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Oserhumanomodernoacos-
tumou-seacatalogar, classificare
categorizar. Rotulamosparame-
lhorcompreender,separamospa-
ra entenderoqueé igual oudife-
rente.Classificamosfunçõeseati-
vidades,alémdediferenciaroque
nos épróximoedistante, conhe-
cidoeestranho,nacionaleestran-
geiro. Até namídia separamos o
noticiário doméstico do interna-
cional.Nossocírculointernodere-
lações e contatos énaturalmente
visto como algo mais palpável,
positivoerealdoqueimagensde
indivíduos a milhares de quilô-
metros de distância.Mesmo em
situações de conflitos, desastres
naturaisouatentados terroristas,
nemsempreéimediato“colocar-
senolugardooutro”.

O mundo enfrenta atual-
mente ummomento de reno-
vação do debate acerca da mi-
gração,motivadoprincipalmen-
te por discursos sobre seguran-
ça nacional e choques culturais,
religiosos e civilizatórios, e pelo
constante fluxo de refugiados,
principalmentesíriosedepaíses
do continente africano. Segun-
do o Relatório Internacional de
MigraçãodasNaçõesUnidas,en-
tre 1995 e 2010, o Brasil tinha
apenas0,4%demigrantesnoto-
taldesuapopulação.Númeroir-
risório se comparado ao dos Es-
tadosUnidos (13,5%)edePortu-
gal (8,6%), emesmodenossosvi-
zinhos latino-americanos, como
Paraguai (2,5% da população) e
Argentina (com3,6%).

Surpreendentemente, mes-
mo países considerados fecha-
dos ou menos atrativos ao es-
trangeiro, comoo Irã (com2,8%

de imigrantes na sua popula-
ção), recebem proporcional-
mente mais migrantes que o
Brasil, queapresentounoperío-
do índices semelhantes aos do
Iraque e Haiti (ambos com
0,3%). Um segundo relatório da
ONU produzido recentemente
demonstra que o percentual
brasileiroapontadonaspesqui-
sas anteriores manteve-se, até
2017, nosmesmos 0,4%.

Os números refletem uma
dura realidade, e contradizem a
imagemdoBrasil comoumpaís
aberto e receptivo, pelo menos
noquediz respeitoaos imigran-
tes.Umdosmotivospelosquais
ébaixoopercentual demigran-
tes no total da população brasi-
leira, entre outros fatores, era o
próprio tratamento legal dado
aos estrangeiros no país. De
1980atéo final de2017, vigorou
no Brasil a Lei 6.815, conhecida
comoEstatutodoEstrangeiro.

De base ultranacionalista e
criada na vigência e sob os dita-
mesdoregimemilitar, oEstatu-
to traduzia um espírito de des-
confiançaparacomoimigrante,
tratado comopotencial ameaça

àsegurançanacional.Nestecon-
texto, apolíticamigratória insti-
tuídapeloConselhoNacionalde
Migração (CNIg) era orientada a
manter o percentual de estran-
geirosnoBrasil adstritoaomíni-
mo necessário ao desenvolvi-
mento do país, como forma de
suprireventual carênciademão
deobranacional.

A nova Lei daMigração (Lei
13.445), se comparada comoan-
tigoEstatutodoEstrangeiro, leva
emconsideração a realidademi-
gratória atual, num ambiente
globalizado,comconstantefluxo
de pessoas (brasileiros e estran-
geiros), assimcomoas crises hu-
manitárias. A retórica da segu-
rançanacional, presentenaanti-
ga norma, foi substituída por
uma concepção calçada nos di-
reitos humanos, na inserção do
migrante edovisitantena socie-
dade brasileira, e tendo foco no
bem-estar dos indivíduos, tanto
brasileirosquantoestrangeiros.

Se por um lado a lei revoga-
da via o imigrante como amea-
ça àmãode obra brasileira e se-
gurança nacional, a Lei da Mi-
gração reconhece expressa-

mente o estrangeiro que aqui
busca instalar-secomo“passível
de notada contribuição para o
desenvolvimentodoBrasil”.Ne-
la são estabelecidos expressa-
menteosprincípios ediretrizes
que regem a nova política mi-
gratória brasileira, entre eles o
respeitoaosdireitoshumanose
a não criminalização damigra-
ção, acolhida emergencial hu-
manitária (inclusive com resul-
tados concretos na flexibiliza-
ção da entrada de migrantes
provenientesdepaíses emcrise
humanitária e institucional e
que não se enquadram como
refugiados, como no caso dos
venezuelanos em Roraima), e
repúdioàspráticasdeexpulsão
e deportação coletivas.

A Política Nacional de Mi-
gração ainda está sendo cons-
truída por meio de novas reso-
luções e conjuntamente com a
participação da sociedade civil,
pormeiode consultaspúblicas.
Embora ainda seja cedo para
mensurarumaumentonosnú-
meros relativos à entradade es-
trangeirosnoBrasil e correlacio-
ná-lo com a nova Lei da Migra-

ção, é indiscutível que o arca-
bouço legal instituído pela nor-
maeseusdesdobramentosper-
mitem e tornammais atraente
e facilitada a vinda de imigran-
tes para o Brasil.

O grande déficit de mão de
obra qualificada noBrasil pode,
pormeiodamodernizaçãopro-
movida pela nova Lei daMigra-
ção, ser inclusive minimizado,
possibilitandoaatraçãodemão
de obra e talentos, cruciais para
impulsionar o crescimento e o
desenvolvimento econômico
dopaís. Anova lei descentraliza
asdecisões, tornandoosproces-
sos menos burocráticos, mais
rápidos e eficientes. O Ministé-
rio do Trabalho, por exemplo,
agora tratarádasquestões labo-
rais voltadas aosmigrantes.

Por décadas nos esquecemos
de que somos um país de imi-
grantes, formado por diversos
gruposque, emlevas, trouxeram
paraoBrasilcostumes,caracterís-
ticas,coreseideiasdiferentes, for-
mandoumpaís plural, inclusivo
etolerante.Devemos,paraobem
daspróximasgeraçõeseodesen-
volvimentodopaís, resgatar esta
tradição, na certeza de que um
país de braços abertos pode con-
tar commentes ebraçosmotiva-
dos para a nossa reconstrução
econômicaesocial.Umambiente
empreendedor e inovador pode-
seabrircomestemarcolegal.Alia-
do às indispensáveis reformas
econômicas,anovalegislaçãopo-
deauxiliarnaatraçãodeideias,so-
nhoseprojetosdequembuscavir
aoBrasilparatrabalhareconstruir
avidanopaís.

Umpasso importantefoida-
dopelanova lei. Esperemosque
osnúmeros traduzamasexpec-
tativas migratórias e descorti-
nemparaopaíseparaobrasilei-
ro uma parte da nossa bela his-
tória. Lembrando a todos nós,
herdeiros dos primeiros imi-
grantes, que namaior parte das
vezesoquerealmentenossepa-
ra do “outro” é apenas uma li-
nhapontilhadanomapa.


