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A 'globalização da indiferença' e a criminalização das migrações". 

Por Roberto Marinucci – Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios 

 

Nos dias de hoje é bastante comum ouvir dizer que o planeta terra tornou-
se uma pequena “aldeia global”: as comunicações entre pessoas são cada vez 
mais intensas, rápidas e baratas, enquanto os meios de transportes permitem ao 
ser humano se libertar de numerosas limitações espaço-temporais. Além disso, a 
humanidade está cada vez mais consciente dos direitos inalienáveis de cada 
pessoa. Crimes hediondos como escravidão, preconceitos raciais, campos de 
concentração, guerras são apenas longínquas lembranças de épocas passadas.  

No entanto, lendo as manchetes de revistas e jornais, temos a impressão 
de que a realidade seja um pouco diferente. Os avanços tecnológicos não 
envolvem, necessariamente, um maior grau de civilização – como assevera 
Tzvetan Todorov – ou respeito pela dignidade e pelos direitos dos seres humanos, 
sobretudo quando estes são migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, 
deslocados ambientais, enfim, pessoas que saem ou fogem da terra natal e pedem 
um pequeno “espaço geográfico e social” onde recomeçar suas vidas. Estes 
deslocados da aldeia global, muitas vezes, são tratados como “criminosos” apenas 
por serem diferentes ou então por terem praticado uma infração administrativa: 
residir no território sem a documentação imigratória (regular).  

O processo de “criminalização”, geralmente, se reproduz a partir de um 
círculo vicioso: determinadas ações de “contenção” da imigração são realizadas 
em nome da “segurança nacional”, da “defesa da identidade cultural” ou da 
“superação da crise econômica”; essas práticas, volens nolens, acabam 
alimentando estereótipos e tipificações que dificultam ou impedem o delicado 
processo integrativo dos estrangeiros. A consequente escassa coesão social 
acaba confirmando os estereótipos e a necessidade de reproduzir com maior 
amplitude e intensidade as supracitadas práticas. Vejamos alguns exemplos 
dessas práticas. 

Em muitos países, o aumento da imigração tem levado à construção de 
Centros de Identificação de Expulsão (CIE) em que frequentemente migrantes, 
refugiados ou solicitantes de asilo são obrigados a ficar por numerosos meses, 
aguardando que a própria situação seja avaliada pelas autoridades competentes. 
Um recente artigo do New York Times afirma que a diferença entre um CIE na 
Itália e uma prisão é apenas “semântica”. Esse confinamento ou “separação 
geográfica” entre os imigrantes e os autóctones ocorre, por vezes, de forma mais 
discreta, como é o recente caso da Suíça, onde refugiados e solicitantes de asilo 
são alocados em áreas montanhosas e longe dos centros urbanos.   

Em outros casos, a separação do diferente se dá de forma preventiva, ou 
seja, tentando evitar a chegada, o contato. Opta-se, portanto, pela construção de 
barreiras, muros e valas em áreas fronteiriças, como ocorreu recentemente na 
Grécia e na Eslováquia. Na realidade, as barreiras, antes que desestimular a 
imigração, levam os migrantes à busca de rotas mais perigosas, recorrendo, não 
raramente, a atravessadores inescrupulosos. Cabe, lembrar, também que, por 
vezes, essas barreiras são “encomendadas” por países limítrofes, preocupados em 
reduzir a imigração e, ao mesmo tempo, em preservar a própria imagem – o que é 
chamado de “externalização das fronteiras”. 

Finalmente, quando os mecanismos de controle das fronteiras não surtem 
efeitos, recorre-se à deportação ou à repatriação “voluntária”. Essas práticas, 
conforme organizações de defesa dos direitos dos migrantes, não raramente, são 



Publicação do CSEM – Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios. Disponível em: www.csem.org.br 
 

realizadas de forma massiva ou com finalidades explicitamente intimidatórias, pois 
a “deportabilidade” - na conhecida expressão de Nicholas De Genova – visa, antes 
de tudo, garantir a “docilidade” dos imigrantes. Chama atenção, nessa perspectiva, 
o que ocorreu recentemente na Áustria, onde um grupo de solicitantes de asilo do 
Paquistão, que protestaram pelas péssimas condições em que viviam, foram 
imediatamente repatriados. Em todos esses casos, a forçada separação 
geográfica de migrantes e refugiados é suficiente para criar representações sociais 
negativas, que alimentam a criminalização dos migrantes. 

Isso se torna ainda mais grave se, ao lado da segregação geográfica, há 
também uma segregação social ou simbólica que dificulta a integração dos 
migrantes e alimenta ideologias extremamente questionáveis, como o caso do 
conflito entre civilizações de Samuel Huntington. O símbolo mais recente dessa 
segregação simbólica é representado pela Ministra italiana da Integração Cécile 
Kyenge, de origem congolesa, que, nos últimos meses, foi tachada de “macaco”, 
“prostituta” ou “fedida”. O que chama a atenção não são apenas as ofensas 
racistas e xenófobas, mas o fato de que tenham sido lançadas por autoridades 
públicas e membros de partidos políticos, geralmente de direita ou de extrema 
direita. 

Esta é outra característica do processo de criminalização: ser fomentado 
pelas próprias autoridades públicas, às vezes em nome da pragmática luta contra 
a crise econômica – os imigrantes estariam prejudicando o equilíbrio orçamentário 
público -, outras vezes, como no caso de Israel, para evitar a contaminação com o 
diferente - os africanos “corrompem a alma judia” do país -, ou até por razões 
religiosas – é necessário preservar a identidade cristã do mundo ocidental. Seja 
como for, o resultado disso é o aumento das manifestações populares contra 
imigrantes enquanto categoria coletiva, com a consequente crise do processo de 
integração e de coesão social. 

Enfim, a criminalização do outro passa sempre por um processo de 
demonização, em que o “diferente” é rotulado mediante a inclusão em categorias 
coletivas, geralmente imbuídas de conotações negativas. Isso gera o que Papa 
Francisco em Lampedusa chamou de “globalização da indiferença”, que pode ser 
resumida desta maneira: “por que „criminosos‟ que tentam entrar no nosso país 
merecem nossa solidariedade...? Para enfrentar a globalização da indiferença é 
fundamental desmistificar as representações sociais negativas que envolvem os 
migrantes. Além disso, é bom não esquecer que no tratamento “bárbaro” – no 
sentido de Tzvetan Todorov - que se dá aos imigrantes ressuscita-se aquele 
gérmen que, nos meados do século passado, provocou o assassinato de cerca de 
50 milhões de pessoas. Tem futuro uma “aldeia global” onde não há mais 
responsabilidade pelo próprio irmão? 

 


