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Resumo 

 

   

  Os fluxos migratórios sempre foram parte de natureza humana, entretanto, a partir da 

virada do século XIX para o século XX foi possível perceber uma intensificação em tais fluxos 

e uma mudança em suas motivações. Já no fim do século XX, a ampliação dos Estudos de 

Segurança Internacional abriu espaço para que o tema fosse estudado como parte da agenda de 

segurança das Relações Internacionais e fosse mais amplamente discutido. Os ataques de 11 de 

setembro de 2001 ocorridos nos Estados Unidos chocaram a população norte-americana e 

mundial trouxeram um novo foco para as questões migratórias nos Estados Unidos. Um dos 

principais espólios dos atentados foi à conexão feita entre segurança e um maior controle dos 

fluxos migratórios. Além disso, alertou o governo para a necessidade de uma maior cooperação 

entre as agências norte-americanas. Desta forma, o objetivo geral da presente pesquisa é 

analisar as mudanças na política migratória norte-americana para controle de fronteiras a partir 

de uma maior cooperação interagências. Através da utilização da metodologia de estudo de caso 

e da coleta de dados, foi possível perceber que após os atentados, os Estados Unidos buscaram 

integrar suas agências através de uma maior cooperação, principalmente através da criação do 

Department of Homeland Security. 

Palavras-chave: Fluxos Migratórios – Estados Unidos – Cooperação Interagências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  
 

  Migration flows have always been part of human nature, however, from the turn of 

the 19th century to the 20th century it was possible to notice an intensification in such flows 

and a change in their motivations. At the end of the 20th century, the expansion of International 

Security Studies opened the way for the topic to be studied as part of the security agenda of 

International Relations and to be more widely discussed. The September 11, 2001 attacks in the 

United States shocked the American and world population and brought a new focus to migration 

issues in the United States. One of the main assets of the attacks was the connection made 

between security and greater control of migratory flows. In addition, it alerted the government 

to the need for greater cooperation between US agencies. In this way, the general goal of this 

research is to analyze the changes in the North American migration policy for border control 

from a greater inter-agency cooperation. Through the use of case study methodology and data 

collection, it was possible to realize that after the attacks, the United States sought to integrate 

its agencies through greater cooperation, mainly through the creation of the Department of 

Homeland Security. 

 

Keyword: Migration Flows - United States - Interagency Cooperation 
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Introdução 

 

No dia 11 de setembro de 2001 os Estados Unidos da América sofreram um dos piores 

ataques terroristas de toda a história. Dois aviões sequestrados por integrantes do grupo Al-

Qaeda partiram do aeroporto de Boston e minutos depois atingiram as duas torres do maior 

complexo comercial do mundo, o World Trade Center. Além disso, em Washington, o 

Pentágono também foi atingido e um quarto avião caiu no estado da Pensilvânia antes de 

conseguir atingir seu objetivo. Logo após o atentado terrorista, ainda no mês de Outubro de 

2001, o então presidente norte-americano, George W. Bush assinou o Decreto que ficou 

conhecido como USA Patriot Act1. Este decreto dava direito as agências de segurança e 

inteligência norte-americanas de interceptarem e-mails, telefonemas ou qualquer comunicação 

entre pessoas e organizações que fossem consideradas envolvidas com terrorismo, sem que 

houvesse nenhuma autorização da justiça (VIZZOTTO, 2004). Desde a assinatura deste 

Decreto, houve uma confusão no que diz respeito à definição de terrorista e a definição de 

migrante, visto que os terroristas que assumiram responsabilidade pelos atentados eram 

imigrantes que entraram de forma ilegal no país ou que tiveram seus vistos expirados (LAQUE, 

2010).   

  Essa situação deu início à um desalinho em relação a conexão entre migrantes e 

terroristas, que passaram a ser enxergados, muitas vezes, por uma mesma ótica. Esta ótica, que 

será trabalhada durante o desenvolvimento da pesquisa, diz respeito ao posicionamento e as 

justificativas expostas pelos governos envolvidos e não representa a opinião pessoal da autora. 

O Patriot Act concedeu diversos poderes ao governo norte-americano, entre eles a prerrogativa 

de deter, de modo compulsório, pessoas suspeitas de serem terroristas. A falta de prerrogativa 

legal acaba por utilizar tal decreto para situações que nem sempre seriam questões migratórias 

(KANSTROOM, 2003).   

   Além disso, em 2003 foi criado o Department of Homeland Security (DHS), que 

incorporou diversas agências já existentes, como: Guarda Costeira, Serviço Secreto, 

Patrulhamento de Fronteiras, Serviço de Imigração e Naturalização, Serviço de Alfândega, 

entre outros. Ademais, o DHS passou a englobar o Departamento de Serviços de Imigração e 

 
1USA PATRIOT Act é o acrônimo para "Uniting and Strengthening America 

by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act de 2001" (em 
português algo como Ato de Unir e Fortalecer a América Providenciando Ferramentas Apropriadas e 
Necessárias para Interceptar e Obstruir o Terrorismo). 
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Alfândega2 (ICE) e o Departamento de Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos3 

(USCIS) que são responsáveis por inspecionar a aplicação das leis de imigração e por tratar das 

questões da imigração.      

  Desde então, diversas outras leis e medidas que dizem respeito a imigração nos Estados 

Unidos foram aprovadas. Visto isso, objetivo desta pesquisa é analisar a política migratória 

norte-americana a partir do controle de fronteiras realizado por suas agências no período que 

sucedeu os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Além disso, outros objetivos 

específicos seriam analisar conceitos e definições acerca de migrações; mapear as medidas 

tomadas pelo governo norte-americano e as consequencias para a população estadunidense e 

mundial; além de realizar um estudo de caso dos ajustes institucionais em agências que realizam 

o controle fronteiriço nos Estados Unidos.     

   A presente pesquisa contribui para as Ciências Militares e os Estudos de Defesa do 

Brasil, visto que, ao analisar políticas e outras medidas utilizadas pelos Estados Unidos para a 

questão migratória após os atentados de 11 de Setembro e analisar de que forma o controle de 

fluxo migratório global está relacionado com a segurança militar e de que forma a cooperação 

interagências utilizada pelos norte-americanos contribuiu para um maior controle dos fluxos 

migratórios, é possível extrair contribuições para o desenvolvimento de estratégias para lidar 

com fluxos migratórios para o Brasil. Dessa forma, é necessário que o Brasil analise suas 

legislações buscando perceber fragilidades e robustez, e pontos onde mudanças fazem-se ou 

não necessárias. Dessa maneira, durante o primeiro capítulo serão abordados os principais 

aportes teóricos a respeito das migrações e os períodos mais importantes da história recente do 

tema, a fim de preparar um contexto histórico necessário para entendermos os padrões e as 

tendências dos fluxos migratórios em direção aos Estados Unidos.  

  O crescimento dos fluxos migratórios não pode ser enxergado com um fato isolado e 

também não deve ser tratado como um problema. Deve ser tratado, porém, como uma 

consequência de situações anteriores que levaram o indivíduo, ou um grupo de indivíduos a 

abandonar seu local de origem e viver em um lugar diferente, muitas vezes com outro idioma, 

outra cultura e distantes do local aonde costumavam viver. Além disso, é importante ressaltar 

que a migração não é um fenômeno recente, pelo contrário, já faz parte da evolução do ser 

humano, que desde os primórdios migrava em busca de melhores condições de vida. 

 Relatórios apresentados pela Organização Internacional para Migrações (OIM), 

 
2 Do Inglês Bureau of Immigration and Customs Enforcement (ICE) 
3 Do Inglês Bureau of Citizenship and Immigration Services (USCIS)  
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apresentam resultados que nos mostram que a maior parte da população mundial escolhe 

permanecer em seus locais de origem durante a maior parte de suas vidas. Entretanto, os 

números que indicam a quantidade de migrantes globais seguem em crescimento, e no ano de 

2018 chegou a aproximadamente 244 milhões, pouco mais de 3% do total da população 

mundial. Além disso, outra questão importante é uma análise etimológica dos termos e 

conceitos utilizados ao descrever os fluxos migratórios e os migrantes em si, dado que as 

definições disponíveis são vagas e variam de acordo com a abordagem utilizada para análise. 

No desenvolvimento do primeiro capítulo também será feita esta análise etimológica a fim de 

esclarecer os termos que serão utilizados durante a pesquisa.   

  Outra questão relacionada ao gerenciamento dos fluxos migratórios é a não existência 

de um regime internacional responsável por estabelecer princípios e regras referentes ao campo. 

Ademais, o tema está diretamente ligado à questão da soberania dos Estados e do poder de 

decidir suas estratégias de controle de fronteiras, visto que normalmente há uma diferença entre 

os ideais dos países de origem e dos países de destino. A falta de uma governança em relação 

ao tema é um dos principais desafios atuais para a gestão de fluxos migratórios. As principais 

instituições internacionais que participam e colaboraram com o gerenciamento dos fluxos 

migratórios também serão brevemente apresentadas durante o capítulo inicial.  

 Visto que um dos objetos de estudo desta dissertação são os fluxos migratórios e a 

política de controle norte-americana destes fluxos, fez-se necessária uma análise dos números 

e tendências gerais dos fluxos direcionados aos Estados Unidos ao longo da história recente. O 

crescimento da população norte-americana e do país como um todo sempre esteve muito 

conectado com a chegada de fluxos migratórios advindos de diversos lugares do mundo, e, 

existem algumas maneiras de imigrar para o país. Entre estas, podemos citar, o green card, a 

cidadania adquirida, os vistos temporários e permanentes. Os números referentes a estes 

processos passaram a ser contabilizados pelo Department of Homeland Security (DHS), após 

sua criação, e passaram a ser contabilizados e disponibilizados anualmente. Diante da análise 

desses dados significativos, serão analisadas as principais políticas norte-americanas elaboradas 

ao longo dos anos, voltadas para o gerenciamento dos fluxos migratórios.     

  Contudo, em setembro de 2001 os atentados nos Estados Unidos foram um marco para 

os Estudos de Segurança Internacional como um todo, e principalmente para uma reformulação 

de diversos aspectos da política norte-americana. Como visto anteriormente, o fato de que os 

terroristas envolvidos no atentado eram imigrantes fez com o que o governo norte-americano 

elaborasse novas políticas e novas estratégias para o gerenciamento dos fluxos migratórios. 

Novamente, é importante ressaltar que esta conexão enxergada entre imigrantes e terroristas 
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reflete uma justificativa utilizada pelos governos à época. As políticas migratórias pós 11 de 

setembro, dos presidentes Bush, Obama e Trump serão analisadas para buscar entender se 

houve mudança significativa em relação aos governos anteriores.      

   Nesse sentido, como dito anteriormente, os atentados geraram uma série de mudanças 

na política e em outros campos nos Estados Unidos. Estas mudanças trouxeram consequências 

para diversos setores, além do questionamento da vulnerabilidade do país e de seus cidadãos 

que agora se sentiam inseguros. A resposta norte-americana aos atentados teve impacto nas 

áreas da economia, da segurança, da política externa e nas políticas migratórias, que são o 

campo primordial na elaboração desta dissertação.    

   O governo dos Estados Unidos reforça a necessidade de uma resposta imediata e logo 

após os atentados já começa a elaborar medidas em busca de uma maior segurança. O período 

dos atentados reflete ainda outra mudança importante que vinha acontecendo no campo dos 

Estudos de Segurança Internacional, quando os estudiosos do campo passaram a analisar outras 

questões dentro da agenda de segurança das relações internacionais. O fim da Guerra Fria teve 

papel primordial para estas mudanças, que acarretaram em um campo de segurança 

internacional com mais espaços para analisar temas que antes não eram parte do debate de 

segurança. Além disso, também foi a partir da década de 1990 que o Conselho de Segurança 

das Nações Unidas (CSNU) passou a incluir temas relacionados à proteção de civis em sua 

agenda. Para mais, novos temas passaram a ser considerados ameaças à paz e a coletividade 

através de um processo de securitização, que será explicado de forma mais detalhada durante o 

segundo capitulo desta pesquisa.   

   A autora Fiona B. Adamson (2006) indicou que cada vez mais os temas relacionados à 

migração internacional passaram a ser debatidos dentro do campo da segurança internacional. 

Isso nos indica que durante o período acima citado, houve um processo de securitização do 

tema migração. Entretanto, esse processo não esteve somente concentrado nos atentados de 

setembro de 2001 nos Estados Unidos. Outros momentos também foram utilizados na tentativa 

de elaborar uma conexão entre a segurança internacional e os fluxos migratórios, como por 

exemplo, os atentados em Madrid, em 2004 e em Londres, em 2005.   

 Além desta tentativa de relacionar os atentados e os fluxos migratórios, os eventos nos 

Estados Unidos acarretaram uma série de mudanças, como dito anteriormente, incluindo a 

implementação de medidas cada vez mais restritivas, em relação aos fluxos migratórios e as 

imigrantes. Algumas das principais medidas tomadas foram a criação do Patriot Act e do Real 

Id Act,  que serão estudados detalhadamente durante o segundo capítulo desta pesquisa. De 

acordo com Matthew F. Bogdanos (2005), os atentados nos Estados Unidos demonstraram uma 
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certa incapacidade de utilização de todos os recursos que o país possuía. Recursos militares, de 

coleta de informação e de inteligência não foram utilizados da melhor maneira possível pois 

não houve um trabalho conjunto. A falta de comunicação entre as agências foi um fator 

fundamental no sentido de não conseguir evitar os atentados. A partir deste momento, percebe-

se a necessidade de sincronizar tais elementos, envolvidos no preparo e na resposta para 

situações como esta. Evidentemente, o controle da fronteira sempre foi um fator importante da 

política norte-americana, entretanto, após os atentados esse controle se tornou ainda mais 

criterioso.    

   Nesse sentido, a pergunta central desta pesquisa é: houve, após os atentados de 11 de 

setembro de 2001, um maior esforço do governo norte-americano para coordenar as atividades 

das agências e gerenciar os fluxos migratórios? Os anos após os atentados foram marcados por 

uma série de novas estratégias que visavam coordenar as atividades das diversas agências norte-

americanas envolvidas com o controle das fronteiras. Durante a década seguinte, o governo dos 

Estados Unidos foi em busca de políticas que perpassem os níveis federal, estadual e local, de 

maneira a fortalecer as políticas de fronteiras. E nesse sentido, se destacou a perspectiva que 

ficou conhecida como whole of government, que se refere principalmente a elaboração de 

tarefas conjuntas, através de diversas agências que executam estas tarefas, mas de uma maneira 

coordenada. Além disso, também se destacou a necessidade de uma maior cooperação 

interagências. O capítulo final desta pesquisa será responsável por apresentar estas duas 

perspectivas, seus conceitos e determinações, de maneira mais teórica e conceitual.Além disso, 

também serão apresentadas no terceiro capítulo, as principais mudanças nas estruturas 

governamentais que ocorreram nos Estados Unidos, visando aprofundar tal perspectiva e 

buscando uma maior cooperação interagências. Ademais, serão destacadas quais as mudanças 

mais afetaram o campo da migração, quais agências norte-americanas passaram a participar 

deste processo e quais suas funções em relação ao gerenciamento dos fluxos migratórios. 

   Umas grandes mudanças elaboradas após os atentados de setembro de 2001 nos 

Estados Unidos foi a criação do Department of Homeland Security (DHS). Através da criação 

do DHS, 22 agências que antes trabalhavam de maneira individual, passaram a trabalhar dentro 

um mesmo departamento e de forma mais integrada (PERROW, 2006). Estas 22 agências, antes 

faziam parte dos mais variados departamentos: tesouro, justiça, agricultura, energia, defesa, 

entre outros. Além disso, também foram criadas novas agências dentro do DHS que antes não 

existiam ou não possuíam funções específicas.Entretanto, é necessário destacar que mesmo 

antes de 2001, ideias já vinham sendo discutidas, na intenção de renovar a estrutura da 

segurança norte-americana. Porém, os atentados trouxeram à tona uma “ameaça” à segurança 



19 

da população, o que fez com que a necessidade desta reforma se tornasse mais urgente. Além 

disso, o fato de que a população e governo enxergavam esta ameaça como externa, ou seja, 

vinda de outros países, aprofundou-se a busca por um controle mais reforçado e mais inteligente 

das fronteiras.            

   Desta forma, em relação ao gerenciamento das fronteiras e dos fluxos migratórios, o 

DHS assumiu alguns objetivos específicos, entre os quais podemos destacar: o reforço das leis 

migratórias norte-americanas, o fortalecimento do processo de admissão de vistos e também da 

entrada no país, além do aprimoramento da segurança nacional. Além disto, a partir da junção 

de 22 agências dentro do DHS, as funções que antes pertenciam ao Serviço de Imigração e 

Naturalização (INS) dos Estados Unidos, que antes faziam parte de um escritório dentro do 

Departamento de Justiça, também passaram a fazer parte do DHS e foram divididas em três 

agências dentro do departamento: Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), 

Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) e Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS). 

Estes três componentes do DHS que estão diretamente relacionados ao controle de fronteiras e 

ao gerenciamento dos fluxos migratórios serão estudados de maneira detalhada no terceiro 

capítulo desta pesquisa.    

   Ainda que com o fenômeno da globalização alguns estudiosos das relações 

internacionais afirmassem que as fronteiras se tornariam mais “flexíveis”, visto que o os países 

estavam cada vez mais interligados, os atentados nos Estados Unidos resultaram em uma busca 

intensa pelo fortalecimento da região fronteiriça. O autor Peter Andreas (2002) ressaltou a 

preocupação da opinião pública norte-americana em relação ao controle de fronteiras, 

afirmando que se as ferramentas utilizadas para controle de fronteiras não eram suficientes para 

frear o tráfico de drogas ou para gerenciar os fluxos migratórios, impedir bombas ou terroristas 

seria ainda mais difícil. Esse pensamento reforça a busca pelo fortalecimento das fronteiras.

 Nesse sentido, também serão analisadas no terceiro capítulo desta pesquisa as principais 

medidas tomadas para o fortalecimento da fronteira norte-americana e quais as agências 

envolvidas neste processo. O compartilhamento de informações se tornou essencial para que 

estas medidas pudessem ser elaboradas e executadas, visto que era necessária uma comunicação 

entre as diversas agências dos Estados Unidos para coleta de dados, armazenamento e análise 

dos dados coletados. Inclusive sendo analisados os dados de turistas, imigrantes e estudantes 

internacionais.    

   Dentro desta busca pelo fortalecimento das fronteiras, destacou-se a “iniciativa da 

fronteira segura”, um plano que, segundo Michelle Mittlestadt (et al, 2001), incorporou 

diversos atores na busca por uma mudança efetiva em relação ao controle de fronteiras. Nesta 
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iniciativa, um dos principais destaques foi a participação de diversas agências com um sistema 

integrado de infraestrutura, tecnologia e de pessoal, que elaboraram respostas rápidas para o 

manejo de situações emergenciais. Outros programas também foram elaborados, como por 

exemplo o Programa de Segurança de Vistos, elaborado pelo DHS, através do qual o ICE 

passaria a ser responsável pela avaliação criteriosa de solicitações de visto advindas de 14 países 

considerados “de risco” para os Estados Unidos.    

  Para mais, o DHS também elaborou o Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem 

(ESTA). Este, porém, era direcionado para as solicitações de visto advindas de países que não 

necessitam de vistos para entrar nos Estados Unidos. A criação do US-VISIT, uma proposta de 

coletar e analisar informações referentes a entrada e saída de visitantes do país, utilizando 

mecanismos já existentes, também foi uma das medidas tomadas em busca do fortalecimento 

das fronteiras. Todas estas iniciativas e propostas serão estudas detalhadamente durante o 

terceiro capítulo desta dissertação. Podemos dizer que os atentados funcionaram com uma 

ferramenta amplificadora que já vinha sendo debatido no âmbito político nos Estados Unidos. 

Como dito anteriormente, a necessidade de uma maior comunicação entre as agências foi um 

destes debates que se tornou mais emergencial com os atentados de 2001. Na busca por esta 

comunicação, foram criados centros de troca de informação, que trabalham nos mais diversos 

escopos e perpassam os níveis federal, estadual e local. Estes centros foram chamados de Fusion 

Centers, e são responsáveis por coletar dados, analisa-los e compartilha-los com as outras 

agências, que agregariam maior efetividade as agências e ao DHS.    

 Em relação ao referencial metodológico utilizado para a elaboração da presente 

pesquisa, de acordo com Eisenhardt (1989) o Estudo de Caso é um método predominantemente 

qualitativo através do qual são coletados dados a partir de acontecimentos reais e tem como 

objetivo principal descrever fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto histórico. 

Robert K. Yin (2009) reforça a utilização do método de estudo de caso para essas situações ao 

afirmar: 

Um estudo de caso é uma investigação empírica que: 

• investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando: 

• os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes (YIN, 2009, 

p. 13)4 

 

 
4 Do inglês: A case study is an empirical inquiry that • investigates a contemporary phenomenon within its real-

life context, especially when • the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident (YIN, 

2009, p.13) 
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 Goldenberg (1999) afirma que o objetivo de um estudo de caso é: 

“O estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas, por meio de 

diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de aprender a totalidade de uma 

situação e descrever a complexidade de um caso concreto através de um mergulho de 

um objeto delimitado.” (GOLDENBERG, 1999, p. 33)  

Desta forma, tal método se demonstrou o mais adequado para o desenvolvimento desta 

pesquisa, visto que o objetivo da mesma é analisar particularmente a política migratória norte-

americana a partir do controle de fronteiras realizado por suas agências no período após os 

atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Através deste estudo, serão analisadas as 

medidas tomadas pelo governo norte-americano no período após os atentados terroristas de 11 

de setembro de 2001 e também serão mapeados os ajustes institucionais, mudanças e criação, 

das agências responsáveis pelo controle fronteiriço.   

  Além disto, também foi realizada uma vasta coleta de dados, através da revisão 

bibliográfica. Serão utilizadas fontes primárias e secundárias de análise, por meio da 

metodologia qualitativa. Foram utilizados documentos e informações referentes às emendas 

constitucionais e leis norte-americanas criadas logo após os atentados de 11 de setembro e 

também as estratégias utilizadas pelo governo para elaborar políticas de maior controlo no 

gerenciamento das fronteiras e dos fluxos migratórios.  Também serão utilizados livros, artigos 

científicos e outros modelos de produções acadêmicas encontrados em meios eletrônicos, 

através de publicações em eventos ou revistas, que sejam relacionados ao controle da fronteira 

e o gerenciamento dos fluxos migratórios, e a respeito das medidas adotadas pelo governo 

norte-americano logo após os atentados que correspondem aos temas estudados nesta pesquisa.  
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CAPÍTULO 1 – Aportes Teóricos sobre Migrações e Contexto Histórico  

 

 1.1-CONCEITOS ACERCA DE MIGRAÇÕES 

 

A virada do século XIX para o século XX passa a caracterizar a migração como uma 

consequência do processo de desenvolvimento do capitalismo. O declínio das comunidades 

rurais e a busca por um estilo de vida mais urbano e desenvolvido, levou as pessoas a buscarem 

novas oportunidades de ascensão na vida. Os fluxos migratórios eram enxergados muito mais 

como uma consequência do que como o problema em si (ASSIS; SASAKI, 2000). Nas últimas 

décadas, questões migratórias passaram a ser um tema de high international politics5, visto que 

os motivos que levam aos fluxos migratórios deixam de ser apenas aqueles relativos a 

oportunidades de trabalho e passam a abranger diversas motivações: perseguições religiosas, 

crises econômicas, conflitos identitários, além das guerras que já eram uma das principais 

razões que levavam ao deslocamento. Weiner (1992) ressalta esse crescimento:  

As questões de migração e refugiados, não mais a preocupação exclusiva dos 

ministérios do trabalho ou da imigração, são agora questões de alta política 

internacional, atraindo a atenção de chefes de Estado, gabinetes e ministérios-chave 

envolvidos em defesa, segurança internacional e relações externas (WEINER, 1992 

p. 91)6. 

