoas vivendo com o vírus HIV, à questão 

socioambiental, entre outras. Porém, é importante que as fragmentações de tais movimentos, por 

vezes necessárias politicamente, não conduzam a uma essencialização e à ilusão de autonomia 

absoluta de cada reivindicação, desvinculando sua luta de transformações sociais amplas. Para o 

fortalecimento de uma unidade entre tais mobilizações, talvez os direitos humanos constituam 

princípios de unidade indispensáveis. 

No campo estatal, algumas ações foram realizadas na última década no intuito de garantir a 

defesa e a promoção de uma cultura dos direitos humanos, o que sugere uma incorporação das 

pressões e movimentos da sociedade. Foram elaborados dois Programas de Direitos Humanos (1998 

e 2002) e um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2003, revisto e publicado 

novamente em 2006), com ampla participação social; e no âmbito do governo federal existe uma 
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Secretaria de Direitos Humanos, com status de ministério, responsável pela construção de políticas 

públicas na área. 

É evidente que tais movimentos e instituições não significam a hegemonia dos direitos 

humanos no Brasil. O país é cenário de profundos níveis de desigualdades sociais, regionais, raciais, 

de gênero, que oferecem o conteúdo para a violência cotidiana, a exclusão da maioria da população 

dos mecanismos elementares da dignidade de vida, a constituição de uma cidadania frágil e 

irrealizada, a concentração das oportunidades e a permanência das relações autoritárias de poder e 

dominação. Diante de tal contexto, qualquer luta por direitos humanos parece reduzida e insuficiente, 

mas abrir mão dos mesmos implica no abandono de qualquer pretensão à construção de uma 

sociedade mais igualitária e democrática, um permanente desafio para a reflexão sociológica. Nesse 

sentido, os direitos humanos constituem uma referência fundamental para a análise e a ação. 

Quanto a migração, particularmente, verificamos que no Brasil, na contramão das tendências 

internacionais, enfrenta um crescente movimento migratório no mundo com a edição de lei que 

regulamenta a entrada de estrangeiros em território nacional, sem, contudo, descuidar da segurança 

nacional e fiscalização de suas fronteiras exercida pela Polícia Federal. 

A lei 13.445/2017 trouxe avanços às questões humanitárias, atendendo melhor os 

estrangeiros em busca de uma oportunidade no Brasil.  

Neste sentido verifica-se que tais objetivos foram atingidos na medida em que foi possível 

constatar a inclusão de princípios e direitos antes inexistentes, bem como a preocupação do legislador 

em garantir a prevalência de direitos fundamentais aos migrantes, com repúdio à xenofobia e a 

qualquer forma de discriminação. 

Importa frisar que a mera edição legislativa, por si só, não tem o condão de deflagrar um 

movimento migratório desenfreado rumo ao Brasil, porquanto, assoberbado em crises econômicas 

que afetam o estado do bem estar social, carece de recursos básicos e condições essenciais aos 

próprios nacionais sendo, pois, desarrazoado o sentimento de medo e insegurança espraiado entre a 

população. 

De outro lado, leis restritivas e construção de muros não são eficazes para impedir as pessoas 

de cruzarem as fronteiras, apenas as deixam irregulares, desumanizando-as por meio da 

vulnerabilidade em que se encontram o que propicia a criminalização, o tráfico humano, precarização 

e morte, notadamente entre crianças, mulheres e idosos. 
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Assim, a reflexão sobre o tema é imprescindível, notadamente porque a origem do povo 

brasileiro é fruto da migração do passado. Ademais, se adequadamente administrada, a migração 

propicia benefícios não só aos migrantes, mas também aos países de origem e destino. 

 Por fim, considerando a prevalência dos direitos humanos, a lei brasileira instiga um convívio 

harmônico entre os diferentes povos, busca a tolerância possibilitando o sentimento de pertencimento 

frente ao hibridismo e à diversidade, contrários ao fundamentalismo e extremismo causadores da crise 

humanitária vivida no mundo. 
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