 

   

       Os autores Castles e Miller (1998) salientam que o encadeamento da migração 

internacional é gerado por diversos fenômenos e formas de conflitos diferentes e não pode ser 

considerado com um ato isolado. Neste sentido, segundo Neide Lopes Patarra (2006), a 

migração internacional não é um acontecimento gerado no século XX, visto que ao analisarmos 

historicamente, o ser humano desde os primórdios movimentou-se por territórios em busca de 

condições melhores. Entretanto, ainda de acordo com a autora, esse processo se fortaleceu no 

ano de 1945, dados os conflitos globais da época e também a partir da década de 1980. 

 De acordo com o Relatório Mundial sobre Migração7 apresentado pela Organização 

Internacional para Migrações (OIM) em 2018, em Genebra, existem aproximadamente 244 

 
5 High Politics são os temas definidos pelos atores políticos como mais importantes na agenda internacional. 

Normalmente, tais temas estão relacionados à segurança e interesse estratégico. 
6 Do inglês: “Migration and refugees issues, no longer the sole concern of ministries of labor or of immigration, 

are now matters of high international politics, engaging the attention of heads of states, cabinets, and key ministries 

involved in defense, international security and external relations. (tradução nossa) 
7 O Relatório Mundial sobre Migração é produzido desde 2000 e tem como objetivo principal apresentar dados, 

questionamentos e questões mais complexas acerca do tema Migrações, visando facilitar a compreensão do mundo 

sobre o tema. 
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milhões de migrantes globais, o que seria aproximadamente 3.3% da população mundial total. 

Isso demonstra que, ainda que a maioria da população ao redor do mundo continue em seus 

países de origem, aumenta cada vez mais o número de pessoas que escolhe viver em um novo 

país. A tabela a seguir indica a quantidade de migrantes globais entre os anos de 1970 e 20158: 

Tabela 1 - quantidade de migrantes globais entre os anos de 1970 e 2015 

Ano Número de Imigrantes Porcentagem de 

Migrantes em relação à 

população mundial 

1970 80,460,125 2,3% 

1975 90,368,010 2,2% 

1980 101,983,149 2,3% 

1985 113,206,691 2,3% 

1990 152,563,212 2,9% 

1995 160,801,752 2,8% 

2000 172,703,309 2,8% 

2005 191,269,100 2,9% 

2010 221,714,243 3,2% 

2015 243,700,236 3,3% 

Fonte: Relatório Mundial sobre Migrações, 2015. 

 

Para compreender melhor todas as questões acerca dos fluxos migratórios, faz-se 

necessária uma breve análise etimológica acerca dos conceitos que perpassam o tema central 

desta pesquisa. Conforme o Glossário sobre Migração (2010), também desenvolvido pela OIM, 

as definições de conceitos na área de migrações geralmente são vagas, controversas e por vezes 

até contraditórias, visto que tais definições podem variar de acordo com a perspectiva ou 

abordagem utilizada para a análise. Primeiramente, será apresentada a etimologia de Migração 

e posteriormente, para evitar qualquer tipo de desalinho, serão apresentadas definições para os 

principais conceitos que serão utilizados durante esta dissertação, todos extraídos do Glossário 

elaborado pela OIM.  

 

 

 
8 Em 1970 o Relatório adquiriu informações de apenas 135 países enquanto em 2015 adquiriu informações de 215 

países. 
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1.1.1-ETIMOLOGIA 

 

Etimologicamente, o termo migração alude ao termo latim migrare, que teve como 

origem o vocábulo grego ameibein, que indica troca ou correspondência9. A locução advinda 

do latim meare, dizia respeito a ir ou passear, com a adição da letra g, meare gerou migrare, 

que posteriormente se tornou migrar, remetendo ao movimento de pessoas para locais diferentes 

daqueles de sua origem. Em outras palavras, podemos entender que o processo de migração é 

aquele que indica a saída um país ou de uma região demográfica para outro país ou região 

demográfica. O fluxo migratório se caracteriza por uma mudança definitiva ou temporária que 

aconteça durante um período significativo, permitindo que o migrante crie laços e se estabeleça 

em seu país de destino.  

 

1.1.2-CONCEITOS 

 

O conceito de migração internacional é definido pelo Glossário de Migrações como um 

movimento de pessoas que deixam seu país de origem para alicerçar residência, temporária 

ou permanente, em outro país. Este movimento implica necessariamente em cruzar fronteiras 

internacionais. A Recomendação Internacional para Imigrantes das Nações Unidas define 

como migrantes de curto prazo aqueles que passam de três meses a um ano fora de seu país 

de origem, e imigrantes de longo prazo aqueles que passam mais do que um ano em um país 

estrangeiro. Também existem as migrações internas, quando o indivíduo se desloca dentro de 

um mesmo país, entretanto, esse fluxo específico não será analisado pela presente pesquisa. 

 Indo mais afundo a respeito das definições sobre as diversas naturezas por trás da 

migração, Charles Tilly (1990) em seu texto Transplated Networks apresentou suas 

concepções acerca das categorias na migração. Segundo o autor, existem cinco tipos de 

migrações contrastantes: colonizadora, coagida, circular, em cadeira e em carreira. E tais 

migrações se contrastam em dois aspectos principais: o nível de conexão que o migrante 

mantém com o seu local de origem e o grau em que a mudança é definitiva. 

Essa análise do nível de conexão que o migrante possui com seu local de origem é 

relevante para o fluxo migratório em si, visto que as migrações recentes resultam de um 

desenvolvimento das redes que conectam esses migrantes – parentes, amigos, vizinhos, 

colegas. Novos imigrantes mantém múltiplas relações sociais entre o local de emigração e a 

 
9 De acordo com The American Heritage Dictionary of the English Language, 2000.  
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sociedade hospedeira (ASSIS; SASAKI, 2000). Desta forma, baseado na apresentação de 

Charles Tilly, podemos compreender que: 

 

a) A migração colonizadora expande o alcance geográfico de uma determinada 

população para territórios que não haviam sido ocupados anteriormente. Nos 

Estados Unidos, essa categoria pode ser observada no período de colonização, no 

início das décadas de assentamento. 

b) A migração forçada implica na saída de forma obrigatória, ocasionando corte de 

laços e pouca ou nenhuma conexão pessoal entre aqueles forçados a migrar e as 

pessoas no local de destino. Um exemplo grande desta forma de migração seria o 

tráfico de escravos para os Estados Unidos. 

c) A migração circular tem como característica principal a criação de um circuito 

regular, no qual os imigrantes mantêm suas raízes e retornam de maneira rotineira. 

De acordo com o autor, a maior parte dos migrantes mundiais se encaixam nesta 

categoria. 

d) A migração em cadeia envolve diversos indivíduos ou até mesmo famílias que se 

mudam de um lugar para o outro, estando envolvidos em um conjunto de diversos 

arranjos sociais. Neste tipo de migração estão envolvidos principalmente os 

programas para trabalhadores. 

e) Por fim, a migração em carreira é composta por indivíduos e famílias que se mudam 

em busca de oportunidades melhores de vida, buscando segurança e mercado de 

trabalho. 

Além disso, faz-se necessária a diferenciação entre emigração e imigração. Emigração 

é o movimento de saída de um Estado tendo como objetivo estabelecer-se em outro. De acordo 

com o 13º Artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo indivíduo tem o direito 

de abandonar o país em que está, seja ele seu país de nascimento ou não, e regressar 

posteriormente ao seu país. O Estado pode impor limitações a esse movimento, porém, 

existem poucas situações em que pode impedi-lo. Por outro lado, ao imigrar, uma pessoa após 

sair de seu país, passa a residir em outro. Entretanto, podemos compreender que os dois 

termos, imigrante e emigrante, podem se unir em um só na visão daquele que se desloca: 

migrante internacional. 

Quando falamos de movimentos migratórios estamos nos referindo a diversos 

deslocamentos humanos que acontecem por diversos fatores e motivações. Por isso, costuma 

haver equívoco ao diferenciar migrantes, asilados e refugiados. Os migrantes são aqueles que 
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por vontade própria deixam sua terra natal dada à vontade de uma vida melhor, com mais 

oportunidades, como define o Glossário sobre Migrações: 

Processo de atravessamento de uma fronteira internacional ou de um Estado. É um 

movimento populacional que compreende qualquer deslocamento de pessoas, 

independentemente da extensão, da composição ou das causas; inclui a migração de 

refugiados, pessoas deslocadas, pessoas desenraizadas e migrantes econômicos 

(Glossário sobre Migrações, 2009, p.40). 

 

 Refugiados são a parcela da população que, amparados por um processo jurídico com 

determinadas condições definidas pela legislação nacional e internacional, recebem o direito de 

estarem protegidos de maneira especial em seu país de destino (RUIZ, 2010). São as pessoas 

que escaparam da violência, da guerra ou de perseguições por raça, gênero, religião, orientação 

sexual. A definição mais acurada do termo encontra-se na Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados adotada em 28 de julho de 1951 pela Conferência das Nações Unidas de 

Plenipotenciários sobre o Estatuto dos Refugiados e Apátridas, convocada pela Resolução n. 

429 (V) da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1950 e que entrou em 

vigor em 22 de abril de 1954, de acordo com o artigo 43, definindo refugiado como a 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 

conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer 

voltar a ele” (Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, 1951, p. 2). 

 

 O Glossário sobre Migrações traz ainda a conceituação entre os diferentes tipos de 

refugiados. Entretanto, tais informações não se fazem necessárias para o entendimento desta 

pesquisa. Adiante, encontramos o conceito de asilado, onde há duas particularidades: asilo 

diplomático e asilo territorial. O primeiro deles garante imunidade jurisdicional a indivíduos 

que necessitam de proteção devido à perseguição de autoridades em seu país de origem, 

podendo acontecer em missões diplomáticas, residências particulares dos chefes de missões, 

em navios de guerra ou aviões, não pode, entretanto, acontecer em consulados. Diferentemente, 

o asilo territorial é um formato de proteção que um Estado oferece a um indivíduo dentro deste 

mesmo Estado, salvaguardando-o contra a jurisdição de seu país de origem, estando 

fundamentado no princípio de non-refoulement10.      

 Definir um perfil para os migrantes vem se tornando uma tarefa mais difícil com o passar 

 
10 Princípio definido pela Convenção de Genebra Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951 que prevê que: 

“Nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou repelirá (“refouler”) um refugiado, seja de que maneira for, para 

as fronteiras dos territórios onde a sua vida ou a sua liberdade sejam ameaçadas em virtude da sua raça, religião, 

nacionalidade, filiação em certo grupo social ou opiniões políticas.” 
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dos anos e com a mudança dos fluxos migratórios, são mulheres, homens, jovens e idosos. 

Entretanto, de acordo com o Relatório Mundial sobre Migrações (2015), aproximadamente 72% 

das pessoas que buscaram residir em novos países estava dentro da idade considerada 

apropriada para trabalhar11. Ainda de acordo com o Relatório, os países da Europa e da Ásia, 

juntos, receberam 62% da quantidade total de migrantes, seguidos pela América do Norte.  

 Com o aumento dos fluxos migratórios, os Estados mais buscados como destino das 

migrações internacionais passaram a adotar políticas migratórias buscando restringir e 

selecionar as pessoas que de fato poderiam atravessar suas fronteiras. Políticas migratórias 

podem ser definidas, de acordo com Hein De Haas (2011), como: 

“leis, regras, procedimentos e práticas implementadas pelos Estados com a finalidade 

de interferir no volume, na origem e na composição dos movimentos migratórios.4 

Elas podem restringir, mas também estimular os movimentos migratórios adotando 

políticas de atração de trabalhadores, pesquisadores internacionais etc” (DE HAAS, 

2011).  

     

 Essas políticas migratórias podem se concretizar de diversas maneiras. Alguns países 

impõem a necessidade de vistos, entrevistas, barreiras físicas, fronteiras vigiadas. No entanto, 

diversos migrantes arriscam suas vidas diariamente tentando entrar em países de maneira ilegal. 

Isso acaba culminando na perda de várias vidas no processo de imigração. De acordo com a 

análise feita OIM, desde o ano 2000, aproximadamente 60.000 migrantes perderam suas vidas 

antes mesmo de alcançar seus destinos. Ademais, ao chegar a seu destino de forma ilegal, os 

migrantes passam a viver de maneira não documentada. Estima-se que, somente nos Estados 

Unidos, 11,3 milhões de pessoas vivem como migrantes não documentados12. O Glossário 

sobre Migrações define estrangeiro indocumentado como:  

 

“Estrangeiro que entra ou permanece num país sem ter os documentos necessários, 

nomeadamente, entre outros: (a) alguém que não tem os documentos legalmente 

exigidos para entrar num país, mas consegue entrar clandestinamente, (b) alguém que 

entra com documento falsos, (c) alguém que depois de entrar com os documentos 

legalmente exigidos, permaneceu para além do período de permanência autorizado ou 

violou as condições de entrada e permaneceu sem autorização” (Glossário sobre 

Migrações, 2010, p.26) . 
 

 Durante esta seção, foram elencados brevemente os principais conceitos e temas 

relacionados às migrações de uma forma geral, para fornecer o embasamento necessário para 

compreensão das demais seções da pesquisa. Durante a próxima seção será abordada a 

governança para migração e seus principais modelos. (?)  

 
11 Entre 20 e 64 anos de idade. 
12 Dado disponível em <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/27/5-facts-about-illegalimmigration-in-

the-u-s>. Acesso: 19 mar. 2019. 
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1.2-Governança Migratória Internacional e as Instituições Internacionais 

 

De acordo com Lélio Marmora (2010), a governança migratória pode ser apresentada 

como o conjunto formado entre as percepções e as demandas sociais a respeito das causas, 

características e os efeitos dos fluxos migratórios em uma determinada região. Além de 

englobar a maneira utilizado pelo Estado para lidar com esses fluxos e responder de maneira 

eficaz.Esse pensamento pode ser ampliado através dos autores Ian Hall e Mark Bevir que nos 

apresentam o conceito de governança como várias regras, funções e práticas sociais que vão 

além do Estado Nacional (HALL; BEVIR, 2011). Dessa forma, os modelos de governança 

internacional podem nos ajudar a compreender as diversas dimensões dos fluxos migratórios. 

A falta de um regime internacional que estabeleça normas, princípios e regras para os 

fluxos transfronteiriços entre os países, que transforma esse campo em uma das exceções em 

relação à tendência de uma elaboração internacional de regras, está enraizada principalmente 

na questão da soberania dos Estados e ao contraste de interesse entre os países envolvidos, ou 

seja, os país de origem e os países de destino (LAVENEX; PANIZZON, 2013). Entretanto, 

alguns elementos já existem no que diz respeito a migração, porém, de maneira limitada e 

dentro das principais instituições internacionais que lidam com os fluxos migratórios. De 

acordo com Adriana Montenegro Braz (2018), diversas questões relacionadas a este tema são 

trabalhadas de maneira individual e por instituições diversas, não havendo uma estrutura que 

trate do tema de forma mais ampla. Dessa forma, nos próximos parágrafos serão apresentadas 

brevemente as principais instituições multilaterais envolvidas na questão migratória.  

A Organização Internacional para Migrações (OIM) foi fundado em 1951 com o 

objetivo de auxiliar principalmente na reinstalação de parte da população europeia que havia 

sido descolada durante a Segunda Guerra Mundial (NEWLAND, 2005). Atualmente, conta com 

173 estados membros, 8 estados com status de observador e escritórios em mais de 100 países 

diferentes. De acordo com o site institucional, a OIM trabalha em busca de uma gestão 

organizada e humana dos fluxos migratórios, buscando a cooperação internacional em questões 

migratórias, a solução de problemas migratórios e fornecimento de assistência para o migrante. 

De acordo com Kathleen Newland (2005) a Organização Mundial do Comércio (OMC) 

também pode ser considerada uma das instituições internacionais que gerem os fluxos 

migratórios de alguma forma, através do Acordo Geral sobre Comércio e Serviços (GATS)13, 

 
13 Do Inglês General Agreement on Trade in Services (GATS) 
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visto que de acordo com o GATS um dos modos de negociação de serviços previstos envolve 

prestadores de serviços, ou seja, pessoas, que prestam serviços em outro país. A OMC não 

confere nenhum direito aos indivíduos que migram como prestadores de serviços, mas busca 

que os governos reduzam as barreiras e facilitem o acesso aos prestadores de serviços de outros 

países. Desta mesma forma, podemos citar a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 

desde a virada do século passou a buscar a elaboração de acordos multilaterais para a 

governança da migração relativa ao trabalho.  

Assim como a OIM, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR) também surgiu no período seguinte ao fim da Segunda Guerra Mundial com o 

objetivo principal de ajudar a população europeia que havia sido retirada de suas casas e países. 

O mandato inicial era de três anos, mas estatísticas do site institucional do ACNUR demonstram 

que os números de pessoas que buscam asilo seguem crescendo e inclusive, ultrapassando os 

números do período da Segunda Guerra Mundial. Outro braço das Nações Unidas que participa 

da temática dos fluxos migratórios é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos (ACNUDH), que tem a participação de mais de 60 países e, em relação aos migrantes, 

busca a proteção deste grupo. 

Na próxima seção deste capítulo serão abordados os principais fluxos migratórios com 

destino aos Estados Unidos ao longo dos anos.  

  

1.3 - TENDÊNCIAS MIGRATÓRIAS PARA OS ESTADOS UNIDOS 

 

O crescimento norte-americano foi desde sempre marcado pela participação da 

população imigrante. Charles Tilly (1990) indica que nos anos 1790 grande parte da população 

norte-americana nascia de origem inglesa, além de irlandesa e escocesa. Entretanto, outros 

países europeus como Alemanha, Suécia e França também era países com percentuais 

consideráveis. Esta seção da presente pesquisa apresentará gráficos desenvolvidos pelo 

Migration Policy Institute que avaliam os padrões migratórios para os Estados Unidos ao longo 

do tempo.  

De acordo com o Migration Policy Institute, todos os anos os Estados Unidos atraem 

imigrantes de diversas partes do mundo, que se juntam a sociedade norte-americana. Uma das 

maneiras de imigrar para os Estados Unidos é através da Residência Permanente Legal, 

conhecida normalmente como green card. O gráfico a seguir apresenta o número de pessoas 

que receberam a Residência Permanente Legal entre os anos de 1820 e 2018: 
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Figura 1 – Residência Permanente Legal entre os anos de 1820 e 2018 

Fonte: Migration Policy Institute 

  

O Yearbook of Immigration Statistics14, elaborado pelo Department of Homeland 

Security (DHS), apresenta a partir do ano de 1999 uma análise mais detalhada do país e região 

de origem dos imigrantes que receberam o green card. A tabela abaixo foi elaborada com os 

dados do anuário e apresenta o número de imigrantes a partir de sua região de origem: 

 

Tabela 2 - Número anual de novos residentes permanentes legais por região de 

nascimento, entre 1999 e 2018 

 

Anos África Américas Ásia Europa Oceania 

1999 36.572 

 

312.160 

 

203.518 

 

87.709 

 

3.636 

 

2000 44.529 

 

394.779 

 

270.956 

 

124.438 

 

5.089 

 

2001 53.723 474.112 357.160 165.496 6.052 

 
14 Anuário de Estatísticas de Imigração 

Fonte: Migration Policy Institute (MPI) Data Hub 
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2002 60.094 

 

477.092 

 

349.723 

 

164.285 

 

5.482 

 

2003 48.633 

 

304.990 

 

250.448 

 

93.895 

 

4.335 

 

2004 66.412 

 

414.523 

 

342.930 

 

124.785 

 

5.967 

 

2005 85.091 

 

448.689 

 

411.722 

 

164.880 

 

6.526 

 

2006 117.416 

 

552.056 

 

440.333 

 

146.179 

 

7.372 

 

2007 94.709 

 

445.806 

 

397.834 

 

106.559 

 

6.090 

 

2008 105.915 

 

491.745 

 

399.027 

 

103.782 

 

5.263 

 

2009 127.046 

 

478.040 

 

413.312 

 

105.476 

 

5.578 

 

2010 101.355 

 

423.731 

 

422.063 

 

88.801 

 

5.345 

 

2011 100.374 

 

419.998 

 

451.593 

 

83.850 

 

4.980 

 

2012 107.241 

 

407.172 

 

429.599 

 

81.671 

 

4.742 

 

2013 98.304 

 

396.605 

 

400.548 

 

86.556 

 

5.277 

 

2014 98.413 

 

398.069 

 

430.508 

 

83.266 

 

5.112 

 

2015 101.415 

 

438.435 

 

419.297 

 

85.803 

 

5.404 

 

2016 113.426 

 

506.901 

 

462.299 

 

93.567 

 

5.588 

 

2017 118.824 

 

492.726 

 

424.743 

 

84.335 

 

5.071 
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2018 115.736 

 

497.860 

 

397.187 

 

80.024 

 

4.653 

 

Fonte: Department of Homeland Security, Yearbook of Immigration Statistics 

 

 É importante ressaltar que os dados acima são referentes aos imigrantes que obtiveram 

o green card durante os anos fiscais apresentados, entre 1999 e 2018, porém, é possível que 

estas pessoas já residissem nos Estados Unidos com outro visto de permanência ou de maneira 

não-documentada. Ou seja, o ano em que a Residência Permanente Legal foi aprovada não é 

necessariamente o ano em que o imigrante passou a residir no país.  

 As pessoas que recebem o green card podem trabalhar no país, ingressar nas forças 

armadas norte-americanas e, após 5 anos, solicitar a Cidadania Americana. A partir do processo 

de Naturalização, onde os imigrantes assumem a cidadania americana, os estrangeiros passam 

a ter as mesmas responsabilidades e os mesmos direitos que os cidadãos nascidos nos Estados 

Unidos, incluindo o direito do voto. O gráfico a seguir apresenta o número de novos cidadãos 

americanos entre os anos 1912 e 2016, incluindo os números de naturalizações civis, 

apresentados em azul, o número de naturalizações pelo caminho militar, apresentados em verde, 

e os números que não foram reportados como civis ou militares em laranja: 

 

Figura 2 - Novos cidadãos americanos entre os anos 1912 e 2016 

 

Fonte: Migration Policy Institute (MPI) Data Hub 
 

Fonte: Migration Policy Institute (MPI) Data Hub 
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 Novamente, a partir do ano de 1999 com a elaboração do O Yearbook of Immigration 

Statistics, pelo Department of Homeland Security, é possível analisar a origem dos imigrantes 

que se naturalizaram norte-americanos durante aquele ano fiscal. A tabela a seguir apresente a 

comparação destes dados entre o ano da naturalização e a região de origem do imigrante: 

Tabela 3 - Número anual de aquisições da cidadania dos EUA por região de 

nascimento, entre 1999 e 2018 

 

Anos África Américas Ásia Europa Oceania 

1999 20.341 

 

438.584 

 

196.969 

 

95.167 

 

2.347 

 

2000 25.783 

 

403.782 

 

224.071 

 

112.606 

 

2.656 

 

2001 24.252 

 

242.239 

 

243.511 

 

82.443 

 

2.565 

 

2002 31.484 

 

212.357 

 

263.513 

 

86.536 

 

2.336 

 

2003 28.519 

 

164.183 

 

x 

 

68.896 2.878 

 

2004 34.526 189.722 

 

    330.361  

 

83.909 

 

3.538 

 

2005 38.827 

 

225.072 

 

x 91.684 

 

3.883 

 

2006 50.387 

 

283.067 

 

x 101.061 3.645 

 

2007 41.646 

 

x x 81.783 

 

     3.324  

 

2008 54.418 

 

    547.157  

 

x 108.688 

 

        4.781  

 

2009 60.383 

 

x x 90.214 

 

     3.928  

 

2010 64.022 

 

x x 78.011 

 

     3.646  

 

2011 69.738 x x 82.209      3.734  
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2012 74.775 

 

x x 82.714 

 

     3.886  

 

2013 71.872 

 

x x 80.333      3.849  

 

2014 62.175 

 

x x 71.325 

 

     3.399  

 

2015 71.492 

 

x x 78.074 

 

     3.811  

 

2016 72.338 

 

x x 74.344 

 

     3.953  

 

2017 61.851 

 

x x 65.141 

 

     3.327  

 

2018 64.934 

 

345.484 

 

275.621 

 

71.436 

 

3.792 

 

Fonte: Department of Homeland Security, Yearbook of Immigration Statistics 

 

 

 

 

A tabela acima só levou em consideração os dados informados pelo Yearbook of 

Immigration Statistics referentes aos imigrantes maiores de 18 anos. Além disso, não foi 

possível chegar a um número total de imigrantes por região nos anos indicados com a letra “x”, 

visto que o Department of Homeland Security não disponibilizou números referentes a alguns 

países das Américas e da Ásia por motivos de confidencialidade.  

Além dos imigrantes documentados, de acordo com o Migration Policy Institute, 

aproximadamente 11,3 milhões de migrantes não-autorizados residem nos Estados Unidos. A 

tabela abaixo apresenta o número de imigrantes residentes em 21 estados norte-americanos, 

onde a população não-documentada estimada está acima dos 100,000: 
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Tabela 4 - Estimativas estaduais da população não autorizada de imigrantes 

2016 

 

1. Califórnia 3.059.000 

2. Texas 1.597.000 

3. Nova York 940.000 

4. Florida 656.000 

5. Nova Jersey 526.000 

6. Illinois 487.000 

7. Georgia 351.000 

8. Carolina do Norte 321.000 

9. Virginia 269.000 

10. Maryland 247.000 

11. Washington 229.000 

12. Arizona 226.000 

13. Massachuttes 173.000 

14. Colorado 162.000 

15. Pennsylvania 141.000 

16. Michigan 129.000 

17. Nevada 

18. Tenessee 

129.000 

121.000 

19. Oregon 113.000 

20. Ohio 107.000 

21. Connecticut 102.000 

 

 

Fonte: Análise do Migration Policy Institue (MPI) dos dados do US Census Bureau da Pesquisa da Comunidade 

Americana de 2012-16 (ACS). 

 

 

 

De acordo com Julia Gelatt e Jie Zong (2018), dentro estimativa de 11,3 milhões de 

imigrantes não documentados, por volta de 53% da população é de origem mexicana, 

entretanto, outros países como El Salvador, Guatemala, Honduras e China (incluindo Hong 
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Kong) também são origem de uma quantidade significativa de imigrantes. A figura abaixo, 

elaborado pelos autores Gelatt e Zong (2018), apresenta o segundo país de origem mais comum 

em alguns estados norte-americanos: 

Figura 3 - Segundo país de origem mais comum em alguns estados norte-americanos 

Fonte: Migration Policy Institute 

 

Os estados marcados de branco são aqueles em que os países de origem dos imigrantes 

não-documentados configuram amostras pequenas e não puderam ser estimados, sendo eles: 

Alaska, Maine, Montana, New Hampshire, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Vermont, West 

Virginia e Wyoming. Além destes, os estados de Idaho, Kansas, New Mexico e DC tinham em 

sua maioria quase absoluta imigrantes não-autorizados de origem mexicana, de maneira que 

não havia nenhum segundo país mais comum de origem entre os números estimados (GELLAT, 

ZONG, 2018). 

Como apresentado anteriormente nesta pesquisa, uma das diversas variáveis acerca da 

motivação para a migração é a necessidade de refúgio, para pessoas escaparam da violência, da 

guerra ou de perseguições por raça, gênero, religião, orientação sexual, e que solicitam amparo 

de um país. O programa de reassentamento para refugiados nos Estados Unidos teve origem em 

1980 e, desde então, o número de pessoas que podem ser admitidos como refugiados nos 

Estados Unidos é decidido a cada ano pelo presidente em consulta ao Congresso, de acordo 

com o Migration Policy Institute.   

Fonte: Settling in: A Profile of the Unauthorized Immigrant Population in the United States. Migration Policy 

Institute, 2018. 
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A figura a seguir apresenta o número de admissões de refugiados e os limites anuais 

impostos pelos presidentes, desde o início do programa, em 1980: 

 

Figura 4 - Admissões de refugiados e os limites anuais impostos pelos presidentes 

 

Fonte: Migration Policy Institute 

 

 O indicador azul apresenta os limites anuais para admissão de refugiados entre os anos 

1980 e 2020, enquanto o indicador laranja demonstra o número de admissões de refúgio aceitas 

pelo governo norte-americano. De acordo com o Migration Policy Center, a ferramenta de 

dados utilizada, rastreia os números de reassentamento de refugiados e limites máximos anuais 

estabelecidos desde que o programa de reassentamento foi promulgado com a Lei de 

Refugiados de 1980 e, o teto anual estabelecido para o ano fiscal de 2020 é de 18.000, o nível 

mais baixo já registrado. 

 Diante destes dados, podemos concluir que os Estados Unidos, desde sua origem, vêm 

recebendo números significativos de imigrantes advindos de diversas regiões do mundo. 

Durante a próxima seção desta pesquisa serão estudadas as principais políticas migratórias 

estabelecidas para gerenciar os fluxos migratórios. 

 

 Fonte: Migration Policy Institute (MPI) Data Hub 
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1.3-POLÍTICAS MIGRATÓRIAS NORTE-AMERICANAS DESDE A SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL 

 

Os Estados Unidos sempre foram reconhecidos por sua capacidade de absorver migrantes 

de diversas origens, classes e gêneros, entretanto, o caminho nunca foi livre de obstáculos. 

Helion Póvoa Neto (2008) afirma que diversas formas de entrave são impostas àqueles que 

buscam migrar: 

Em termos de restrições aos deslocamentos populacionais, podem se mencionar as 

barreiras político-institucionais, expressas em políticas migratórias restritivas ao 

ingresso de imigrantes segundo suas qualificações, e com limitações temporais à 

permanência, bem como barreiras culturais e ideológicas, com o migrante 

representado como inferior, indesejável ou ameaçador à segurança e ao bem-estar das 

sociedades de imigração (PÓVOA NETO, 2008, p. 397). 

 

 O foco desta seção é mapear as medidas político-institucionais utilizadas pelos norte-

americanos para controlar os fluxos migratórios em direção aos Estados Unidos no período que 

compreende os anos da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, abrangendo os principais 

marcos até o período pós 11 de Setembro de 2001, quando houve uma mudança nos rumos para 

os quais a política migratória estava se dirigindo. Entretanto, as estruturas utilizadas para 

dificultar os processos migratórios também podem ter características físicas: 

“[...] as barreiras físicas e as territorializações forçadas. Concretizadas em muros, 

cercas, faixas militarizadas de fronteira, zonas minadas do tipo no man’s land e 

campos de recolhimento ou confinamento para migrantes e refugiados. Estruturas que 

materializam políticas migratórias com o objetivo de restringir, dificultar e mesmo 

impedir o deslocamento de migrantes” (PÓVOA NETO, 2008, p. 398). 

. 

 Entre os anos de 1939 e 1945, com a Segunda Guerra acontecendo, os Estados Unidos 

se encontraram em um déficit de mão de obra agrícola e produziram, junto com o México, o 

Programa Bracero15, que compôs um recrutamento de trabalhadores agrícolas mexicanos, os 

quais entravam no território norte-americano através de um visto temporário de 6 meses e que 

poderia ser renovado. No período de 1942 a 1964, aproximadamente, 4,6 milhões de 

trabalhadores mexicanos cruzaram a fronteira através do Programa Bracero (ZHAO, 2016).  

 O fim da Segunda Guerra Mundial e o resultado que destacou os Estados Unidos como 

uma hegemonia global resultaram em um intenso fluxo migratório e na formação de múltiplos 

grupos étnicos que buscavam uma qualidade de vida melhor. Conforme Rubén G. Rumbaut 

(1994), as variadas comunidades formadas por migrantes que se encontram hoje constituídas 

nos Estados Unidos estão firmemente ligadas a processos de envolvimento político, militar e 

 
15 Do Inglês The Bracero Program 
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econômico dos norte-americanos em diversas partes do mundo, especialmente na Ásia e em 

países do Caribe, que abriram caminho para diversos movimentos migratórios legais e ilegais. 

 Em 1952 foi promulgada nos Estados Unidos a Lei de Imigração e Nacionalidade 

(INA)16 que reorganizou a estrutura das leis relacionadas à migração, e, ainda que venha 

sofrendo diversas emendas ao longo dos anos, é a lei que estabeleceu o quadro que perdura até 

os dias atuais. De acordo com Gabriel J. Chin (1996), em 1965 o INA sofre uma de suas maiores 

alterações em relação ao texto original, já que, a partir de tal da emenda os critérios de raça e 

origem nacional foram eliminados dos critérios de seleção para imigração e nacionalidade, 

acompanhando o movimento pelos Direitos Civis que acontecia naquele momento nos Estados 

Unidos. Xiaojian Zhao (2016) corrobora com esse pensamento ao afirmar que: 

“A lei que [...] mudaria mais profundamente o padrão de imigração do que qualquer 

outra medida, foi promulgada em 3 de outubro de 1965. Conhecida como Lei de 

Imigração e Nacionalidade de 1965 (ou Lei Hart-Celler), a nova lei aboliu o sistema 

discriminatório de cotas de origem nacional” (ZHAO, 2016, p. 7).17 

 

 Abaixo, encontram-se as principais Leis que modificaram a INA nos anos mais 

recentes, as mesmas, entretanto, não serão estudadas de forma aprofundada nesta pesquisa: 

 

Tabela 5  – Principais Leis Públicas que 

Alteram o INA 

Emenda Ano 

Immigration Reform and Control 

AcT 

1986 

Amerasian Immigration 1988 

Immigration Act 1990 

Miscellaneous and Technical 

Immigration and Naturalization 

Amendments 

1991 

 
16 Do Inglês The Immigration and Nationality Act (INA) 
17 Do Inglês: The most important piece of immigration legislation, one that would change the pattern of 

immigration more profoundly than any other measures, was enacted on October 3, 1965. Known as the 1965 

Immigration and Nationality Act (or Hart-Celler Act), the new law abolished the discriminatory national origins 

quota system (tradução nossa) 
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The Judiciary Appropriations Act 1993 

Immigration and Nationality 

Technical Corrections Act 

1994 

Immigration and Nationality Act; 

Amendment 

1995 

Antiterrorism and Effective Death 

Penalty Act 

1996 

Illegal Immigration Reform and 

Immigrant Responsibility Act 

1996 

National Defense Authorization 

Act 

1998 

International Religious Freedom 

Act 

1998 

Victims of Trafficking and 

Violence Protection Act 

2000 

Child Citizenship Act 2000 

Enhanced Security and Visa Entry 

Reform Act 

2002 

Homeland Security Act 2002 

Secure Fence Act 2006 

Consolidated and Further 

Continuing Appropriations Act 

2013 

Fonte: USCIS 

 

 Além do fato que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se destacaram 

como a grande hegemonia global, também é possível perceber que, desde então, o mundo tem 

se tornado cada vez mais conectado de diversas maneiras diferentes, principalmente 
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economicamente, politicamente, culturalmente, formando uma complexa cadeia de razões para 

as quais os números relacionados a fluxos migratórios se intensificam após 1945. Ademais, 

também é necessário destacar a quantidade de refugiados que sofreram com as consequências 

de uma guerra e que buscaram melhores condições de vida.  

 Uma vez analisadas as principais leis, emendas e políticas migratórias norte-americanas 

no último século, é possível perceber a necessidade de uma reforma relevante na Lei de 

Migração para que a mesma se adeque aos fluxos e as necessidades atuais. No final da década 

de 1990, essa necessidade se demonstrava cada vez mais urgente, e, quando Bush assume em 

janeiro de 2001, um de seus objetivos era conseguir uma reforma substancial, entretanto, esse 

quadro mudou em setembro de 2001. O contexto histórico que serviu como pano de fundo da 

gestão Bush será estudado mais detalhadamente na seção a seguir.     

 

 1.4 -CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Antes e durante a Guerra Fria, era fácil definir o que era ameaça externa e o que era 

ameaça interna aos Estados. A União Soviética, por exemplo, durante a Guerra Fria ficou 

caracterizada como a grande ameaça externa aos Estados Unidos e como sua maior 

preocupação. Já durante a Grande Depressão, advinda da Crise Econômica de 1929, gerou uma 

grande crise política nos Estados Unidos, sendo assim, uma ameaça interna. Porém, com o fim 

da Guerra Fria, a globalização tornou essa distinção mais difícil de ser feita, por vezes o que é 

externo se confunde com o que é interno, e vice-versa (BUZAN E HANSEN, 2012). Entretanto, 

o que estava para acontecer em solo norte-americano modificaria a visão de Estudos de 

Segurança Internacional definitivamente.    

   Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, dois aviões comerciais foram sequestrados 

por terroristas no Aeroporto de Boston e minutos depois atingiram as duas torres do maior 

complexo comercial norte-americano, o World Trade Center, na ilha de Manhattan, em Nova 

York. Posteriormente, o grupo terrorista Al Qaeda assumiu a autoria dos atentados. Além disso, 

outros dois aviões também foram sequestrados. O terceiro avião decolou do Aeroporto 

Internacional de Washington e se colidiu contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa 

dos Estados Unidos, nos arredores de Washington. O quarto avião saiu do Aeroporto 

Internacional de Newark, em Nova Jersey e caiu em um campo aberto, na Pensilvânia, após 

tripulantes e passageiros tentarem retomar o controle da aeronave. Ao todo, aproximadamente 

três mil pessoas, em grande maioria civis, morreram nos atentados que ficaram conhecidos 

como os maiores de toda história. 
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Os ataques terroristas que aconteceram nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 

2001 foram um momento de ruptura nos Estudos de Segurança Internacional, assim como as 

grandes Guerras ou o fim da Guerra Fria. Além disso, também foram um ponto determinante 

na agenda de Relações Internacionais. Novas preocupações com a segurança e novos temas na 

agenda de Segurança se transformaram, acrescentando novas preocupações no campo da 

Segurança Internacional. Os atentados chocaram o governo e a população norte-americana, 

pois, além da quantidade de vítimas e da violência, também trouxeram o questionamento da 

invulnerabilidade dos Estados Unidos, já que o último atentado à Washington havia acontecido 

em 1812, durante a Guerra Anglo-americana, quando os Ingleses incendiaram a Casa Branca. 

O poderio incontestável dos Estados Unidos havia sido, de maneira trágica, contestado 

(BARBOSA, 2002). 

Nem mesmo o ataque à Base Militar de Pearl Harbor pelos Japoneses causou tanta 

comoção, visto que o ataque em 1941 representou uma operação militar, realizada por 

“inimigos” militares em um contexto de guerra. Os atentados de 11 de setembro têm uma 

natureza diferente, pois tinham o intuito de levar terror ao povo norte-americano, em uma 

reação direta à política externa americana nos países do Oriente Médio, como a ocupação da 

Arábia Saudita ou o apoio aos inimigos do Islã, como o próprio Osama Bin Laden afirmou 

(BARBOSA, 2002). Os acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos da 

América reforçaram, mas também colocaram em dúvida algumas explicações concedidas por 

teorias das Relações Internacionais acerca da segurança internacional, causando mudanças nas 

prioridades e no foco dos países ao discutir sua segurança (BUZAN, 2002). Ademais, a partir 

deste momento, diversos temas que não eram discutidos como temas de segurança passam a 

ser, inclusive migrações, que passam a ser consideradas um tema de segurança nacional 

Prontamente, o governo dos Estados Unidos e seu então presidente George W. Bush 

preparou uma resposta de autodefesa interna e externa, que ficou conhecida como Guerra ao 

Terror. A OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) também declarou que os ataques 

aos Estados Unidos eram considerados um ataque a todos os países participantes da aliança 

militar, de acordo com o 5º Artigo da Carta Magna18 da organização. 

 
18 As Partes concordam em que um ataque armado contra uma ou várias delas na Europa ou na América do Norte 

será considerado um ataque a todas, e, consequentemente, concordam em que, se um tal ataque armado se verificar, 

cada uma, no exercício do direito de legítima defesa, individual ou coletiva, reconhecido pelo artigo 51.° da Carta 

das Nações Unidas, prestará assistência à Parte ou Partes assim atacadas, praticando sem demora, individualmente 

e de acordo com as restantes Partes, a ação que considerar necessária, inclusive o emprego da força armada, para 

restaurar e garantir a segurança na região do Atlântico Norte. Qualquer ataque armado desta natureza e todas as 

providências tomadas em consequência desse ataque serão imediatamente comunicados ao Conselho de 

Segurança. Essas providências terminarão logo que o Conselho de Segurança tiver tomado as medidas necessárias 

para restaurar e manter a paz e a segurança internacionais. 
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Barbosa (2002) afirma que as questões de segurança sempre foram uma grande 

preocupação para o governo norte-americano. Porém, após o 11 de Setembro a defesa interna 

e a vigilância dos aeroportos passaram a assumir uma posição ainda mais relevante na agenda 

americana, e como consequência, na agenda de política internacional. Dentro do país, o grande 

debate foi que por um lado os Estados Unidos se orgulhavam de não possuir nenhum sistema 

nacional de identificação e medidas de controle e por outro, crescia intrinsecamente no governo 

e na população a necessidade de maior controle do Estado Federal, o que poderia acarretar em 

perda das chamadas “liberdades civis”, as quais os norte-americanos tanto defendem. 

Também devemos acrescentar a esse debate a criação de um novo plano nacional de 

segurança que prevê a criação de um organismo de defesa civil19, de um corpo militar voltado 

para a América do Norte, de tribunais militares para julgamento de estrangeiros acusados de 

terrorismo e também, da criação de novas medidas consideradas “especiais” para 

encarceramento de imigrantes em condição suspeita, o que acarretou na detenção de diversos 

residentes por períodos indeterminados de tempo, baseados em fracos motivos. 

Além disso, também foi promulgado o Patriot Act20, um decreto assinado pelo então 

presidente George W. Bush que permitia, entre várias outras medidas, a interceptação de 

telefonemas, e-mails e mensagens de organizações e pessoas supostamente envolvidas com 

qualquer ato de terrorismo, sem que a Justiça norte-americana precisasse autorizar. O Patriot 

Act e o Freedom Act, seu substituto quando grande parte das provisões do Patriot Act expirou, 

a criação do Department of Homeland Security e outras medidas tomadas pelo governo dos 

Estados Unidos serão estudadas mais detalhadamente em um próximo capítulo deste trabalho. 

Desde os atentados, as questões acerca dos fluxos migratórios passaram a ser 

confundidas com as questões anti-terrorismo e, um problema que antes era considerado social, 

agora passa a ser considera de segurança. Os presidentes que passaram pela Casa Branca desde 

2001 até a presente data, Bush, Obama e Trump, têm opiniões e propostas marcantes em relação 

às políticas migratórias. A próxima seção desta pesquisa será dedicada a estudar mais 

profundamente a posição destes três presidentes e suas propostas para migrações. 

 

 

 

 

 
19Homeland Defense. 
20 The USA Patriot Act: Preserving Life and Liberty. 
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1.5- POLÍTICAS MIGRATÓRIAS: BUSH, OBAMA E TRUMP 

 

Esta seção do trabalho será dedicada a estudar mais a fundo as políticas migratórias 

norte-americanas no século XXI. Serão observados os dois mandatos do presidente republicano 

George Walker Bush, entre janeiro de 2001 e janeiro de 2009; além disso, também serão 

ponderados os dois mandatos de seu sucessor, o presidente democrata Barack Obama, entre 

janeiro de 2009 e janeiro de 2017; por fim, serão analisadas as decisões tomadas pelo atual 

presidente norte-americano, Donald Trump, republicano, que tomou posse em janeiro de 2017 

e exerce seu primeiro mandato. Bush, durante a campanha que o levou a ser eleito Presidente 

dos Estados Unidos da América em 2001, demonstrou grande intenção de concluir uma 

Reforma Migratória, visto que, naquele momento, os Estados Unidos atravessavam um 

momento de baixos índices de desemprego e uma economia que se encontrava em expansão, o 

que proporcionava a possibilidade da reforma.  

Andrew Wroe (2008) afirmou em seu livro, O Partido Republicano e as Políticas de 

Imigração: da Proposição 187 a George W. Bush21, que assim que eleito, a primeira viagem 

oficial de Bush foi ao México, país de origem de aproximadamente 18 milhões dos imigrantes 

nos Estados Unidos em 2002, estabelecendo juntamente com o Presidente Mexicano, um 

programa chamado The Mexico-U.S. Migration Working Group que ajudou a definir alguns 

parâmetros para a proposta de reforma migratória e também buscou debater temas como 

segurança nas fronteiras, tratamento humano e digno nas relações de trabalho e uma estrutura 

organizada para as migrações. Porém, o tema mais debatido na visita para a criação do Grupo 

foi a proposta de um programa de trabalhador-convidado e também um programa de legalização 

para os migrantes indocumentados que já se encontravam nos Estados Unidos. 

Em 1996, uma emenda à Lei de Imigração revogou a decisão tomada em 1994, chamada 

245, de que os imigrantes em situação ilegal poderiam encaminhar um pedido de legalização 

dentro do país. Porém, 1997, o então Presidente Clinton trouxe de volta essa possibilidade, de 

maneira temporária. Em maio de 2001, Bush trabalhava em conseguir estender a emenda 245 

por mais um ano.Contudo, a situação se modificou quando em setembro de 2001 os Estados 

Unidos sofreram os atentados terroristas. A partir daquele dia, imigração se tornou uma questão 

de segurança, visto que, veio a público a informação de que treze dos dezenove terroristas 

envolvidos no sequestro dos aviões haviam entrada nos Estados Unidos de maneira legal através 

 
21 Do Inglês The Republican party and immigration politics: from Proposition 187 to George W. Bush, tradução 

nossa. 
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de vistos de turista, estudante e empresariais que já haviam expirados e não foram retirados do 

país (WROE, 2008). O golpe que os atentados geraram na população americana além de 

modificar a forma de fazer política, chocou a população, como afirma Paul Chevigny (2003): 

 

O ataque ao World Trade Center em Nova York, em 2001, foi um ato horrível, um 

evento atroz, de proporções sem precedentes. Representou um golpe devastador para 

o povo americano, que, literalmente, há muitas gerações, jamais sofrera uma grave 

agressão de agentes estrangeiros dentro de seu próprio país (CHEVIGNY, 2003, p. 

151). 

 

 Após os atentados terroristas, de acordo com o U.S. Commission on Immigration 

Reform, três novas leis foram implantadas e trouxeram mudanças significativas para a política 

norte-americana. Primeiramente, foi assinado logo após os atentados terroristas de 11 de 

Setembro o USA Patriot Act22 em 26 de Outubro de 2001; Além disso, também foi assinado o 

The Enhanced Border Security And Visa Entry Reform Act23 em 14 de Maio de 2002; Mais 

adiante, foi assinado o Homeland Security Act24 em 22 de Novembro de 2002. Como já citado 

anteriormente, todas as medidas tomadas após os atentados terrroristas de 11 de setembro, serão 

estudadas a fundo no segundo capítulo da presente pesquisa. 

 Tal acontecimento fez com que crescesse nos Estados Unidos a aspiração por medidas 

mais restritivas em relação ao controle de fluxos migratórios. Os conservadores norte-

americanos ganharam força e buscaram manter políticas que controlavam os programas tanto 

de trabalhadores convidados, quanto de legalização para aqueles que estavam em situação ilegal 

no país. Esta guinada para um momento mais conservador e a falta de uma reforma significante 

na Lei de Migração norte-americana não pareceu agradar a Bush, que declarou: 

 

Como uma nação que valoriza a imigração e depende da imigração, devemos ter leis 

de imigração que funcionem e nos deixem orgulhosos. Ainda hoje, nós não temos. 

Em vez disso, nós vemos muitos trabalhadores se voltando para o mercado de trabalho 

ilegal. Nós vemos milhões de trabalhadores, homens e mulheres, condenados ao medo 

e a insegurança em uma maciça indocumentada economia. A entrada ilegal através 

das nossas fronteiras dificulta a tarefa urgente de garantir a pátria. Nossa nação precisa 

de um sistema de imigração que sirva à economia americana e reflita o Sonho 

Americano(Bush’s Remarks on Immigration Policy, 2004).25 

 
22 PL 107-56 
23 PL 107-113 
24 PL 107-296 
25 Do ingles: As a nation that values immigration, and depends on immigration, we should have immigration laws 

that work and make us proud. Yet today we do not. Instead, we see many employers turning to the illegal labor 

market. We see millions of hardworking men and women condemned to fear and insecurity in a massive, 

undocumented economy. Illegal entry across our borders makes more difficult the urgent task of securing the 

homeland. The system is not working. Our nation needs an immigration system that serves the American economy, 

and reflects the American Dream (tradução nossa) 
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 Bush chegou a seu segundo mandato e continuou buscando uma reforma consistência 

nas leis migratórias, entretanto, os efeitos dos atentados terroristas ainda assombravam as 

preocupações com segurança nos Estados Unidos e freavam qualquer política mais 

liberalizante. Os esforços para modificar as leis migratórias e os esforços anti-terrorismo 

passaram a ser confundidos na era pós-11 de setembro, visto que de acordo com a opinião dos 

norte-americanos, há a possibilidade de entrada de terroristas no país como imigrantes 

(CORNELIUS, 2004). 

 Podemos inferir que, durante os dois mandatos de Bush, o Congresso norte-americano 

passou aproximadamente sete anos ponderando sobre os problemas relacionados a uma lei 

migratória que necessita atualização e quais as possíveis soluções para tais problemas. Os 

atentados terroristas apenas oito meses depois de sua posse foram suficientes para atravancar 

qualquer avanço em relação à atualização da lei, visto que a partir de 2001, migração se tornou 

um problema de segurança nacional muito mais do que um problema social. Além disso, 

durante seu segundo mandato, a questão da Guerra do Iraque e a divisão que ocorreu dentro de 

seu próprio partido26 fizeram com que fosse muito difícil conseguir a força política suficiente 

para aprovar alguma reforma. 

 Após oito anos de gestão de um presidente republicano, os Estados Unidos elegeram, 

em 2008, o candidato democrata Barack Obama para ocupar o posto mais alto na política 

estadunidense. Ainda ocupando seu cargo de Senador pelo Estado do Illinois, Obama afirmou 

que Bush tinha propostas muito positivas em relação à imigração, mas que era necessário que 

seu partido ficasse mais próximo de sua posição para que qualquer proposta fosse aprovada. 

Ademais, havia similaridade entre as ideias de Obama e Bush, que buscavam maior segurança 

nas fronteiras, e também um caminho para legalização dos trabalhadores indocumentados nos 

Estados Unidos (DORSEY; DIAZ-BARRIGA, 2007). 

  Ainda de acordo com Margaret E. Dorsey e Miguel Díaz-Barria (2007), durante sua 

campanha, Obama discursou com promessas de que conseguiria realizar uma reforma relevante 

na Lei de Imigração norte-americana. Seus objetivos se baseavam em uma noção de cidadania-

ganha27, que, diversos candidatos, democratas e republicanos compartilham, onde os imigrantes 

que se encontram em situação ilegal poderiam se candidatar a cidadania norte-americana se 

cumprissem alguns requisitos, tais quais aprender inglês, pagar uma multa por ter violado as 

 
26 De um lado os que se consideravam mais conservadores e do outro aqueles que adotavam uma postura mais 

liberalizante em relação às migrações. 
27 Do inglês earned citizenship 
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leis migratórias e provar sua dedicação enquanto trabalhadores. Ao analisarmos seus dois 

mandatos podemos perceber que a reforma não foi possível, entretanto, outras medidas 

modificaram questões migratórias.  

 Em 2011, havia aproximadamente 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, 

que podem ser divididos principalmente entre dois blocos: aqueles que já entraram no país de 

maneira ilegal e aqueles que entraram de forma ilegal, seja através de vistos de turistas, trabalho 

ou estudo, e permaneceram após a expiração de suas permissões de estadia (HOEFER; 

RYTINA; BAKER, 2011), como foi o caso de alguns dos sequestradores envolvidos nos 

atentados de 2001. Estes dados reforçam a necessidade de uma reforma na política migratória 

norte-americana. 

 Antes da gestão Obama, ainda sob o governo de Bush, houve a primeira tentativa de 

aprovação de uma proposta feito pelo Senadores Orrin Hatch e Dick Durbin28, chamada de 

Dream Act ¸ que permitiria que alguns indivíduos menores de 21 anos, que estivessem nos 

Estados Unidos por pelo menos cinco anos, possuíssem boas referências e boa moral, e 

estivessem matriculados em instituições de ensino superior pudessem solicitar modificação em 

seus status, transferindo para residente permanente legal, e possivelmente depois aplicassem 

para a cidadania. Contudo, essa proposta não passou pelo Senado.    

 Entretanto, em 2010, o Senador Harry Reid29 encaminhou novamente a proposta do 

Dream Act como primeiro passo para possibilitar a reforma migratória. A proposta tramitou no 

Senado norte-americano e contava com o apoio de Barack Obama. Porém, em 2012, novamente 

houve um bloqueio e a mesma não foi aprovada (GILBERT, 2013). Com dificuldades 

em aprovar o Dream Act, ainda em 2012, Obama emitiu um decreto conhecido como DACA 

(Deferred Action for Childhood Arrivals) que permitiu que alguns indivíduos que se 

encontravam em situação ilegal pudessem ajustar sua situação se atendessem a algumas 

determinações: terem sido levados para os Estados Unidos antes de completar 16 anos e antes 

de Junho de 2007; estarem matriculados, formados no ensino médio ou serem dispensados do 

serviço militar; ter menos de 31 anos de idade; e nunca terem sido condenados por crimes 

graves. Entretanto, diferentemente do Dream Act, o DACA não fornece um caminho para a 

cidadania.     

   Como mencionado anteriormente, a gestão Obama não conseguiu uma reforma 

relevante no que diz respeito à lei migratória. Entretanto, o DACA foi uma mudança importante 

 
28 Senadores na época pelos Estados de Utah e Illionois, respectivamente.  
29 Senador pelo Estado de Nevada 
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para uma parcela considerável da população ilegal nos Estados Unidos, e, é considerado por 

muitos o primeiro passo dado na direção da aprovação do Dream Act, que esboçaria um 

caminho para a cidadania norte-americana. Em 20 de Janeiro de 2017, a Casa Branca recebe 

seu novo Presidente: Donald Trump, um empresário norte-americano eleito pelo partido 

republicano. Trump, durante sua candidatura, fez de imigração um dos principais temas 

abordados. Logo nos primeiros dias como presidente, declarou que haveria mudanças 

importantes em relação aos fluxos migratórios: diminuição em relação a migrações legais; a 

continuação da construção de um muro que dividisse a fronteira entre México e Estados Unidos; 

além de políticas mais rígidas para os imigrantes ilegais.     

 Um dos temas mais polêmicos de sua plataforma de campanha, a questão do muro na 

fronteira, já havia sendo motivo de debate entre republicanos e democratas por alguns anos. 

Quando Trump ganha as eleições e assume a presidência dos Estados Unidos, o muro que 

dividia os dois países contava com aproximadamente 1,127 quilômetros de extensão, que 

representavam 35% da quilometragem total de fronteira (COREY; BECKER, 2017).  Barack 

Obama, o presidente anterior a Trump, afirmou em 2011 que a construção do muro estava 

completa, visto que a faixa restante era formada por barreiras naturais, tais quais rios e 

montanhas.É possível perceber mudanças nas políticas migratórias nos primeiros momentos do 

governo Trump. Entre o início do mandato de Trump e setembro de 2017, a US Immigration 

Customs and Enforcement (ICE) deportou 61.904 imigrantes, o que representou um aumento 

de 37% da atuação correspondente aos últimos dois anos governo anterior. Entretanto, ao 

analisarmos o ano de maior atuação da ICE no governo Obama, os números ainda são inferiores, 

visto que em 2011 os índices de remoção chegaram a 188.000 (PIERCE; SEELE, 2017).  

 Além disso, também houve decréscimo na admissão de processos de pedido de refúgio. 

Os Estados Unidos passaram a vetar os processos advindos de 11 países considerados de grande 

risco. Não somente os processos de refúgio passaram a ser negados, mas também os processos 

para conseguir o visto e entrar legalmente nos Estados Unidos. O presidente Trump afirmou 

que os indivíduos que de alguma forma fossem considerados ameaças teriam seus vistos 

negados e também aumentou o número de informações coletadas nas entrevistas consulares 

para o visto.       

   Em relação ao DACA, em setembro de 2017 foi anunciado que não seriam mais aceitos 

pedidos de renovação, porém, a página na internet US Citizen and Immigration Services 

(USCIS) afirma que: 

“Devido a ordens judiciais federais, o USCIS retomou a aceitação de pedidos para 

renovar uma concessão de ação diferida sob o DACA. O USCIS não está aceitando 
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solicitações de indivíduos que nunca antes receberam uma ação diferida sob o DACA. 

Até novo aviso, e salvo disposição em contrário neste guia, a política da DACA será 

operada nos termos em vigor antes de ser rescindida em 5 de setembro de 201730”  

 

Complementando, o Migration Policy Institute afirma que em 2017 Trump anunciou o 

término do DACA, mas os tribunais norte-americanos mantiveram o programa para pessoas que 

já tinham o status do DACA ou que em algum momento obtiveram o status. De acordo com o 

MPI, em 2019 havia aproximadamente 1.724.000 imigrantes elegíveis para o DACA caso os 

critérios descritos no início do programa tivessem sido mantidos. A tabela abaixo apresenta os 

dez estados norte-americanos que mais possuem imigrantes elegíveis para o programa:  

 

Tabela 6 - estimativas estaduais de populações imigrantes elegíveis para o 

Programa de ação diferida para chegadas de infância (daca), 2019 

 

1. Califórnia 519.000 

 

2. Texas 253.000 

 

3. Nova york 102.000 

 

4. Florida 96.000 

 

5. Illinois 85.000 

 

6. New jersey    65.000 

 

7. Georgia 61.000 

 

8. Carolina do norte 53.000 

 

9. Arizona 46.000 

 

 
30 Do inglês: Due to federal court orders, USCIS has resumed accepting requests to renew a grant of deferred 

action under DACA. USCIS is not accepting requests from individuals who have never before been granted 

deferred action under DACA. Until further notice, and unless otherwise provided in this guidance, the DACA 

policy will be operated on the terms in place before it was rescinded on Sept. 5, 2017 
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10. Washington 33.000 

 

Fonte: Análise do Migration Policy Institue (MPI) dos dados do US Census Bureau da Pesquisa da Comunidade 

Americana de 2012-16 (ACS). 

 

Entretanto, com o passar dos meses da gestão Trump, podemos perceber uma atenuação 

de suas decisões, como afirmou Martin (2017): 

Desde que venceu a eleição, Trump modificou algumas de suas posições, 

notavelmente anunciando que os esforços de deportação seriam focados em 2 milhões 

de estrangeiros não autorizados condenados por crimes nos Estados Unidos. O foco 

de Trump na migração não autorizada durante a campanha teve vários efeitos que 

podem ser duradouros, incluindo a polarização da opinião pública sobre o que fazer 

com a imigração em geral e estrangeiros não autorizados em particular. A migração 

pode se juntar ao aborto e às armas na lista de questões que dividem profundamente 

os americanos (MARTIN, 2017, p. 1)31 

 

 

 De acordo com Sarah Pierce e Andrew Seele (2017), nenhuma administração norte-

americana dos últimos tempos teve imigração como um foco tão central, quanto a gestão 

Trump. Ainda que durante sua campanha suas atitudes tenham sido muito mais restritivas e, 

nos primeiros anos de seu governo as ações tenham sido atenuadas, este momento, caracteriza 

novamente um divisor de águas em como imigração é discutida nos Estados Unidos e tudo 

indica que durante os anos que virão no governo Trump, haverá um número menor de 

imigrantes entrando no país e um aumento significante no número de deportações.  

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Do inglês: Since winning the election, Trump has modified some of his positions, notably announcing that 

deportation efforts would be focused on 2 million unauthorized foreigners convicted of crimes in the United States. 

Trump's focus on unauthorized migration during the campaign has had several effects that may prove long-lasting, 

including polarizing public opinion about what to do about immigration in general and unauthorized foreigners in 

particular. Migration may join abortion and guns on the list of issues that deeply divide Americans. 
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CAPÍTULO 2 – SEGURANÇA INTERNACIONAL NO PÓS GUERRA-

FRIA – DESDOBRAMENTOS DOS ATENTADOS DE SETEMBRO DE 

2001 

 

2.1-SEGURANÇA NO PÓS GUERRA FRIA 

 

 Na década de 1990, a Guerra Fria chega ao fim, e consequentemente, há o 

desmembramento da União Soviética, gerando uma reconfiguração do poder mundial. Com 

isso, não houve demora para que a ONU percebesse que o cenário mundial pós-Guerra Fria

  não seria condizente com o cenário em que a Organização foi criada, em 1945, e que 

ajustes seriam necessários para manter a paz (BIGATÃO, 2009, p. 45).  

Em 1945, quando o conceito de segurança coletiva foi primeiramente delineado, dizia respeito 

à preservação do Estado, de suas fronteiras, de sua segurança, de seu povo e, portanto, 

relacionava-se com a não intervenção externa em assuntos internos. Porém, na década de 1990, 

o fenômeno da globalização fez com que as fronteiras deixassem de ser barreiras em um mundo 

cada vez mais interdependente.  

Isso fez com que a ideia de Estados pensando segurança individualmente ficasse cada 

vez mais improvável. Além disso, os estudiosos de Segurança Internacional passaram a 

compreender outros temas como parte da agenda de segurança onde, anteriormente, só se 

pensava em segurança estatal, como afirmam Buzan e Hansen: 

 

Eles tomaram para si uma gama muito mais ampla de objetos de referência para 

segurança, tendo, ainda o Estado uma posição forte, mas, agora, com muito mais 

espaço para seres humanos individuais (segurança humana), coisas e entidades não 

humanas (aspectos de segurança ambiental) e estruturas sociais (economia mundial, 

identidades coletivas de vários tipos) (BUZAN & HANSEN, 2012, p.258) 

 

 

 Segundo Eiiti Sato (2000), o fim da Guerra Fria teve um papel primordial no grau de 

importância dado a essas diversas questões na agenda internacional. Segundo o autor, a maioria 

das questões que agora ganhavam relevância, já existiam durante o período bipolar, mas 

passaram a ser percebidas de uma forma mais expressiva quando a ameaça de uma guerra entre 

duas grandes nações não estava mais à porta da sociedade internacional. Nessa perspectiva, os 

conflitos deixaram de acontecer da forma tradicional, e passaram a acontecer no interior dos 

países pobres e em desenvolvimento, que acabaram entrando em crises políticas e econômicas. 

Tais conflitos não se encaixavam na denominação de guerra, sendo delimitados por alguns 



52 

autores como conflitos armados. Mary Kaldor (2001) definiu tais confrontos como “Novas 

Guerras”. Tal termo, foi cunhado visto que eram “novas” pois não mais aconteciam da mesma 

forma como os conflitos anteriores, e “guerras”porque era necessário caracterizar o aspecto 

bélico de tais fenômenos (BIGATÃO, 2009, p. 53). Em outro momento, Mary Kaldor (2003), 

reafirmou sua concepção de “Novas Guerras” em: 

 

(...) são as guerras da era da globalização. [...] em tais contextos, a distinção entre 

estado e não estado, público e privado, externo e interno, e até mesmo entre guerra e 

paz estão se desfazendo. Para além, a quebra de tais distinções binárias é ao mesmo 

tempo causa e consequência da violência32 (KALDOR, 2013, p. 2.) 

 

 A partir da década de 90, o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) passa 

a incluir, então, temas relacionados à proteção de civis em sua agenda, de forma que fosse capaz 

de abranger a concepção sobre esses novos conflitos que surgiam com o fim da disputa bipolar. 

Esse processo é resultante de uma mudança estrutural buscando reverter situações onde havia 

desrespeito, principalmente ao direito internacional e às normas internacionais, passando a 

incluir em seu cerne de debate questões humanitárias e não mais somente militares. 

A fim de compreender como tais temas se tornam relevantes dentro da agenda de 

Segurança Internacional, precisamos analisar brevemente o conceito de securitização. A Teoria 

de Securitização possuiu em seu cerne fundamentos principais: um na teoria dos atos de fala, 

outro na compreensão schmittiana33 de segurança e política excepcional e o último nos debates 

de segurança tradicionalistas. Juntamente com esses três fundamentos principais, o conceito de 

“segurança” está diretamente influenciado pelo conceito de “segurança nacional” e isso 

demonstra que há uma ênfase na autoridade e na confrontação de ameaças, e na capacidade de 

toma medidas para combatê-las, ainda que de caráter emergencial. A segurança é um conceito 

que realiza algo – securitiza - em vez de ser uma condição objetiva (BUZAN E HANSEN, 

2012). Para Buzan (et al., 1998):  

A maneira de estudar securitização é estudar o discurso e as constelações políticas: 

quando um argumento dentro desta estrutura retórica e semiótica específica atinge um 

efeito suficiente para fazer um público tolerar violações de regras, que, de outro modo, 

deveriam ser obedecidas? Se, por meio de um argumento acerca da prioridade e da 

urgência de uma ameaça existencial, o ator securitizante conseguiu se libertar dos 

procedimentos ou das regras aos quais ele ou ela deveria estar vinculado (a), estamos 

testemunhando um caso clássico de securitização (BUZAN et al, 1998, p.112). 

 

 
32 Do original: “(…) are the wars of the era of globalisation. […] In such contexts, the distinction between state 

and non-state, public and private, external and internal, economic and political, and even war and peace are 

breaking down. Moreover the break down of these binary distinctions is both a cause and a consequence of 

violence” (KALDOR, 2013) 
33 Conjunto específico de premissas políticas e normativas ao invés de fatores objetivos e empíricos. 
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 De acordo com Buzan (1998) esse processo de securitização de um tema não acontece 

de forma automática, é apenas uma iniciativa que poderá ou não ser aceita. A securitização só 

acontece de forma concreta quando os indivíduos consideram que a demanda do agente 

securitizador é legítima. A partir desse momento, quando o tema é securitizado, ele deixa a 

esfera da política normal e assume um caráter emergencial, e dessa forma acaba legitimando 

medidas que anteriormente não seriam legitimadas, como, por exemplo, o uso da força. Dessa 

forma, a securitização passa por três estágios: ameaças à existência, ações emergenciais e 

efeitos nas relações entre as unidades por meio da quebra de regras.  

 Consonante com Buzan, Fais Thomas (2005) nos aponta que o processo de 

securitização diz respeito ao: 

“processo de transformar uma questão política, como tráfico de drogas ou migração 

internacional, em um problema de segurança. O termo securitização refere-se à 

percepção de uma ameaça existente à capacidade de uma sociedade se manter e se 

reproduzir. A securitização surgiu em uma nova literatura acadêmica no campo das 

relações internacionais e da política internacional, que mesmo antes do 11 de 

setembro, começou a destacar preocupações mais fundamentais sobre os 'novos' 

assuntos de segurança (THOMAS, 2005, p. 3).”
34   

       

Esse processo de securitização de novos temas foi importante para outras ameaças à paz 

e a coletividade fossem estudadas e, nesse sentido, um dos temas que mais se destaque a partir 

da década de 1990 é o terrorismo. É importante ressaltar a dificuldade de conceituar o termo 

terrorismo, desta forma, visto que para alcançar o objetivo da presente pesquisa essa 

conceptualização não se faz necessária, será assumida a definição utilizada pelo próprio 

governo norte-americano. A próxima seção do presente trabalho se dedicará à analisar os 

atentados terroristas que ocorreram em Setembro de 2001 nos Estados Unidos e, como o estado 

de insegurança causado por tais atentados corroboraram para uma mudança a respeito do 

controle migratório.          

 Ainda de acordo com Buzan (1998), existem três tipos de unidades de análise de 

segurança, que juntas compõem o processo de securitização. São elas: os objetos referentes, os 

atores securitizadores e os atores funcionais. Que de acordo com Duque (2008), podem ser 

definidas da seguinte forma: 

a) Objetos referentes são as unidades que, de acordo com o ator securitizador, são 

consideradas ameaçadas, e dessa forma, há a necessidade de tomar medidas para 

 
34 Do inglês: This refers to the overall process of turning a policy issue such as drug trafficking or international 

migration into a security issue. The term securitization refers to a perception of an existent threat to the ability of 

a nationally bound society to maintain and reproduce itself. Securitization has emerged in a new academic 

literature in the field of international relations & international politics, which even before 9/11, has begun to 

highlight more fundamental concerns about ‘new’ security issues. (THOMAS, 2005, p. 3). Tradução pela autora. 
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protegê-las. Tradicionalmente, o Estado tem sido considerado o mais importante objeto 

referente, levando em consideração a necessidade da manutenção da soberania estatal. 

Apesar da ampliação dos atores nos ESI, ainda existe uma dificuldade em acrescentar 

outros atores aos objetos referentes. É possível dizer que objetos referentes são aqueles 

que remetem a uma coletividade, como por exemplo, a nação. A nova abrangência da 

Escola de Copenhague permite que esses novos atores também sejam considerados 

objetos referentes, diferentemente da abordagem tradicionalista. 

b) Os atores securitizadores são aqueles responsáveis pela iniciativa da securitização, que 

através de uma construção retórica chamam atenção para a necessidade de tomar 

medidas de caráter emergencial, sempre com intuito de proteger um objeto referente. 

De forma geral, podemos afirmar que os atores securitizadores são líderes políticos, 

burocratas, representantes governamentais e funções parecidas.  

c) Por fim, os atores funcionais são aqueles que afetam a análise de segurança, entretanto 

não são considerados responsáveis, ou seja, não são objetos referentes e nem atores 

securitizadores, mas colaboram para a dinâmica dos ESI. Podemos citar entre os atores 

funcionais o setor militar, como por exemplo, a indústria de armamento, e o setor 

ambiental, como por exemplo, as organizações não governamentais. Ambos não podem 

ser considerados responsáveis pela securitização em si, mas colaboram de forma bem 

relevante para o processo.  

 

O maior avanço realizado através da visão de unidades de análise proposta pela Escola 

de Copenhague é a possibilidade de separar o objeto referente do ator securitizador. Quando o 

Estado é o objeto referente é possível que o governo fale em seu nome, coincidindo dessa forma, 

o objeto referente com o ator securitizador. Porém, os novos atores incluídos pela Escola de 

Copenhague como objetos referentes, como por exemplo, a nação, são importantes para pensar 

que o governo, por mais que construa uma retórica, não está falando em nome do Estado. Isso 

colabora para um enfraquecimento do papel do Estado nos ESI (DUQUE, 2008). 

Ou seja, para Duque (2008), através Teoria da Securitização a força do Estado no debate 

de segurança é reduzida devido à distinção entre o objeto referente e o agente securitizador e 

pela anexação de objetos referentes não estatais. Entretanto, a Escola de Copenhague não afirma 

que o Estado não é importante no debate, já que as ameaças, em grande maioria, passem pelo 

Estado, apenas apontam que houve uma diminuição na funcionalidade do Estado. O objetivo 

da Escola de Copenhague é demonstrar que o Estado sempre foi e continua sendo de grande 

relevância dos debates de segurança internacional, mas que, desde o fim da Guerra Fria, houve 
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uma abertura para que novos atores também pudessem ser considerados relevantes: a chamada 

abordagem multissetorial.  

A abordagem multissetorial proposta por Buzan e pela Escola de Copenhague 

forneceram base teórica para o alargamento do debate acerca de segurança internacional. Essa 

nova abordagem traz cinco setores: militar, político, econômico, social e ambiental, e para cada 

setor, seus objetos referentes que permitem a securitização dos temas. 

Para o setor militar, o objeto referente é majoritariamente o Estado, porém, também 

podemos incluir outros objetos como, por exemplo, as Forças Armadas. Para o setor político, o 

principal objeto é o governo, porém é possível perceber a participação de atores supranacionais 

principalmente no Ocidente, como é o caso da União Europeia. Tanto o setor militar quanto o 

setor político já faziam parte da visão tradicionalista de análise do debate de segurança 

(BUZAN, 1997). 

Os setores econômico, social e ambiental são resultado do alargamento que a Escola de 

Copenhague propõe para os ESI. Para o setor econômico, objeto referente podem também ser 

instituições supranacionais ou presentes no mercado interno, como bancos e empresas. Já no 

setor social, objeto referente são as demonstrações de coletividade presentes em uma nação, 

como por exemplo, os traços de cultura ou a religião. Por fim, o setor ambiental apresenta 

diversos objetos referentes, desde a procura por um desenvolvimento mais sustentável até a 

procura por novas fontes de energia (DUQUE, 2008). 

Como podemos perceber, os autores da Escola de Copenhague em momento algum 

deixam de lado o trabalho desenvolvido pelas correntes tradicionalistas, apenas propõem que 

haja um alargamento do debate para que seja possível abranger os novos atores e setores que 

ganharam relevância com o fim da Guerra Fria.  

De acordo com Buzan (1998) o que determina os setores que fazem parte dessa 

abordagem multissetorial não é a produção acadêmica, mas sim a necessidade que a própria 

população demonstra de securitização de determinados temas. Ou seja, o processo da 

abordagem multissetorial é dinâmico e se modifica de acordo com a ação dos agentes 

securitizadores e das estruturas. E isso pode ser demonstrado ao analisar a mudança que ocorreu 

no debate de segurança internacional a partir da década de 1990.  

A Escola de Copenhague busca não apenas compreender o processo construtivista da 

agenda de segurança internacional, como também entender o que faz parte da agenda atual. A 

abordagem multissetorial permite uma compreensão de quais os setores analisado estão em 

constante evolução e estão sujeitos a modificações com o passar dos anos. Os setores militar e 

político sempre tiveram e sempre terão grande relevância no debate, porém é possível que haja 
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expansão na agenda de acordo com as modificações sofridas com o passar dos anos (DUQUE, 

2008). 

 

 2.2 -OS ATENTADOS TERRORISTAS E SUAS PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS 

 

Os ataques que aconteceram nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001 são 

entendidos como um momento de ruptura nos Estudos de Segurança Internacional, assim como 

as grandes Guerras ou o fim da Guerra Fria. Além disso, também foram um ponto determinante 

na agenda de Relações Internacionais. Como todos os momentos marcantes da história, os 

atentados têm características de ruptura, mas também de continuidade. O mundo em que 

vivemos continua mesmo, porém as preocupações com a segurança e os novos temas na agenda 

de Segurança se transformaram (BARBOSA, 2002). 

Os atentados chocaram o governo e a população norte-americana, pois, além da 

quantidade de vítimas e da violência, também trouxeram o questionamento da invulnerabilidade 

dos Estados Unidos, já que o último atentado à Washington havia acontecido em 1812, durante 

a Guerra Anglo-americana, quando os Ingleses incendiaram a Casa Branca. O poderio 

incontestável dos Estados Unidos havia sido, de maneira trágica, contestado. Julian Reid (2004) 

reforça esse pensamento ao afirmar que: 

 

Visto sob esse prisma, o ataque da Al Qaeda ao World Trade Center é frequentemente 

entendido como um ato político que visa não apenas causar morte em massa, mas 

também infligir danos aos americanos e a um sentido mais ambíguo de prestígio, 

identidade e valores ocidentais. (REID, 2004, p. 397)
35

 

 

 

Antes de Setembro de 2001, os americanos já demonstravam preocupação com o 

terrorismo, entretanto, ataques terroristas não pareciam ser uma realidade possível dentro do 

solo americano. Huddy (et.al. 2002) corrobora com esse pensamento ao informar que: 

 

“Em várias pesquisas realizadas entre 1995 e 2001, o terrorismo foi mencionado por 

1% ou menos dos entrevistados como um dos problemas mais importantes que o país 

enfrenta.” (HUDDY, et. al. 2002, p. 491)
36 

 
35 Do inglês: Seen  in  this  light, Al-Qaeda’s attack on the World Trade Center is often understood as a political 

act aimednot only at causing mass death but at inflicting damage on the American as well as amore ambiguously 

Western sense of prestige, identity, and values. Tradução pela autora. 
36 Do inglês: “In several polls conducted between 1995 and 2001, terrorism was mentioned by 1% or fewer of the 

respondents as one of the most important problems facing the country (HUDDY et. al., 2002, p. 491). Tradução 

pela autora. 
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Os acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos da América 

reforçaram, mas também colocaram em dúvida algumas explicações concedidas por teorias das 

Relações Internacionais acerca da segurança internacional, causando mudanças nas prioridades 

e no foco dos países ao discutir aspectos da segurança nacional (BUZAN, 2002). Prontamente, 

o governo dos Estados Unidos e seu então presidente George W. Bush preparou uma resposta 

de autodefesa interna e externa, que ficou conhecida como Guerra ao Terror. A OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte) também declarou que os ataques aos Estados 

Unidos eram considerados um ataque a todos os países participantes da aliança militar, de 

acordo com o 5º Artigo da Carta Magna37 da organização.  

Essa resposta norte-americana teve impacto direto em diversas áreas, entre elas 

economia, política interna, política externa e política de Defesa dos Estados Unidos. Também 

serão analisadas as principais mudanças em relação às políticas migratórias, ponto central do 

presente trabalho. A partir desse momento as novas prioridades do governo americano são 

definidas e o terrorismo e a segurança passam a ser prioridades. Tais impactos serão analisados 

brevemente nas próximas seções. 

 

2.2.1 -CONSEQUÊNCIAS PARA A ECONOMIA, SEGURANÇA E POLÍTICA 

EXTERNA  

 

A economia norte-americana já vinha apresentando um ciclo recessivo desde o início de 

2001 e com os atentados terroristas de setembro, temeu-se que essa recessão fosse agravada. 

Os atentados geraram crises em diversos setores: transportes aéreos, turismo, seguros, 

intermediação financeira. A New York Stock Exchange (NYSE), a American Stock 

Exchange (AMEX) e a NASDAQ não abriram em 11 de setembro e permaneceram fechadas 

até 17 de setembro. Quando os mercados de ações reabriram, o Dow Jones Industrial 

Average (DJIA), índice do mercado de ações, caiu 684 pontos, ou 7,1%, para 8.921, um recorde 

de recuo de um ponto em um dia (BARNHART, 2001). 

 
37 As partes concordam em que um ataque armado contra uma ou várias delas na Europa ou na América do Norte 

será considerado um ataque a todas, e, consequentemente, concordam em que, se um tal ataque armado se verificar, 

cada uma, no exercício do direito de legítima defesa, individual ou coletiva, reconhecido pelo artigo 51.° da Carta 

das Nações Unidas, prestará assistência à Parte ou Partes assim atacadas, praticando sem demora, individualmente 

e de acordo com as restantes Partes, a ação que considerar necessária, inclusive o emprego da força armada, para 

restaurar e garantir a segurança na região do Atlântico Norte. Qualquer ataque armado desta natureza e todas as 

providências tomadas em consequência desse ataque serão imediatamente comunicados ao Conselho de 

Segurança. Essas providências terminarão logo que o Conselho de Segurança tiver tomado as medidas necessárias 

para restaurar e manter a paz e a segurança internacionais. 
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Por outro lado, os atentados podem ter sido utilizados para realizar novos gastos 

militares que acabaram por representar um avanço para áreas ligadas ao “complexo-industrial-

militar” norte-americano, além das indústrias de segurança e de monitoramento eletrônico 

(BARBOSA, 2002). Além disso, tornou-se evidente o desejo da população norte-americana de 

um novo ambiente mais regulatório e normativo no campo das transações financeiras visando 

o combate a práticas que nunca antes tinham sido associadas ao terrorismo, como por exemplo: 

a corrupção, a lavagem de dinheiro, os fluxos utilizados pelas redes de narcotraficantes e outros 

ilícitos financeiros de caráter mais. 

Barbosa (2002) afirma que as questões de segurança sempre foram uma grande 

preocupação para o governo norte-americano. Porém, após o 11 de Setembro a defesa interna 

e a vigilância dos aeroportos passaram a assumir uma posição ainda mais relevante na agenda 

americana, e como consequência, na agenda de política internacional. Dentro do país, o grande 

debate foi que por um lado os Estados Unidos se orgulhavam de não possuir nenhum sistema 

nacional de identificação e medidas de controle e por outro, crescia intrinsecamente no governo 

e na população a necessidade de maior controle do Estado Federal, o que poderia acarretar em 

perda das chamadas “liberdades civis”, as quais os norte-americanos tanto defendem 

(BARBOSA, 2002). 

Além disso, também devemos acrescentar a esse debate a criação de um novo plano 

nacional de segurança que prevê a criação de um organismo de defesa civil38, de um corpo 

militar voltado para a América do Norte, de tribunais militares para julgamento de estrangeiros 

acusados de terrorismo e também, da criação de novas medidas consideradas “especiais” para 

encarceramento de imigrantes em condição suspeita, o que acarretou na detenção de diversos 

residentes por períodos indeterminados de tempo, baseados em fracos motivos. Huntington 

(1986) afirma que o mundo está se movendo em direção a um choque de civilizações, onde o 

conflito será desenhado através das linhas de diferenciação cultural, especialmente, mas não 

exclusivamente, no choque entre o Ocidente e o Mundo Islâmico.  

Com esse pensamento, os Estados Unidos buscam, em sua frente externa, exercer um 

poder de coordenação de ações de polícia e inteligência com outros países. Esse processo nem 

sempre é feito de maneira voluntária. Porém, de uma maneira ou de outra, buscou-se criar uma 

base de dados comum entre os países que estavam envolvidos direta ou indiretamente com os 

 
38Homeland Defense. 
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crimes de terrorismo para cooperar com as agências norte-americanas FBI e CIA39 

(BARBOSA, 2002). 

Além disso, também foi promulgado o Patriot Act40, um decreto assinado pelo então 

presidente George W. Bush que permitia, entre várias outras medidas, a interceptação de 

telefonemas, e-mails e mensagens de organizações e pessoas supostamente envolvidas com 

qualquer ato de terrorismo, sem que a Justiça norte-americana precisasse autorizar. O Patriot 

Act e o Freedom Act, seu substituto quando grande parte das provisões do Patriot Act expirou, 

serão estudados mais detalhadamente em outra seção deste trabalho. Quando os atentados 

terroristas aconteceram, os Estados Unidos passavam por um momento em que seu foco estava 

voltado para o desenvolvimento de uma política interna mais forte. O sistema nacional de 

educação, de seguridade social, a questão do fornecimento energético e a preocupação 

ambiental eram o enfoque principal dos governantes. Porém, assim que os ataques acontecem, 

o então presidente George W. Bush muda esse movimento e coloca como foco principal da 

agenda norte-americana uma política externa que buscaria combater, o que ele definiu, como 

Eixo do Mal41. Bush também não hesitou em afirmar que quem não estivesse ao lado dos 

Estados Unidos, estaria contra os Estados Unidos. 

 

Nossa resposta envolverá muito mais que retaliação instantânea e ataques isolados. 

Os norte-americanos não devem esperar uma batalha, mas uma prolongada campanha 

diferente de tudo que já vimos. Ela pode incluir ataques dramáticos, visíveis na TV, e 

operações sigilosas, mantidas em segredo mesmo que conquistem o sucesso. Nós 

privaremos os terroristas de suas verbas, os voltaremos uns contra os outros, os 

expulsaremos de seus refúgios até que não lhes reste refúgio algum. Cada país, em 

cada região, tem uma decisão a tomar, agora. Quem não estiver conosco, estará com 

os terroristas42. 

 

De acordo com Barbosa (2002), as medidas que foram tomadas logo após os atentados, 

tanto no campo político, militar, econômico quanto no diplomático, colocaram em campos 

opostos aqueles que defendem uma política norte-americana mais unilateralista e aqueles que 

defendem um alinhamento às regras impostas pela comunidade internacional. Não é difícil 

perceber, que as medidas tomadas seguiram um rumo muito mais próximo a uma política 

unilateral, buscando apenas algumas alianças pontuais, como foi o caso da OTAN.  

 
39Federal Bureau of Investigation e Central Intelligence Agency, em inglês. 
40 The USA Patriot Act: Preserving Life and Liberty. 
41 Coreia do Norte, Irã, Iraque e posteriormente a Síria. 
42 Parágrafo extraído do discurso de George W. Bush, em 2001, logo após os atentados de 11 de setembro. 
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A política externa norte-americana para o Oriente Médio também segue essa cartilha 

unilateral com pontuais usos do multilateralismo. Por um lado, no âmbito do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, podemos destacar a aprovação norte-americana da Resolução 

139743, sobre a questão palestina. Por outro lado, o governo estadunidense demonstra, não de 

forma oficial, a intenção de introduzir em suas estratégias as armas nucleares, que não excluiria 

a utilização de armas de destruição em massa, mesmo que o inimigo direto não possuísse armas 

do mesmo porte. Ganhou espaço novamente o debate acerca de “armas nucleares utilizáveis”44, 

já que o Governo Bush afirmou que nenhuma opção de resposta seria excluída em caso de 

ataque. Além disso, o Congresso norte-americano incluiu em 2001, na “Defense Authorization 

Bill”45 uma solicitação para que o Departamento de Energia e o Departamento de Defesa 

começassem novos estudos sobre as armas nucleares utilizáveis. 

 

2.3-CONSEQUÊNCIAS PARA OS FLUXOS MIGRATÓRIOS 

 

 Como já apontado anteriormente nessa pesquisa, os fluxos migratórios não são um 

fenômeno novo, migrar faz parte da natureza humana. Pessoas migram devido à problemas 

ambientais, econômicos, sociais, políticos e por uma variedade grande de outros fatores. 

Entretanto, mais do que nunca antes, a migração se tornou um fenômeno global. Os 

deslocamentos migratórios acompanham principalmente os movimentos econômicos, já que 

um dos principais motivos para a migração é a busca por condições melhores de vida e de 

trabalho. Nesse sentido, com a globalização, o custo dos serviços de comunicação e de 

transporte inclina-se a apresentar uma queda, facilitando a movimentação de migrantes. 

 Com um fluxo crescente de pessoas deixando seus países de origem e se direcionando 

para, principalmente países desenvolvidos, como Estados Unidos e parte da Europa, conseguir 

definir quais imigrantes devem ser recebidos e quais não devem, se tornou primordial para os 

estados. Reforçando o que foi visto no primeiro capítulo da presente pesquisa, no documento 

Breve Introdução – Migrações Internacionais, a OIM aponta que a definição de migrante 

engloba toda pessoa que se desloca dentro do país ou através de uma fronteira internacional, 

independentemente da duração de sua estadia, das causas do deslocamento, do caráter 

 
43 Apoia o conceito de uma região em que dois Estados, Palestina e Israel, vivam um ao lado do outro dentro de 

fronteiras seguras e reconhecidas e exige o fim da violência.  
44 Do Inglês “usablenukes”. 
45 Lei Federal dos Estados Unidos que especifica o orçamento e as despesas do Departamento de Defesa. 
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voluntario ou involuntário da migração e da sua situação jurídica do migrante46. No mesmo 

documento, a organização apresenta dados de que no século XXI, 1 bilhão de pessoas se 

encontram em movimento. Desse número, 258 milhões são migrantes internacionais.  

 De acordo com Fiona B. Adamson (2006), as migrações internacionais têm se tornado 

assuntos primordiais na agenda internacional de segurança. Os pesquisadores a respeito do 

tema, cada vez mais estabelecem conexões entre as migrações internacionais e a segurança 

nacional, interligando a migração com o terrorismo. O fato dos sequestrados dos aviões que 

atingiram as Torres Gêmeas e o Pentágono terem imigrado para os Estados Unidos e vivido, 

alguns de forma ilegal no país, reascendeu a preocupação acerca dos fluxos transfronteiriços 

estarem ligados ao terrorismo internacional.  É necessário entendermos que, antes mesmo dos 

atentados terroristas de 2001, os fluxos migratórios já faziam parte da agenda de segurança 

internacional. Os atentados contra os Estados Unidos, e também os sofridos na Europa, como 

Madrid em 2004 e Londres em 200547, trouxeram novamente para o centro dos estudos de 

segurança, a associação entre as migrações e os atos terroristas.     

 A abordagem multissetorial proposta por Buzan que foi anteriormente abordada neste 

capítulo nos permite compreender que, com a ascensão do fenômeno da globalização, diversas 

novas ameaças que advém não somente de atores estatais, passam a fazer parte da preocupação 

estatal. Nesse sentido, os fluxos migratórios também passam a compor agenda internacional de 

segurança. Adamson (2010) corrobora com o pensamento da abordagem multissetorial ao 

apontar que: 

“As abordagens tradicionais de segurança, principalmente as abordagens realistas e 

neorrealistas, tradicionalmente assumem que os estados buscam se proteger 

principalmente contra ameaças de segurança de outros estados. O que surge no 

contexto da globalização, no entanto, é a proliferação de várias ameaças à segurança 

para estados que emanam de atores não estatais.” (ADAMSON, 2010, p. 190)
48

 

 

 Contudo, os eventos de 11 de setembro de 2001 transformam a maneira como as 

fronteiras e os fluxos migratórios são enxergados. A insegurança gerada pelos atentados 

 
46 Documento: Breve Introdução – Migrantes Internacionais (OIM), (2019). 
47 Em 11 de março de 2004, 192 pessoas morreram devido à múltiplas explosões ocorridas em trens, em Madrid, 

na Espanha. [...] Em Londres, em 7 de julho de 2005, quatro homens-bomba também atacaram trens subterrâneos, 

matando a si mesmos e mais 52 pessoas. Ambos ataques foram reivindicados por grupos extremistas ligados a Al 

Qaeda (CANEL, SANDERS, 2010) 
48 Do ingles: Mainstream approaches to security, particularly realist and neorealist ap-proaches, have 

traditionally assumed that states seek to protect themselves primarily against security threats from other states. 

What emerges in the con-text of globalization, however, is the proliferation of a number of security threats to states 

that emanate from nonstate actors (ADAMSON, 2010, p. 190). Tradução pela autora. 
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desperta na população uma necessidade maior de proteção, fazendo com que medidas restritivas 

se tornem mais aceitáveis. A fronteira é um instrumento que serve para controlar e gerenciar os 

fluxos migratórios, serve como canal de passagem ou como canal de bloqueio. Ao analisar os 

fluxos migratórios dentro da esfera da segurança nacional, remetemos o tema à um nível de 

excepcionalidade. De acordo com Nelson Mateus (2010), a tentativa de controlar os fluxos 

migratórios muitas vezes acontece através da securitização do tema, muitas vezes, agindo de 

maneira moldada por políticas pré-determinadas.         

 No artigo Cruzando Fronteiras – Migração Internacional e Segurança Nacional49 de 

2010, a autora Fiona B. Adamson apresenta as possíveis maneiras pelas quais as migrações 

podem influenciar a segurança nacional. Adamson aponta que as os fluxos migratórios 

influenciam direta ou indiretamente a capacidade e autonomia dos estados soberanos, visto que 

é um trabalho difícil controlar os movimentos fronteiriços e o impacto dos fluxos migratórios 

na identidade nacional. Além disso, nos aponta que as migrações também podem influenciar a 

capacidade do Estado de projetar e também de exercer seu poderia econômico, militar e 

diplomático. Por fim, na seção mais importante para o foco central desta pesquisa, é discutida 

a possível relação entre os fluxos migratórios e as ameaças à segurança do Estado, sendo as 

principais: conflitos internos, crime organizado e terrorismo internacional (ADAMSON, 2010).

 De acordo com um estudo conduzido por Robert S. Leiken (2004), e esse se torna o 

argumento principal utilizado por governos para afirmar que migração e segurança nacional 

estão amplamente conectados, existe uma ligação entre terrorismo e migração. Não porque 

todos os migrantes são terroristas, mas porque, em sua maioria, os atentados terroristas 

ocorridos no Ocidente, foram cometidos por imigrantes, o que corrobora para a utilização desta 

prerrogativa de há uma conexão entre os dois temas por governantes. Além disso, movimentos 

massivos de migração em períodos curtos de tempo, onde normalmente os migrantes estão 

restritos à um status irregular no país para o qual decidem migrar, tornam propício o 

envolvimento de tais migrantes em atividades irregulares, em busca de uma maior qualidade de 

vida. Essa vulnerabilidade existente principalmente nos primeiros momentos do 

estabelecimento em um novo país, os tornam alvos para redes criminosas (GUIA, 2013). 

 Segundo Mateus (2010), os atentados nos Estados Unidos, na Espanha e em Londres 

abriram as portas para um momento crítico que o autor definiu como “globalização de 

ameaças”, resultando na visão de os imigrantes seriam uma ameaça ao bem-estar nacional, e 

que estabelecesse uma conexão entre a migração e redes criminosas. Além disso, corroborou 

 
49 Do ingles: Crossing Borders – International Migration and National Security. Tradução pela autora. 
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para a implementação de medidas cada vez mais restritivas.  Algumas das principais medidas 

tomadas após os atentados terroristas, nos Estados Unidos, serão estudadas mais 

detalhadamente na próxima seção deste capítulo.    

2.4 -MEDIDAS TOMADAS APÓS OS ATENTADOS DE SETEMBRO DE 2001 EM 

RELAÇÃO AOS FLUXOS MIGRATÓRIOS E AOS IMIGRANTES 

 

 Como apontado anteriormente, após os atentados de 11 de setembro, o governo norte-

americano retomou o caminho que buscava apontar que segurança e a ordem social estariam 

conectados com o controle de fluxos migratório, principalmente, após os eventos de 2001, para 

migrantes de origem árabe ou muçulmana.  O governo dos Estados Unidos, então, considera 

os ataques uma ameaça que demandou medidas emergenciais, relacionadas principalmente a 

detenções, deportações e longos períodos de espera para vistos.  Nesse sentido, a próxima 

subseção deste capítulo será dedicada a analisar brevemente as principais medidas tomadas em 

relação aos fluxos migratórios e/ou aos imigrantes.  

2.4.1-PATRIOT ACT 

 

Em outubro de 2001, pouco mais de um mês depois dos atentados terroristas de 11 de 

setembro, o então presidente norte-americano, George W. Bush realizou um discurso acerca da 

criação do USA PATRIOT ACT de 2001. Esta lei permitia, entre outras medidas, que os órgãos 

de segurança e inteligência dos Estados Unidos interceptassem ligações, e-mails, mensagens ou 

qualquer tipo de comunicação entre pessoas supostamente relacionadas ao terrorismo sem 

nenhuma autorização prévia da justiça, sendo essas pessoas estrangeiras ou americanas. 

O Patriot Act foi aprovado rapidamente e de forma quase unânime pelo Senado norte-

americano e expandia o grau de atuação das agências nacionais de segurança e inteligência, que 

a partir desse momento, passavam a possuir poderes que até então não possuíam. O texto da lei 

é composto por 342 páginas e possui mais de 15 estatutos e traz as seguintes inovações: as leis 

federais contra lavagem de dinheiro se tornam mais rigorosas; as leis de imigração se tornam 

mais exigentes; surgem novos crimes federais; aumenta a pena de determinados crimes; e 

principalmente, institui algumas mudanças em relação aos procedimentos (VIZZOTO, 2004). 

A vigilância das comunicações é outra ferramenta essencial para perseguir e parar os 

terroristas. A lei existente foi escrita na era dos telefones públicos. Esta nova lei que 

assino hoje permitirá a vigilância de todas as comunicações usadas por terroristas, 

incluindo e-mails, internet e telefones celulares. A partir de hoje, seremos capazes de 

melhor atender os desafios tecnológicos trazidos por essa proliferação da tecnologia 
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de comunicação. As investigações são muitas vezes desaceleradas pelo limite de 

alcance dos mandados de busca federais (BUSH, 2001) 50. 

 

Com esse discurso, Bush propõe medidas antiterror e reações punitivas que, não só 

atingem os limites locais, mas também alcançam o mundo todo. A administração Bush, ao 

elaborar o Patriot Act, reforçou a necessidade de modificar as definições de terrorismo e crimes 

graves. As propostas do governo demonstravam que as definições superficiais de terrorismo e 

de atos terroristas prejudicaram a eficácia do Tribunal de Remoção de Terroristas Estrangeiros51 

de 1996, sendo assim, uma das seções do Patriot Act utilizada para alargar as definições de 

organização terrorista (FRIMAN, 2006).       

 A securitização de políticas migratórias por meio do Patriot Act tornou difícil a 

diferenciação entre terroristas e criminosos estrangeiros. O Department of Homeland Security 

(DHS) priorizou a apreensão e deportação de criminosos estrangeiros como parte da “Guerra 

ao Terror” instituída pelo governo norte-americano. 

2.4.2- REAL ID ACT 

 

 A Lei Real ID Act, que introduz leis rigorosas que regem os pedidos de asilo e 

deportação de estrangeiros por atividades terroristas, foi apresentada inicialmente no início de 

2005.A ideia geral do Real ID Act era evitar que terroristas solicitassem asilo aos Estados 

Unidos e com isso ganhassem status regular migratório no país. É possível entender melhor a 

definição desta lei através da seguinte passagem: 

 

“Além de um estreitamento geral de regulamentos de asilo e aumento dos pedidos de 

prova necessidade de asilo, a Lei expandiu as definições do INA de atividades 

terroristas e relacionadas ao terrorismo, bem como a definição de organizações 

terroristas, aumentando assim a capacidade do governo dos EUA de negar asilo para 

quem busca entrada ou já está nos Estados Unidos (FRIMAN, 2008, p. 17).”
52

 

 

 Entretanto, a lei não afeta somente os solicitantes de asilo que se encaixem em um 

perfil pré-definido de terrorista. O Real Id Act dificultou a solicitação de asilo de mulheres que 

 
50 Do inglês: Surveillance of communications is another essential tool to pursue and stop terrorists. The existing 

law was written in the era of rotary telephones. This new law that I sign today will allow surveillance of all 

communications used by terrorists, including e-mails, the Internet, and cell phones. Parágrafo extraído do discurso 

de George W. Bush, em 2001, logo após os atentados de 11 de Setembro. Tradução pela autora.  
51 Do ingês: Alien Terrorist Removal Court. Tradução pela autora. 
52 Do inglês: In addition to a general tightening of asylum regulations and raising the burden of proof for asylum 

claims, the Act expanded the INA’s definitions of terrorist and terrorist-related activities as well as the definition 

of terrorist organizations, thereby increasing the ability of the U.S. government to deny asylum to those seeking 

entry or already in the United States (FIRMAN, 2008, p. 17). Tradução pela autora. 
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sofriam violência doméstica e mutilição feminina, de homens e mulheres perseguidos religiosa, 

social ou politicamente, e até sobreviventes de genocídio e “limpeza” étnica (CIANCIARULO, 

2006).  

 Além disso, o Real ID Act também determina padrões mínimos que devem ser 

analisados para emissão de carteira de motorista e documentos de identificação nos Estados 

Unidos, como por exemplo, verificar passaporte ou certidão de nascimento para emissão de tais 

documentos. Porém, a implementação da lei, que encontrou bastante rejeição, foi atrasada até 

janeiro de 2013 (MITTELSTADT, et al, 2011). Contudo, ainda de acordo com Marisa 

Cianciarulo (2006), apesar de nenhum dos terroristas envolvidos nos ataques do dia 11 de 

setembro de 2001 estarem nos Estados Unidos através da solicitação de asilo, a lei desenvolvida 

pela administração Bush prejudicou diversas pessoas em situação de risco, nos Estados Unidos 

e em diversos campos de refugiados ao redor do mundo.  

 De acordo com Aubra Fletcher (2006), a proposta do Real ID Act é argumentada 

através da suposição de que as disposições sobre o asilo são necessárias para impedir que o 

sistema de imigração seja aproveitado para fins escusos. No entanto, a lei anterior já exigia 

verificações rigorosas de segurança em relação a todos os candidatos. Segundo a autora, as 

disposições do Real ID Act colaboraram mais para dificultar o acesso dos candidatos à proteção 

do asilo, tornando o processo mais difícil e imprevisível. Esse pensamento é corroborado com 

a citação de Victor P. White (2006), que afirma que: 

 
O REAL ID restringe a elegibilidade de asilo. REAL ID lança uma sombra sobre futuro 

da política de asilo dos EUA e sugere que legislação futura para seguirá asilo restrito 

sob o disfarce de segurança nacional (WHITE, 2006, p. 243). 53 

 

 Através das seções anteriores, podemos entender que a securitização do controle 

migratório nos Estados Unidos no período após os atentados terroristas de 11 de setembro de 

2001 reforçou a noção de ameaça advinda de estrangeiros para a população. Além disso, os 

esforços do governo ampliaram as definições de terroristas, atos terroristas, organizações 

terroristas e criminosos estrangeiros.  Os eventos ocorridos em setembro de 2001 contribuíram 

para transformar a forma como a população norte-americana enxergava a imigração para os 

Estados Unidos. Os sequestradores foram caracterizados como “imigrantes muçulmanos” no 

 
53 Do inglês: REAL ID restricts asylum eligibility. REAL ID casts a shadow on the future of U.S. asylum policy 

and suggests that future legislation to restrict asylum under the guise of national security will follow. (WHITE, 

2006, p. 243). Tradução pela autora. 
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discurso da população e, por isso, a imigração passou a ser enxergada pela ótica da segurança. 

Ao passo que anteriormente a imigração era analisada cultural e economicamente, o 11 de 

setembro colaborou para a securitização do tema e trouxe um foco maior para sua 

regulamentação (COUNIHAN, 2007).  

 Dessa forma, o controle fronteiriço que sempre foi um fator determinante na política 

norte-americana, a partir de 2001, passa a ter um papel ainda mais fundamental. Nesse sentido, 

buscando analisar às políticas norte-americanas em relação ao controle fronteiriço, o próximo 

capítulo da presente pesquisa será dedicado à analisar se houve ou não mudança no modus 

operandi das agências norte-americanas de controle fronteiriço e quais são tais agências, como 

elas operam e como funciona a cooperação interagências norte-americanas no controle 

fronteiriço. 
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CAPÍTULO 3 - COOPERAÇÃO INTERAGÊNCIAS NORTE-

AMERICANAS APÓS OS ATENTADOS DE 11 DE SETEMBRO DE 2001 

 

 Os atentados ocorridos em 11 de setembro de 2001 demonstraram a dificuldade norte-

americana de usar efetivamente todos seus recursos militares, recursos de coleta de informação 

e inteligência de uma forma conjunta. De acordo com Matthew F. Bogdanos (2005), a falta de 

coordenação e comunicação entre as agências governamentais norte-americanas foi fator 

decisivo para que os 19 sequestradores conseguissem controlar os aviões e matar quase 3000 

pessoas.A partir deste momento, surge a necessidade de sincronizar os elementos de legislação 

nos Estados Unidos e coordenar a atividade das diversas agências que participam do controle 

de fronteira e dos fluxos migratórios no território norte-americano. Os anos seguintes aos 

eventos ocorridos em setembro de 2001 assistiram um crescimento considerável na busca pelo 

fortalecimento das políticas de fronteiras. O surgimento de novos atores que ameaçavam a 

segurança norte-americana corroborou, também, para o aparecimento de novos atores que 

pudessem combater tais ameaças. Com a segurança nacional como principal preocupação do 

governo norte-americano, a década seguinte aos atentados foi marcada pela inteligência norte-

americana perpassando os níveis federais, estaduais e locais.     

 Buscando analisar essa nova amplitude da visão de ameaças à segurança nacional e 

quais as mudanças ocorridas, este capítulo apresentará uma breve elucidação a respeito dos 

conceitos de cooperação interagências e da perspectiva de whole of government. Além disso, 

também serão apresentadas as principais mudanças ocorridas nos Estados Unidos em relação 

ao controle de fronteiras, quais as agências que já participavam, anteriormente aos atentados de 

setembro de 2001, e quais passam a participar do patrulhamento de fronteiras após os eventos, 

e quais os principais impactos dessas mudanças.Também será analisado de que forma o governo 

norte-americano utiliza os atentados terroristas para reforçar a utilização de medidas mais 

restritivas em relação ao controle de fronteiras que vinham perdendo força ao longo da década 

de 1990. 

3.1-COOPERAÇÃO INTERAGÊNCIAS E A PERSPECTIVA WHOLE OF GOVERNMENT 

 

 Existem muitas razões e motivos para que diversos países busquem elaborar reformas 

políticas e estratégicas para um funcionamento coordenado das agências e instituições. Os 

ataques ocorridos nos Estados Unidos são um acontecimento que adiciona um caráter 

emergencial à um debate que já vinha sendo realizado em diversos países. A falta de cooperação 
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já era enxergada de maneira determinante em relação à eficácia e eficiência da atuação das 

organizações.  Desde então, houve o desenvolvimento de diversas pesquisas para aprimorar o 

campo do preparo e da gestão de emergências e crises, principalmente no que diz respeito ao 

estudo da comunicação interorganizacional, da coordenação e da colaboração entre as agências. 

Para isso, é necessário desenvolver e sustentar a colaboração, através de uma comunicação 

eficiente e de confiança entre as organizações, envolvendo as organizações necessárias para o 

planejamento e resposta aos momentos de emergência (HU; KNOX; KAPUCU, 2014). 

 Nos Estados Unidos, os atentados de 11 de setembro levantaram diversos desafios a 

capacidade de resposta das agencias norte-americanas e principalmente à capacidade de 

antecipar o ocorrido. As interações entre as agências foram observadas como primárias, de 

maneira que, após os atentados, o governo norte-americano estabeleceu o Homeland Security 

Act, que criou o Department of Homeland Security buscando fortalecer a organização 

interorganizacional entre as agências. Este fato será estudado mais detalhamente em uma 

próxima seção deste capítulo. Nesse sentido, a perspectiva de whole of government approach, 

que em tradução livre seria a perspectiva da abordagem de todo o governo, ou de o governo 

como um todo, refere-se à realização de atividades conjuntas executadas por diversos órgãos e 

agencias presentes em um governo, visando refletir a política e os objetivos de cada governo 

por meio da melhoria alcançada através da coordenação das atividades.   

 De acordo com os autores Tom Christensen e Per Lægreid (2006) a abordagem whole 

of government é uma resposta a fragmentação de propostas anteriores que pode acontecer por 

diferentes motivações e pela crescente sensação de insegurança que o mundo apresenta: 

desastres naturais, crises, ameaças e, além destes, o terrorismo. Entretanto, os autores reafirmam 

que as tentativas de coordenar a ação das agências e de buscar elaborar políticas conjuntas não 

são um fenômeno novo, as nomenclaturas se modificam, mas os desafios à ações conjuntas 

continuam. O autor Peter Shergold (2004) elucida que existem inúmeras nomenclaturas para 

descrever esta prioridade do governo: governo unido, governo conectado, coerência política, 

governo em rede, gestão horizontal e governo como um todo54. Entretanto, a característica 

presente em todas estas nomenclaturas é a ênfase em um maior compartilhamento entre 

organizações, entregando resultados que transpassam os limites organizacionais.  

 
54 É importante ressaltar que o texto usado como referência estava disponível somente em inglês. A tradução 

literal pode acarretar a perda de conteúdo. Os termos são, em inglês, respectivamente: joined-up government, 

connected government, policy coherence, networked government, horizontal management and whole of 

government. 
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 Ainda segundo o autor, a definição mais apropriada para a perspectiva de whole of 

government é: 

“Whole of government denota agências de serviço público trabalhando em além dos 

limites do portfólio para atingir um objetivo compartilhado e uma resposta integrada 

do governo a questões particulares. As abordagens podem ser formais e informais. 

Eles podem se concentrar em desenvolvimento de política, gerenciamento de 

programas e prestação de serviços (SHERGOLD, 2004, p.1)”55 

 

 Ou seja, esta perspectiva baseia-se na busca por fazer com que as organizações 

governamentais de um país trabalhem juntas e de maneira mais eficaz, de forma a alcançar as 

prioridades estabelecidas por estes governos. Como visto anteriormente, a perspectiva whole of 

government é a busca por ações coordenadas no âmbito político. As ações coordenadas de 

maneira mais estratégica são desenvolvidas através dos conceitos de cooperação interagências 

que serão estudados a seguir. A utilização dos termos relacionados à cooperação interagências 

é relativamente nova, visto que sua aplicação ganhou forças a partir da década de 1980. No 

desenho desta pesquisa, o termo cooperação interagências diz respeito, desde, a interações mais 

simples, como a troca de pareceres, efetivo, informações, a fim de solucionar questões que não 

poderiam ser solucionados sem a atuação conjunta de mais de uma agência, como também diz 

respeito a um processo mais complexo de institucionalizar essas possíveis trocas e articulações 

(SOUZA, GARCIA, 2014).         

   No texto Colaboração interagências: uma revisão da literatura56 de Warmington (et. al., 

2004), os autores nos apresentam definições a respeito dos principais conceitos de operações 

interagências. Para fins de desenvolvimento da presente pesquisa, não se fará necessária uma 

análise longa dos conceitos. De acordo com os autores, a definição de trabalho interagências é 

estabelecida através de mais de uma agência atuando juntas, de maneira formal e também de 

redes informais. Essa atuação pode acontecer no nível estratégico ou operacional. Ainda 

segundo os autores, é importante diferenciar o trabalho interagências e o trabalho de 

multiagências, sendo esse último o trabalho de diversas agências em um mesmo foco, porém, 

não de maneira conjunta (WARMINGTON, et al, 2004). A cooperação interagências ocorre 

quando o trabalho e o planejamento se dão de forma coordenada, levando em consideração as 

 
55 Do inglês: Whole of government denotes public service agencies working across portfolio boundaries to achieve 

a shared goal and an integrated government response to particular issues. Approaches can be formal and 

informal. They can focus on policy development, program management and service delivery (SHERGOLD, 2004, 

p.1). Tradução pela autora. 

56 Do inglês: Interagency collaboration: A review of the literature 
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diferentes políticas e práticas de cada agência. Salvador Raza (2012) vai mais além e nos 

apresenta uma distinção entre os termos cooperação e coordenação interagências: 

“A cooperação interagências seria caracterizada por um menor formalismo nos 

relacionamentos institucionais, fortemente influenciada por lideranças carismáticas, 

enquanto a coordenação tenderia a assegurar que as atividades de uma agência 

tomassem as de outras em consideração, normalmente demandando arranjos 

organizacionais mais elaborados para a consecução de um propósito ou geração de 

um resultado (RAZA, 2012, p. 16).”  

 Outra definição nos é apresentada por Craig W. Thomas (1997), que define cooperação 

interagências como um esforço de pelo menos duas agências diferentes, onde tais atores 

coordenam suas atividades e compartilham recursos a fim de alcançar algo que, 

individualmente, não seriam capazes de alcançar. Thomas reforça ainda que esse esforço não 

deve acontecer de maneira obrigatória, visto que ao forçar agências a trabalhar juntas, o 

resultado pode ser ineficiente. É basilar que as agências por si só percebam a funcionalidade de 

operações coordenadas. De forma mais aprofundada, Frederick M. Kaiser (2011) reconhece a 

existência de pelo menos seis formas diferentes de arranjos em operações realizadas por 

diversas agências, sendo elas colaboração, coordenação, fusão, integração, redes e parcerias, 

que funcionam de maneira a aprimorar a cooperação interagências. O autor também apresenta 

suas concepções acerca das diferenças entre colaboração e coordenação interagências, sendo 

em sua concepção, a coordenação interagências uma forma específica de colaboração aplicada 

a casos e operações específicas. Por outro lado, a colaboração acontece quando várias agências 

percebem benefícios mútuos de trabalhar conjuntamente.     

 A ideia da cooperação interagências traz consigo a premissa de que um grupo altamente 

qualificado de diferentes atores opere conjuntamente, mas de maneira independente, em uma 

mesma operação. A busca por esse processo institucional passa a fazer parte do aparato 

burocrático dos Estados Unidos quando surgem diversos relatórios, investigações e comitês que 

examinaram as respostas aos atentados e à diversas outras situações conflituosas e concluíram 

que, o compartilhamento de informações, as experiências diversificadas e a variedade de 

recursos incorporados através da participação de diversas agências são úteis para o sucesso nas 

operações (DAVID, 2010).     

   A necessidade da cooperação interagências surge da utilidade do trabalho conjunto de 

diversas agências, buscando atingir objetivos em comum. A aplicação da cooperação 

interagências é ainda mais aproveitada quando os objetivos não conseguem ser alcançados de 

maneira individual. Aqui, podemos perceber o processo ocorrido após os atentados de 11 de 

setembro de 2001, quando o governo norte-americano externa a necessidade de um esforço 
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conjunto e de tornas as operações mais complexas, visto que os eventos demonstraram que as 

agências norte-americanas não vinham se comunicando da maneira desejada. Dessa forma, 

novas propostas surgiram para reformar esse sistema de comunicação.   

 Ainda conforme Raza (2012), a ideia principal da cooperação interagências é que, ao 

alinhar os propósitos e os objetivos das agências, através de regulamentações correlacionadas, 

é possível alcançar maiores índices de eficiência tanto na esfera tática quanto na operacional. 

Além disso, os graus de eficácia e de efetividade também podem ser mais facilmente alcançados 

e com menores custos. A interpretação do governo norte-americano a respeito dos eventos 

ocorridos em setembro de 2001 se tornou ainda mais crítica com a investigação de que os 

sequestradores eram imigrantes para o país. Com isso, parte da agenda da “Guerra ao Terror” 

instituída pelo presidente Bush era a reforma do regime de segurança na fronteira.   

   De acordo com Mark B. Salter (2004), a nova política proposta pelo governo Bush em 

relação ao maior controle de fronteiras era composta de três etapas principais: um conjunto de 

novas políticas que coordenem o recém criando Department of Homeland Security (DHS), a 

mudança de um regime de examinação para um regime de monitoramento e por fim, políticas 

que trabalhem afastadas do local real de fronteira. Isso posto, entendendo que as operações onde 

há cooperação interagência oferecem melhores possibilidades de solucionar problemas ainda 

que em esferas plurais, como os Estados Unidos lidam com essa questão após os atentados 

terroristas de 11 de setembro de 2001? Quais as ações tomadas e de que forma as agências 

passam a atuar de forma conjunta para o melhor controle das fronteiras? Quais as agências que 

participam dessa cooperação? Tais questionamentos guiarão as próximas seções deste capítulo.   

3.2-A CRIAÇÃO DO DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY 

 

 Uma das maiores mudanças políticas norte-americanas após os atentados terroristas foi 

a criação do Department of Homeland Security (DHS). Para reorganizar a segurança dos 

Estados Unidos, uma das opções encontradas foi a unificação de 22 agências separadas em um 

só departamento, o DHS, em resposta ao Congresso (PERROW, 2006). A criação do DHS foi 

a maior reorganização desde a criação do Defense Department após a Segunda Guerra Mundial. 

A tabela abaixo apresenta as agências originais, os departamentos originais de tais agências e 

também a nova agência ou escritório definidos pela incorporação ao DHS: 
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Tabela 7 – Agências incorporadas ao DHS 

Agência Original Departamento Original Nova agência ou 

escritório depois da 

incorporação ao DHS 

U.S Customs Service Treasury U.S Customs and Border 

Protection 

U.S Immigration and 

Customs Enforcement 

Immigration and 

Naturalization Services 

Justice U.S. Customs and Border 

Protection 

U.S. Immigration and 

Customs Enforcement 

U.S. Citizenship and 

Immigration Services 

 

Federal Protective Service General Services 

Administration 

National Protection and 

Programs Directorate 

Transportation Security 

Administration 

Transportation Transportation Security 

Administration 

Federal Law Enforcement 

Training Center 

Treasury Federal Law Enforcement 

Training Center 

Animal and Plant Health 

Inspection Service 

Agriculture U.S. Customs and Border 

Protection 

Federal Emergency 

Management Agency 

Nenhum Federal Emergency 

Management 

Agency (FEMA) 

Strategic National 

Stockpile National 

Disaster Medical System 

Health and Human 

Services (HHS) 

Originalmente incorporada 

ao FEMA, mas retornou 

ao HHS em 2004 

Nuclear Incident 

Response Team 

Energy As responsabilidades 

foram incorporadas ao 

FEMA 
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Domestic Emergency 

Support Team 

Justice As responsabilidades 

foram incorporadas ao 

FEMA 

Center for Domestic 

Preparedness 

Justice (FBI) As responsabilidades 

foram incorporadas ao 

FEMA 

CBRN Countermeasures 

Programs 

Energy Science & Technology 

Directorate 

Environmental 

Measurements 

Laboratory 

Energy Science & Technology 

Directorate 

National Biological 

Warfare 

Defense Analysis Center 

Defense Science & Technology 

Directorate 

Plum Island Animal 

Disease Center 

Agriculture Science & Technology 

Directorate 

Federal Computer 

Incident Response Center 

General Services 

Administration 

US-CERT 

Office of Cybersecurity 

and Communications 

National Programs and 

Predaredness Directorate 

National 

Communications System 

Defense Office of Cybersecurity 

and Communications 

National Programs and 

Predaredness Directorate 

National Infrastructure 

Protection Center 

Justice (FBI) Office of Operations 

Coordination 

Office of Infrastructure 

Protection 

Energy Security and 

Assurance Program 

Energy Office of Infrastructure 

Protection 

U.S. Coast Guard Transportation U.S. Coast Guard 

U.S. Secret Service Treasury U.S Secret Service 

Fonte: Tabela elaborada pela autora 
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 Mesmo antes dos atentados, na década de 1990, já havia uma movimentação em torno 

de renovar a estrutura de segurança norte-americana. Entretanto, a falta de uma ameaça externa 

eminente, fazia parecer que as políticas em vigor continuassem a funcionar. Porém, com o fim 

da Guerra Fria, os conceitos acerca de segurança se amplificam e novas estratégias precisariam 

ser pensadas. Bryan Mabee (2004) elucida o objetivo da criação do DHS nesta parte extraída 

de seu artigo “Repensando as fronteiras de segurança nos EUA após o 11 de setembro: 

securitização, risco e criação do Department of Homeland Security57: 

  

“O próprio DHS foi criado para integrar inúmeras agências diversas que forneciam 

aspectos de "segurança nacional", como imigração, controle de fronteiras, 

gerenciamento de desastres, Guarda Costeira e inteligência. O foco nos atores 

transnacionais (especialmente grupos terroristas) como ameaças à segurança 

exemplifica essa ideia em constante mudança de segurança na comunidade de 

segurança dos EUA (MABEE, 2004, p. 338)
58

. 

      

O DHS é responsável por formular um banco de dados cooperado e interoperável, que 

possa ser acessado por diversas agências federais, além de desenvolver medidas que permitam 

aos Estados Unidos estarem preparados para responder a qualquer ameaça, seja ela terrorista, 

química, biológica ou até mesmo nuclear (SALTER, 2004). Em perspectivas de segurança 

internacional mais tradicionais, grande parte das ameaças é vista como externa, dando, então, à 

fronteira uma significância de proteção. Como visto anteriormente, com os atentados de 

setembro de 2001 e agravado pelo fato de que os sequestradores dos aviões eram imigrantes 

não foi diferente. As ameaças foram consideradas externas e as preocupações do governo norte-

americano se voltaram principalmente para um maior controle de fronteiras.  

 Nesse prisma, os principais objetivos do DHS em relação ao controle migratório são 

alcançar um controle efetivo de todas as fronteiras norte-americanas, reforçar as leis migratórias 

dos Estados Unidos, fortalecer o processo de admissão, de vistos e entrada no país, de 

trabalhadores e visitantes e também aprimorar a segurança nacional negando vistos à indivíduos 

considerados “perigosos” pelos programas de triagem estabelecidos (MITTELSTADT, et al, 

2011). Posto que 22 agências norte-americanas passaram a formar um só departamento, a maior 

parte das funções que pertenciam ao Serviço de Imigração e Naturalização dos Estados 

 
57 Do inglês: Re-imagining the Borders of US Security after 9/11: Securitization, Risk and the Creation of the 

Department of Homeland Security. Tradução pela autora. 
58 Do inglês: The DHS itself was created to integrate numerous diverse agencies that provided aspects of 

‘homeland security’, such as immigration, border controls, disaster management, Coast Guard and intelligence.15 

The focus on transnational actors (especially terrorist groups) as security threats exemplifies this changing idea 

of security within the US security community (MABEE, 2004, p.338). Tradução pela autora. 
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Unidos59 (INS), anteriormente um escritório dentro do Departamento de Justiça, também foram 

agregadas ao DHS e divididas em três constituintes: Alfândega e Proteção de Fronteiras dos 

EUA (CBP), Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) e Serviços de Cidadania e Imigração dos 

EUA (USCIS)60. Desta forma, a próxima subseção desta pesquisa, buscará analisar brevemente 

estes três componentes do DHS ligados à migração, seus objetivos e também os principais 

dados estatísticos pertencentes a esses componentes.  

 

3.2.1-US CUSTOMS AND BORDER PROTECTION (CBP) 

 

 De acordo com Mittlestadt (et al, 2011), o CPB é o resultado de uma vasta combinação 

de agencias que operavam no controle de fronteiras e que, anteriormente, trabalhavam com os 

departamentos de Justiça, Defesa, Agricultura. O CBP conta com mais de 60,000 funcionários 

e é considerada a primeira entidade de fronteira unificada dos Estados Unidos. Sua função é 

trabalhar de maneira abrangente para gerenciar o controle de fronteiras norte-americanas, 

através de uma combinação entre alfândega, imigração, segurança de fronteira, que formam 

uma atividade coordenada.         

 Podemos compreender melhor o funcionamento do CBP através dessa passagem 

retirada do Relatório Anual do CBP, de 2016: 

 

“Após a Lei de Segurança Interna de 2002, que estabeleceu o DHS, o CBP foi formado 

pela fusão da Serviço de Alfândega dos EUA, o Serviço de Inspeção de Saúde Animal 

e Vegetal do Departamento de Agricultura dos EUA (APHIS) e os principais 

elementos do Serviço de Imigração e Naturalização dos EUA, incluindo o Programa 

de patrulhamento de fronteira e inspeção de imigração”.61 

 

 A tabela a seguir apresenta os principais destaques das a respeito do funcionamento do 

CBP entre os anos de 2013 e 2016: 

 

 

 

 
59 Do inglês: US Immigration and Naturalization Service (INS). Tradução pela autora. 
60 Do inglês: US Customs and Border Protection (CBP), US Immigration and Customs Enforcement (ICE) e US 

Citizenship and Immigration Services (USCIS). Tradução pela autora. 

61 Do inglês: Following the Homeland Security Act of 2002, which established DHS, CBP was formed by merging 

the U.S. Customs Service, the U.S. Department of Agriculture’s Animal and Plant Health Inspection Service 

(APHIS), and major elements of the U.S. Immigration and Naturalization Service, including the U.S. Border Patrol 

and Immigration Inspection Program. Tradução pela autora. 
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Tabela 8 – Destaques do CBP entre 2013 e 2016 

 2013 2014 2015 2016 

Total de funcionários 59,969 59,544 59,472 59,201 

Rendimento total $40,9 

bilhões 

$43,5 

bilhões 

$45,8 

bilhões 

$44,6 

bilhões 

Ativos totais $15,5 

bilhões 

$16,2 

bilhões 

$16,2 

bilhões 

$16,0 

bilhões 

Posição líquida total $9,4 bilhões $9,5 bilhões $9,4 bilhões $9,3 bilhões 

Custo líquido total das 

operações 

$12,6 

bilhões 

$12,9 

bilhões 

$13,3 

bilhões 

$13,9 

bilhões 

Recursos orçamentais 

totais 

$16,2 

bilhões 

$17,3 

bilhões 

$19,5 

bilhões 

$19,3 

bilhões 

Portos de entrada 328 328 328 328 

Locais de pré-liberação 15 16 16 16 

Setores de patrulha de 

fronteira 

20 20 20 20 

Unidades aéreas 43 41 40 39 

Unidades marítimas 71 71 71 72 

Entradas comerciais 

processadas 

30,4 

milhões 

31,6 

milhões 

32,9 

milhões 

32,4 

milhões 

Narcóticos ilegais 

apreendidos 

2,8 milhões 

de libras 

2,5 milhões 

de libras 

2,2 milhões 

de libras 

2,0 milhões 

de libras 

Apreensões de 

estrangeiros ilegais entre 

portos de entrada 

420,789  486,651 337,117 415,816 

Estrangeiros não 

admissíveis interditados 

nos portos de entrada 

204,905 223,712 255,342 274,821 

Pedestres e passageiros 

processados 

362 milhões 375 milhões 383 milhões 390 milhões 

Transportes processados 110 milhões 113 milhões 118 milhões 116 milhões 

Passageiros de aeronaves 

processados 

102 milhões 107 milhões 112 milhões 119 milhões 
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Produtos animais e 

materiais apreendidos nos 

portos de entrada 

1,603,944 1,623,294 1,659,907 1,772,372 

Plantas e pragas agrícolas 

interceptados nos portos 

de entrada 

161,050 155,247 171,434 169,648 

Fonte: Site official - US Customs and Border Protection 

 

3.2.2-US IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT (ICE) 

 

 De acordo com o site oficial, o ICE foi criado em 2003 através da combinação dos 

antigos US Customs Service e do US Immigration and Naturalization Service (INS). Hoje, conta 

com aproximadamente 20,000 funcionários que são empregados em mais de 400 escritórios nos 

Estados Unidos e ao redor do mundo. A missão principal deste departamento é reforçar a 

segurança das fronteiras de maneira inteligente, controlando o fluxo ilegal de pessoas e de 

comércio, além de impedir a ação de terroristas.  

  É a maior agência investigativa no âmbito do DHS. Segundo Mittlestadt (et al, 2011), 

o ICE assumiu as atividades que antes cabiam ao INS e do US Customs Services, que foram 

algumas das agências combinadas para a criação do DHS. Além disso, também assumiu grande 

parte das funções de detenção e remoção que antes também cabiam ao INS, absorvendo parte 

de suas operações de inteligência. 

 De acordo com o site institucional do DHS, o ICE: 

 

“(...) compartilha a responsabilidade de fazer cumprir as leis de imigração da Nação 

com os CBP e com o USCIS. Ao executar suas tarefas de execução, o ICE se concentra 

em duas missões principais: 1) a identificação e apreensão de estrangeiros criminosos 

e outros estrangeiros prioritários localizados nos Estados Unidos; e 2) a detenção e 

remoção das pessoas detidas no interior dos Estados Unidos, bem como as detidas por 

oficiais e agentes do CBP que patrulham as fronteiras de nossa nação. A ICE está 

comprometida com a aplicação inteligente da imigração, prevenindo o terrorismo e 

combatendo o movimento ilegal de pessoas e mercadorias”.
62 

 
62 Do inglês:  ICE shares responsibility for enforcing the Nation’s immigration laws with U.S. Customs and 

Border Protection (CBP) and U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). In executing its enforcement 

duties, ICE focuses on two core missions: 1) the identification and apprehension of criminal aliens and other 
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 A imagem a seguir apresenta as remoções efetuadas pelo ICE entre 2008 e 2015 nos 

Estados Unidos. Os dados apresentados em azul são referentes aos imigrantes considerados não 

criminais, ao passo que os dados apresentados em Vermelho dizem respeito aos imigrantes que 

cometeram algum tipo de crime. 

 

Figura 5 - Remoções efetuadas pelo ICE entre 2008 e 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site Oficial - ICE 

 A próxima imagem analisa as mesmas remoções realizadas pelo ICE. Entretanto, nesta 

métrica, os dados em azul indicam os imigrantes que foram removidos do interior dos Estados 

Unidos, ou seja, já estevam dentro do país. Os dados em vermelho demonstram os imigrantes 

que foram removidos já na fronteira: 

Figura 6 – Imigrantes removidos no interior do país e nas fronteiras 

 

 

 

  

  

 

 

 
priority aliens located in the United States; and 2) the detention and removal of those individuals apprehended in 

the interior of the United States as well as those apprehended by CBP officers and agents patrolling our nation's 

borders. ICE is committed to smart immigration enforcement, preventing terrorism, and combatting the illegal 

movement of people and goods. Tradução pela autora. 

Fonte: Site Oficial -  ICE 
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3.2.3-US CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES (USCIS) 

 

  O USCIS é agência dentro do DHS responsável por administrar o sistema legal de 

migração para os Estados Unidos. A missão desta agência é julgar de maneira eficiente e justa 

os pedidos que são elaborados para os benefícios migratórios, de maneira a também proteger 

os norte-americanos e os Estados Unidos, de acordo com o site oficial do USCIS. Mittlestadt 

(et al, 2011) reforça as funções do USCIS quando afirma que: 

 

O USCIS é responsável pelo processamento de solicitações de residência permanente 

legal, cidadania e outros benefícios legais para imigrantes e serviços não-cidadãos, 

além de garantir a verificação da elegibilidade do emprego por meio do programa E-

verify (MITTLESTADT, et al, 2011, p.4).63 

 

De acordo com o relatório anual de estatísticas do USCIS do ano de 2018, o 

departamento tem aproximadamente 19,000 funcionários em 237 escritórios localizados nos 

Estados Unidos e em outras partes do mundo. O relatório também nos informa que 97% do 

orçamento total utilizado para manter o departamento em funcionamento é advindo das taxas 

cobradas pelo governo norte-americano para solicitação de benefícios migratórios. As cinco 

áreas principais de trabalho do USCIS no ano do último relatório apresentado foram 

naturalização, ajuste ao status legal de residente permanente, programas humanitários, emprego 

temporário e Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).    

 De acordo com o Yearbook of Immigration Statistics de 2003, a chegada de refugiados 

aumentou de 2002 para 2003 após 3 anos consecutivos em declínio. Por outro lado, a admissão 

de imigantes legais e também de não imigrantes foi menor do que no ano anterior. Ainda de 

acordo com o documento supracitado, no ano de 2003, o número de imigrantes que receberam 

o direito de residência legal permanente caiu para 705,827. No ano de 2002, esse número foi 

1,063,732. Ou seja, a atuação do USCIS somente nesta categoria de imigração, reduziu em 

aproximadamente 34% o número total de imigrantes com residência permanente. O número de 

naturalizações também caiu entre 2002 e 2003. No ano anterior à criação do DHS, o número de 

imigrantes naturalizados foi de 573,708, enquanto em 2003 esse número regrediu para 463,204. 

 

 
63 Do inglês: USCIS is responsible for processing applications for lawful permanent residence, citizenship, and 

other legal immigrant benefits and noncitizen services, as well as assuring employement eligibility verification 

through the E-verify program (MITTLESTADT, et al, 2011, p.4). Tradução pela autora. 
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3.3-GERENCIAMENTO DAS FRONTEIRAS  

 

 O fenômeno da globalização fez crescer entre os estudiosos das relações internacionais 

o entendimento de que as fronteiras se tornavam cada vez mais “flexíveis”, visto que, sistemas 

econômicos cada vez mais integrados forçariam a abertura das fronteiras e relações mais 

harmoniosas entre países. Porém, a resposta rápida dos Estados Unidos aos atentados de 

setembro de 2001 resultou em inspeções mais rígidas nas fronteiras e em no endurecimento de 

políticas relacionadas a fronteiras e fluxos transfronteiriços. Essa busca pelo maior controle de 

fronteiras e fluxos migratórios reflete principalmente a opinião pública norte-americana que 

pode ser exemplificada através do pensamento de Peter Andreas (2002), quando o autor afirma 

que: 

“se o aparato de aplicação de fronteiras existente tiver provado incapaz de interromper 

remessas de drogas em várias toneladas e centenas de milhares de passagens de 

migrantes não autorizados todos os anos, as chances de deter algumas bombas ou 

terroristas são muito mais remotas (ANDREAS, 2002, p.5)
64

” 

 

  Nesta subseção, serão analisadas as principais iniciativas tomadas pelo governo norte-

americano após os eventos de 2001 tangentes à fronteira e aos fluxos migratórios. Além disso, 

serão analisadas as agências que participam destas iniciativas.  

 

3.3.1-INICIATIVAS PARA SEGURANÇA DE FRONTEIRA 

 

 Com um foco maior em compartilhamento de informações a respeito dos fluxos 

migratórios entre as diversas agências federais dos Estados Unidos, levaram a criação de 

diversos programas e iniciativas, coletando informações sobre estudantes, visitantes 

internacionais e migrantes. Ademais, diante da pressão pública e política que o governo norte-

americano passa a enfrentar após os atentados terroristas, o aparato fronteiriço que antes era 

utilizado primariamente para controle do tráfico de drogas e de imigração, passa a ser 

necessitado no combate ao terrorismo.         

   Antes do ocorrido, o INS era preparado para lidar com os migrantes que buscavam 

emprego no país, as funções antiterroristas não eram parte da prioridade da agência. No mesmo 

sentido, o U.S Customs Services e a Guarda Costeira norte-americana, que eram focados no 

 
64 Do inglês: “if the existing border enforcement apparatus has proven unable to stop multi-ton shipments of drugs 

and hundreds of thousands of crossings by unauthorized migrants every year, the chances of deterring a few bombs 

or terrorists is far more remote (ANDREAS, 2002, p.5)”. Tradução pela autora. 
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controle de drogas e de imigrantes ilegais, também passar a lidar com a questão terrorista. E, 

para que isso fosse possível, o governo norte-americano dedicou um aumento de 29% no 

orçamento do INS, 36% no orçamento do U.S Customs Service e o maior aumento orçamentário 

já liberado para a Guarda Costeira (ANDREAS, 2003).    

    Os processos que buscaram uma maior vigilância das fronteiras norte-americanas após 

os atentados, precisaram incorporar a participação de diversos atores, estatais e não estatais, 

para uma mudança geral e mais efetiva. De acordo com Michelle Mittlestadt (et al, 2001) um 

dos principais projetos foi “A iniciativa da fronteira segura”65, estabelecida em 2005. Nesta 

iniciativa, há a combinação entre cercas físicas e desenvolvimento de aparato tecnológico para 

maior controle operacional da fronteira. Os componentes desta iniciativa seriam o CBP, o ICE, 

o USCIS e a Guarda Costeira norte-americana, com o objetivo principal de aumentar a 

aplicação das leis de imigração e alfândega na fronteira e dentro do país. Ainda de acordo com 

a autora, um importante destaque desta iniciativa foi a utilização de um sistema integrado de 

pessoal, infraestrutura, tecnologia e resposta rápida.    

 Entretanto, em 2010, o DHS emitiu uma nota informando de que os custos com essa 

iniciativa eram altos demais para os resultados apresentados, e que os investimentos para o 

projeto seriam cancelados. Além disso, os prazos inicialmente estabelecidos para que o 

programa oferecesse resultados satisfatórios estavam atrasados (EWING, 2010). Ademais, o 

governo norte-americano, através do DHS também reforçou a necessidade de manter aqueles 

que fossem considerados ameaças para segurança dos Estados Unidos longe do país, ou seja, 

impedir que eles conseguissem chegar à fronteira norte-americana. Antes de embarcar para o 

país, é necessário que toda pessoa aplique para um visto norte-americano, que pode ou não ser 

concedido. Existem duas categorias principais de vistos: o visto de imigrante, no qual 

estrangeiros solicitam a possibilidade morar permanentemente nos Estados Unidos e o visto de 

não-imigrante, no qual estrangeiros solicitam uma viagem temporária ao país.   

   Os Estados Unidos passaram a requerer que todos os postulantes ao visto norte-

americana comparecessem pessoalmente a entrevistas em consulados americanos, conduzidas 

por oficiais consulares também norte-americanos, além de terem suspendido a emissão de vistos 

para homens de uma determinada faixa etária logo após os atentados, como apresenta 

Christopher R. Counihan (2007): 

 

 

 
65 Do inglês: The Secure Border Initiative. Tradução pela autora. 



82 

“Em outubro de 2001, o State Department (a agência com a responsabilidade pela 

autorização de pedidos de visto) emitiu uma classificação que impõe uma espera 

obrigatória de vinte dias em todos os pedidos de vistos de não-imigrante apresentados 

por homens com idade entre dezoito a quarenta e cinco anos, de vinte e seis países, 

sujeitando-os a especial certificado de segurança (COUNIHAN, 2007, p.6)”
66

.  

 

 Essa retenção foi apenas temporária, mas o investimento norte-americano controlar a 

emissão de vistos continuou. Após os atentados, o país lançou o “Programa de Segurança de 

Vistos”67 (VSP), programa no qual o DHS, através do ICE, era responsável por analisar os 

pedidos de visto de 14 nações consideradas “de risco” para os Estados Unidos. Com esse novo 

processo, os agentes consulares passam a analisar os vistos em Consulados fora dos Estados 

Unidos, com a possibilidade de emitir, recusar ou solicitar informações de segurança adicionais 

(MITTELSTADT, et al, 2011). De acordo com James A. R. Nafziger (2008) o esforço norte-

americano em aplicar medidas mais restritivas foi baseado em diversas estratégias, sendo um 

dos principais a de negar e revogar vistos. De acordo com o autor, é compreensível a busca do 

governo dos Estados Unidos por essas aplicações, visto que diversos estudiosos e políticos 

atribuem a culpa pelos atentados terroristas à incapacidade das agências envolvidas em 

processos migratórios de examinar cuidadosamente pedidos de visto e impedir a entrada de 

postulantes considerados suspeitos. Outras estratégias envolviam ações conjuntas com o ICE 

para inspecionar o emprego de imigrantes sem documentos. 

 Após os atentados, o governo norte-americano busca elaborar uma lista de possíveis 

terroristas para evitar que novos incidentes aconteçam. Para que isso fosse possível, agências 

americanas passam a analisar imigrantes e visitantes ao país em duas triagens principais: análise 

dos vistos e análise dos passageiros que chegam no país através de companhias aéreas. Estas 

duas categorias de triagem colaboraram para a criação de um conjunto de informações chamado 

de “Banco de dados de triagem terrorista”68 em 2003, que é uma parte de uma operação com a 

participação de diversas agências dentro do Centro de Triagem Terrorista69 e administrada pelo 

FBI. Esta iniciativa tem como objetivo coletar e compartilhar informações sobre candidatos ao 

visto norte-americano que já tenham participado de algum tipo de atividade terrorista ou que 

sejam suspeitos de participação. Este banco de dados inclui informações biométricas, 

 
66 Do inglês: In October 2001, the State Department (the agency with the responsibility for authorizing visa 

applications) issued a classified cable imposing a mandatory twenty day hold on all nonimmigrant visa 

applications submitted by men aged eighteen to forty-five from twenty-six countries, subjecting them to special 

security clearance (COUNIHAN, 2007, p.6). Tradução pela autora. 
67 Do inglês: Visa Security Program. Tradução pela autora.  
68 Do inglês: The Terrorist Screening Database. Tradução pela autora. 
69 Do inglês: Terrorist Screening Center (TSC). Tradução pela autora. O TSC é uma organização que conta com 

a participação de várias agências e foi criada em 2003 e busca a criação de uma base de dados compartilhada e 

comparada entre as agências. 
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identidades, e são exportadas para que todas as agências envolvidas no processo de emissão de 

vistos, verificação de antecedentes, triagem de passageiros aéreos e de não-imigrantes que não 

precisam de visto70 tenham acesso às mesmas informações (BJELOPERA, ELIAS, SISKIN, 

2016).    

   Além disso, em 2009, DHS também inaugurou o Sistema Eletrônico de Autorização de 

Viagem71 (ESTA), exatamente direcionado aos visitantes que embarcam para o Estados Unidos 

sem precisar de visto, nos termos do programa VWP, exigindo que estes estrangeiros enviassem 

as informações consideradas necessárias para um banco de dados antes mesmo de embarcar no 

avião para os Estados Unidos, de forma que pudessem ser analisadas os requisitos necessários 

para viajar para o país (MITTELSTADT, et al, 2011). Entretanto, com o ESTA é uma coleta 

biográfica e seus solicitantes não passam por uma entrevista com um agente consular, como 

acontece com as outras categorias de vistos, parte da opinião pública norte-americana não 

acredita em sua total eficiência. 

 O DHS, entretanto, afirma que o ESTA é uma ferramenta eficaz para verificação e para 

a segurança dos Estados Unidos, e desta forma, negando a milhares de viajantes que possam 

apresentar um risco potencial aos EUA, a possibilidade de embarcar em uma aeronave com 

destino ao país (Relatório do DHS). Jerome B. Bjelopera (et al, 2016) reafirma a eficácia do 

ESTA: 

“ESTA tem sido uma “ferramenta de segurança e veto altamente efetiva” permitindo 

ao DHS negar viagem a milhares de possíveis viajantes dentro do VWP que 

imponham risco aos Estados Unidos (presumidamente levando perigo à segurança 

nacional ou a segurança pública), antes que estes indivíduos embarquem em uma 

aeronave para os Estados Unidos (BJELOPERA, ELIAS, SISKIN, 2016, p. 14).”
72

 

Assim, todos os passageiros viajando para ou de um aeroporto norte-americano, são 

analisados perante estes bancos de dados que envolvem as informações coletadas pelas diversas 

agências. Os indivíduos considerados potencial risco para a segurança são impedidos de receber 

um visto, de embarcar para os EUA ou de atravessar um posto de fronteira, de acordo com sua 

condição migratória. Outra das medidas tomadas após os atentados de 2001, foi a criação do 

 
70 Alguns visitantes não precisam de visto para entrar nos Estados Unidos, visto que o país possui acordos com 

alguns países para que, viajantes que pretendem entrar no país para turismo ou para ficar por pouco tempo não 

precisem de visto, chamado de Visa Waiver Program (VWP). 
71 Do inglês: Eletronic System for Travel Authorization (ESTA). Tradução pela autora.  
72 Do inglês: ESTA has been a “highly effective security and vetting tool” enabling “DHS to deny travel under 

the VWP to thousands of prospective travelers who may pose a risk to the United States (presumably endangering 

national security or public safety), prior to those individuals boarding a U.S. bound aircraft (BJELOPERA, 

ELIAS, SISKIN, 2016, p. 14). Tradução pela autora. 
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US-Visit, um mandato do Congresso norte-americano que propõe capturar informações 

referentes a entrada e saída de visitantes, não através de um novo sistema de coleta de dados, 

mas utilizando ferramentas já existentes. O programa visa coletar as impressões digitais, fotos, 

número de passaporte e outras informações, de todos os não imigrantes que entram nos Estados 

Unidos através dos aeroportos, portos ou outros postos de fronteira.    

    De acordo com Steve Yonkers e Nualla O’Conner Kelly (2003), o programa US-Visit 

trabalhava para alcançar três objetivos principais: primeiramente, registrar a entrada e saída de 

indivíduos nos Estados Unidos; em segundo lugar, verificar a identidade desses indivíduos; e, 

por fim, analisar a conformidade dos dados dos indivíduos com os protocolos de admissão de 

visitantes aos Estados Unidos.  Ainda de acordo com os autores, estas informações são coletadas 

para que seja possível verificar a identidade dos indivíduos que entram e saem do país, 

observando aqueles que possam representar ameaça à segurança do país ou que estejam 

violando os termos de admissão aos Estados Unidos. Além disso, também é possível distinguir 

aqueles que possam ser procurados nos EUA ou em outro país por crimes cometidos. 

Apesar de a comunicação entre as diversas agências existentes anteriormente aos 

atentados de 11 de setembro de já existir, os eventos de 2001 funcionaram como um elemento 

amplificador para o estabelecimento de conexões formais. Além disso, foram estabelecidos 

diversos centros de troca de informações nos níveis estadual, local e regional em todo o país. A 

criação desses centros e seu funcionamento serão brevemente trabalhados durante a próxima 

seção. 

 

3.4-FUSION CENTERS  

 

 Conforme os autores Robert W. Taylor e Amanda L. Russel (2012), os acontecimentos 

de setembro de 2001 nos Estados Unidos deixaram uma impressão a respeito das políticas 

nacionais e das estratégias de segurança interna no país, além de questionamentos a respeito da 

aplicação da lei nos âmbitos federal, estadual e local. Com essa impressão, surge uma nova 

ideia de coleta e análise de informações, e de compartilhamento destas informações entre as 

agências. Esse ponto central seriam os fusion centers. 

 De acordo com o site oficial do Department of Homeland Security, os fusion centers 

podem ser caracterizados como pontos centrais nos estados e nas principais áreas dos Estados 

Unidos, que recebem, analisam, coletam e compartilham informações. A principal ideia é de 

que ao integrar vários fluxos de informação e inteligência, é possível desenvolver formas de 

ações protetoras (ROLLINS, 2008).   
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 Em outra publicação, o autor John Rollins juntamente com Timothy Connors reafirma 

a importância da criação dos centros de compartilhamento de informações: 

 

“Centros de fusão - centros de inteligência estaduais e regionais que agrupam 

informações de várias jurisdições - são as principais plataformas para melhorar os 

recursos de compartilhamento de inteligência para aplicação das leis (ROLLINS; 

CONNORS, 2008, p.1)”.73 

 

A criação destes centros de fusão agrega possibilidades ao DHS e a aplicação das leis através 

do compartilhamento de informações, fornecendo perspectivas diferentes a respeito de uma 

mesma questão, além de, individualmente, serem todos importantes para prevenir e responder 

aos diversos tipos de demanda, incluindo questões de segurança interna, como os atentados de 

2001. De acordo com o National Network Fusion Centers Fact Sheet, os fusion centers 

contribuem principalmente para receber informações, de diversas fontes, consideradas 

importantes pelos governos, analisar tais informações dentro de seu contexto e fazer com que 

agências locais recebam estas informações. Ao analisar as informações, os fusion centers 

desenvolvem produtos relevantes que ajudam em diversos aspectos à segurança nacional e 

também a lidar com ameaças imediatas ou problemas emergentes.  

Atualmente, existem 78 fusion centers listados pelo DHS, divididos entre primários e 

reconhecidos. Essas duas categorias em relação aos fusion centers, são definidas de acordo com 

o site do DHS, como: 

 

a) Fusion Centers primários: são aqueles que normalmente fornecem 

compartilhamento de informações para um estado inteiro e são considerados uma 

prioridade no sentido de alocação de recursos federais disponíveis;  

b) Fusion Centers reconhecidos: são aqueles que normalmente fornecem 

compartilhamento de informações para uma grande área urbana, nesse sentido, o 

governo federal não ultrapassa a autoridade dos governos estaduais para designar 

fusion centers.   

 

Entretanto, de acordo com a bibliografia estudada, não parece haver determinação 

específica em relação a criação de fusion centers e o gerenciamento dos fluxos migratórios. 

Porém, foi possível identificar no texto Fusion Centers: Issues and Options for Congress de 

 
73 Do inglês: Fusion centers – state and regional intelligence centers that pool information from multiple 

jurisdictions – are the primary platforms for improving law enforcement’s intelligence-sharing capabilities 

(ROLLINS; CONNORS, 2008, p.1). Tradução pela autora.  
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John Rollins (2008), que aproximadamente 30% dos fusion centers são alocados em uma 

agência federal, e esses centros relatavam relações favoráveis com as agências. Ainda de acordo 

com o autor, um fusion center alocado dentro da Immigration and Customs Enforcement (ICE) 

confirmou essa relação favorável, enquanto outro, não alocado na agência, expressou não haver 

cooperação. O autor não apresentou os nomes das agências (ROLLINS 2008). 

De acordo com os autores Bart R. Johnson e Shelagh Dorn (2008) um dos fusion centers 

que tipifica essa participação de agências no âmbito federal é o Centro de Inteligência do Estado 

de Nova York (NYSIC)74, que inclui representantes das agências:  New York Department of 

Corrections, Drug Enforcement Administration,  US Attorney’s Office, e da US Immigration 

and Customs Enforcement, sendo esta última ligada ao gerenciamento dos fluxos migratórios. 

Entretanto, os fusion centers oferecem uma série de desafios em relação aos métodos de coleta. 

De acordo com Robert W. Taylor e Amanda L. Russel (2012), defensores dos direitos civis dos 

cidadãos demonstram preocupação a respeito de como as informações são coletas e distribuídas, 

além de questionamentos em relação a quem é o “alvo” dessas coletas de informações. 

Entretanto, os autores reforçam o argumento de que os centros podem ser recursos valiosos no 

preparo de respostas para problemas imediatos e também na elaboração de planos para desafios 

emergentes.   

    

  

 
74 Do inglês: The New York State Intelligence Center (NYSIC). Tradução pela autora. 
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CONCLUSÃO 

 

  Ao longo da pesquisa foi possível observar que os Estados Unidos são um país que 

recebem, desde o início de sua colonização, um grande número de imigrantes de diversos países 

do mundo. Esse fluxo variou em quantidade e local de origem em diversos anos, como exposto 

no primeiro capítulo desta pesquisa, mas sempre foi parte relevante da formação do país e 

também sempre foi tema constante de debates no âmbito político e também na opinião pública. 

Entretanto, os atentados ocorridos nos Estados Unidos em setembro de 2001 foram um 

momento histórico, não só em relação à segurança nacional, mas também foram um fator 

determinante busca por um maior controle de fronteira.  Cresceu entre a população e o governo 

norte-americano grande medo de que algo parecido pudesse acontecer novamente. Desta forma, 

foram instituídas emendas, novas leis e novas estratégias buscando evitar outro ataque como 

este, e também visando preparar o país para respostas imediatas para situações semelhantes. 

Para isto, a pesquisa foi dividida em três capítulos.       

 Durante o primeiro capítulo desta pesquisa, foram abordados os principais conceitos e 

os principais aportes teóricos em relação a estes fluxos migratórios, de forma a preparar um 

contexto histórico que se demonstrou necessário para a comparação e a busca de entender se os 

acontecimentos de setembro de 2001 ocasionaram uma mudança muito relevante em relação 

aos números de imigrantes chegando aos Estados Unidos. As tabelas, gráficos e mapas 

apresentados no capítulo inicial, elaborados através da análise de dados disponibilizados por 

instituições como a OIM, o Migration Policy Institute e pelo próprio DHS, foram fundamentais 

para a compressão destes dados e entendimento de que, as políticas elaboradas pelos Estados 

Unidos no período seguinte aos atentados foram responsáveis por um maior controle de 

fronteira e por mudanças no gerenciamento dos fluxos migratórios. Entretanto, ao analisarmos 

as tabelas e gráficos apresentados, podemos entender que não houve mudança significativa no 

número de imigrantes que buscavam viver nos Estados Unidos.    

 Quando analisamos as categorias separadamente, é possível perceber que houve uma 

pequena queda no número atual de aquisições da residência permanente legal, o green card, ao 

comparamos os anos de 2001, 2002 e 2003, principalmente as aquisições por parte de regiões 

específicas do mundo. Entretanto, ao analisarmos o quadro geral, é possível perceber que em 

outros momentos também houve variação deste número, não somente imediatamente após os 

atentados de setembro de 2001. Esse processo também pode ser observado na categoria da 

aquisição da cidadania norte-americana, na qual houve uma pequena no número geral logo após 
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os atentados, e em especial também as cidadanias concedidas a pessoas de regiões específicas. 

Porém, também é possível perceber tal variação em outros momentos, de acordo com a Tabela 

2 - Número anual de novos residentes permanentes legais por região de nascimento, entre 1999 

e 2018 e a Tabela 3 - Número anual de aquisições da cidadania dos EUA por região de 

nascimento, entre 1999 e 2018, disponíveis no primeiro capítulo desta pesquisa.  

 Isto nos leva a acreditar que os atentados foram um fator modificador em relação à 

elaboração de políticas e estratégias para um maior controle das fronteiras e gerenciamento dos 

fluxos migratórios, mas foram suficientes para diminuir drasticamente os números de 

imigrantes que entravam nos Estados Unidos anualmente. No entanto, houve, definitivamente, 

uma mudança no comportamento das agências em relação a este controle. Foram analisadas de 

maneira mais detalhada as políticas migratórias dos governos Bush, Obama e Trump. Em 

setembro de 2001, era a gestão Bush que presidia o governo norte-americano, e foi esta mesma 

responsável pelas primeiras medidas tomadas após os atentados, buscando um maior controle 

das fronteiras e da gestão dos fluxos.   

   Durante os anos do governo Bush, houve uma busca pela reforma na Lei de Imigração 

norte-americana, que não foi alcançada, e, após os atentados, acabou se tornando mais difícil. 

A plataforma da campanha do governo Obama também se baseou nesta mesma reforma, mas 

não conseguiu grandes avanços, exceto a criação do DACA, que beneficiou uma parcela grande 

da população imigrante. Já Trump, chegou ao governo em uma campanha claramente restritiva 

em relação as imigrações, inclusive tentando terminar o programa DACA elaborado pela gestão 

anterior. Os tribunais norte-americanos, entretanto, não permitiram e mantiveram o programa. 

Durante sua campanha suas atitudes foram muito mais restritivas e os primeiros anos de seu 

governo demonstraram ações mais atenuadas, porém, este momento, também é caracterizado 

por uma discussão forte a respeito dos fluxos migratórios.     

   O segundo capítulo desta pesquisa, entre outros objetivos, foi dedicado a compreender 

as mudanças ocorridas no campo dos Estudos de Segurança Internacional, no período da década 

de 1990 e quais foram as principais alterações ocorridas com o fim da Guerra Fria. Foi possível 

observar que, neste período, houve um alargamento dos assuntos compreendidos como 

segurança internacional, abrindo espaço para que novas discussões acontecessem e que, novos 

temas fossem abordados como sendo concernentes a este campo. Entre eles, uma maior 

preocupação com os diretos humanos e o gerenciamento dos fluxos migratórios. Isso se deu 

através do processo de securitização destes temas, através do qual um tema deixa a esfera da 

política normal e assume um caráter emergencial, pois é considerado importante para o 

desenvolvimento da sociedade. Os atentados ocorridos nos Estados Unidos, caracterizam 
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uma situação emergencial. O fato de que os sequestradores dos aviões eram imigrantes fez com 

que o governo norte-americano encarasse os fluxos migratórios como ameaças a sociedade e 

determinasse medidas restritivas de maior controle de fronteira. Novamente é importante 

ressaltar que esta conexão está pautada nas ações tomadas pelo governo dos Estados Unidos e 

não reproduz a opinião pessoal da autora. Logo após setembro de 2001, os atentados e as 

medidas tomadas geraram consequências em diversos setores norte-americanos.   

 Ainda durante o segundo capítulo, foram elucidadas as principais consequências dos 

atentados e das medidas tomadas para economia, política interna, política externa e política de 

Defesa dos Estados Unidos. Além disso, também trouxe consequências importantes no que diz 

respeito a gestão dos fluxos migratórios, que foram o foco central para elaboração desta 

pesquisa. Os eventos ocorridos em 11 de setembro transformaram a maneira do norte-

americano de enxergar as fronteiras e os fluxos migratórios, e, fizeram com que o governo 

buscasse medidas mais restritivas em relações aos imigrantes, na crença de que o maior controle 

dos fluxos migratórios seriam um dos componentes em busca da segurança. Desta forma, foi 

possível compreender que a securitização do controle migratório nos Estados Unidos no período 

após os atentados de 11 de setembro de 2001 reforçou para a população a noção de ameaça 

advinda de estrangeiros. Assim, o controle das fronteiras, que sempre foi um fator determinante 

na política norte-americana, a partir de 2001, passa a ter um papel ainda mais fundamental. 

 Buscando compreender as políticas norte-americanas em relação ao gerenciamento dos 

fluxos migratórios e ao controle de fronteiras, o terceiro capítulo foi dedicado à analisar as 

mudanças no modo de agir das agências norte-americanas em relação a estes temas e também 

foi elaborado através da pesquisa de quais são as agências, como essas agências operavam antes 

dos atentados e como passaram a operar, e, de maneira especial, como foi a busca por uma 

cooperação entre o funcionamento destas agências, visto que, os eventos ocorridos em 11 de 

setembro de 2001 demonstraram a dificuldade norte-americana de usar efetivamente todos seus 

recursos militares, recursos de coleta de informação e inteligência, de uma maneira conjunta, e 

gerando maior eficácia, entre as agências.        

 Esse momento reafirmou a necessidade de coordenar a atividade das diversas agências 

que participam do controle fronteiriço e do gerenciamento dos fluxos migratórios, e por isso, a 

década seguinte aos atentados foi marcada pela inteligência norte-americana perpassando os 

níveis federais, estaduais e locais. Por isso, foram analisadas as perspectivas de whole of 

government e os conceitos por trás da ideia de uma maior cooperação interagências, de maneira 

a entender quais as estratégias utilizadas pelos norte-americanos para modificar a forma de 

trabalho de suas agências e otimizar os resultados produzidos pelas mesmas.  
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 A partir da análise dos conceitos acima citados, foi possível perceber que as operações 

onde há cooperação interagências oferecem melhores possibilidades de solucionar problemas 

ainda que em âmbitos distintos, e que após os atentados ocorridos em setembro de 2001, o 

governo norte-americano buscou fazer com que suas agências trabalhassem de maneira 

conjunta buscando aprimorar o trabalho destas tanto no intuito de evitar possíveis situações 

similares quanto para estarem preparados a fornecer respostas rápidas e eficientes. 

 Nesse sentido, a principal modificação ocorrida foi a criação do Department of 

Homeland Security, através da a unificação de 22 agências separadas em um só departamento, 

tendo sido a maior reorganização desde a criação do Defense Department após a Segunda 

Guerra Mundial, dentro do qual foi desenvolvido um banco de dados cooperado e interoperável. 

Em relação ao gerenciamento dos fluxos migratórios e ao controle das fronteiras, o Department 

of Homeland Security buscou controlar mais efetivamente as fronteiras norte-americanas, além 

de colaborar para o fortalecimento das leis migratórias dos Estados Unidos, aprimorar o 

processo de admissão, de vistos e das entradas no país, de trabalhadores e visitantes e também 

contribuir com a segurança nacional negando vistos à indivíduos considerados “perigosos” 

pelos programas de triagem estabelecidos. Dentro do DHS as agências mais relacionadas aos 

fluxos migratórios são Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), Imigração e 

Alfândega dos EUA (ICE) e Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS).  

   Além da criação do DHS, também foram criados os Fusion Centers, que são pontos 

centrais nos estados e nas principais áreas dos Estados Unidos, que recebem, analisam, coletam 

e compartilham informações, nos níveis estadual, local e regional em todo o país. Esses centros 

servem para agregar possibilidades ao DHS e a aplicação das leis através do compartilhamento 

de informações. Porém, não foi possível estabelecer uma relação objetiva entre os fusion centers 

e o gerenciamento dos fluxos migratórios, mas foi possível perceber que alguns destes centros 

cooperavam com agências dentro do DHS relacionadas com o gerenciamento dos fluxos 

migratórios.     

   Como visto anteriormente, após os acontecimentos em setembro de 2001, os Estados 

Unidos adotaram uma série de medidas em relação às políticas migratórias buscando 

estabelecer uma conexão entre os fluxos migratórios e os ataques. Dentre as considerações 

finais, apresento uma análise mais detalhada dos destaques em relação aos números e os padrões 

migratórios ocorridos após o estabelecimento das políticas citadas anteriormente durante este 

trabalho, baseados nos dados apresentados pelo Yearbook of Immigration Statistics do ano 

fiscal que compreende o período de 01 de outubro de 2002 e 30 de setembro de 2003, 
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desenvolvido pelo Department of Homeland Security (DHS), ou seja, as mudanças quase 

imediatas após os acontecimentos: 

 

a)   O número total de pessoas que receberam a residência legal permanente caiu 

aproximadamente 34%: O total caiu de 1,06 milhão no ano anterior para pouco 

menos de 706.000. Os dados incluíam 358.000 recém-chegados e 347.000 pessoas 

que ajustaram seu status. 

b) Mais da metade de todos os imigrantes legais que chegaram no país eram de apenas 

10 países: México (116,000), Índia (50,000), Filipinas (45,000), China (41,000), El 

Salvador (28,000), República Dominicana (26,000), Vietnã (22,000), Colômbia 

(15,000), Guatemala (14,000), e Rússia (14,000). 

c) Reunião familiar e a migração em busca de melhores condições de emprego 

continuaram sendo um dos principais motivos para os fluxos migratórios em direção 

aos Estados Unidos, embora os números também tenham diminuído: os números 

apresentaram uma queda de 27% e 53%, respectivamente. 

d) As admissões de refugiados aumentaram 5%, mas ainda ficaram muito abaixo do 

número limite estipulado pelo presidente: os números foram maiores em 2003 do 

que em 2002, mas ainda foram muito menores em relação a 2001. 

e) Os números de admissões de vistos de visita temporária, não imigrantes, também 

apresentou uma queda em relação aos números anteriores aos acontecimentos em 

setembro de 2001: uma queda de 15% principalmente nos vistos de turistas e de 

negócios. 

f) Estudantes estrangeiros, trabalhadores temporários e estagiárias foram outras 

categorias que também apresentaram reduções em admissões: o número de 

admissões de estudantes caiu 11,8% e o número de admissões de trabalhadores 

passou de 650,000 em relação ao nível anterior que era 688,000. 

g) aproximadamente metade dos visitantes temporários, não imigrantes, eram de 

apenas quatro países: Reino Unido (4,5 milhões), México (4,3 milhões), Japão (3,6 

milhões), Alemanha (1,4 milhões), as admissões temporárias de alguns países 

caíram: alguns dos países que apresentaram queda foram Jordânia (quase 40%), 

Malásia (quase 46%), as da Arábia Saudita (quase 76%) e da Somália (71%). 
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