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1. APRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA

Cecília Araújo Freitas – Diretora do Comitê

Olá, queridos delegadas e delegados! Meu nome é Cecília Araújo Freitas e serei a

Diretora do comitê CDH (2021). Tenho 19 anos e estou no 4º período do curso de Relações

Internacionais e no 2º período do curso de Ciências Sociais. Minha experiência com o

MINIONU começou em 2020, quando fui voluntária do comitê em inglês do Conselho

Europeu, que pautava a crise imigratória na União Europeia. Porém, antes disso já havia

simulado no ensino médio, em outro modelo de simulação, onde representei o Kuwait no

Conselho de Segurança sobre a crise humanitária no Iêmen.

Desde minha primeira simulação, me apaixonei pela ideia e quando comecei a estudar

na PUC, logo me atraí pelo MINIONU. Eu acredito nesse projeto e, mais que isso, acredito

que ele possa impactar positivamente a vida dos participantes, pois foi através da minha

primeira experiência que eu tive a certeza de que queria cursar Relações Internacionais.

Construir meu próprio comitê sempre foi uma grande vontade minha e, juntando três grandes

pontos de interesses meus dentro das Relações Internacionais - direitos humanos, fluxos

migratórios e estudos da América Latina - cheguei ao atual tema e comitê. O combate ao

imperialismo estadunidense e a luta pela união latino-americana sempre foram bandeiras que

levantei tanto na minha vida pessoal quanto acadêmica. Então, a oportunidade de levar tais

temas para mais pessoas e ter um meio de mostrar a importância desses assuntos é uma

grande responsabilidade e uma enorme realização para mim. Espero que consiga transmitir

para todos esse mesmo sentimento de luta, empatia e justiça que sempre carreguei em mim e

agora é carregado também por esse comitê. Portanto, é com muita alegria que os dou

boas-vindas ao CDH (2021) e espero que possamos ter a melhor experiência possível juntos!

Cristiano Grabellos Moura – Diretor Assistente

Olá, queridos delegados e delegadas. Meu nome é Cristiano Grabellos de Barros Avila

de Moura, tenho 19 anos e serei Diretor Assistente do comitê CDH (2021). Nunca tive

nenhum contato com simulações no geral e estou muito entusiasmado para a minha primeira



experiência com o projeto. Acredito que, através de estímulos ao diálogo e ao estudo de temas

de suma importância para a agenda internacional, ele vá contribuir de forma significativa para

a minha formação profissional e pessoal.

Após um frustrante primeiro período de Ciências Econômicas, me encontrei no campo

das Relações Internacionais. Estou no segundo período do curso e, atualmente, venho

desenvolvendo dois pontos de maior interesse: direitos humanos e segurança. Mesmo que em

intensidades diferentes, creio que ambos os pontos são de grande importância para as

discussões sobre a atual situação dos imigrantes nas fronteiras estadunidenses, o que me fez

ficar extremamente interessado pelo comitê do CDH (2021). Estou ansioso para poder prestar

assistência ao projeto e contribuir para que todos nós tenhamos uma experiência

extremamente agradável, ainda mais em tempos tão difíceis, tanto para nós quanto para

aqueles que diariamente tentam atravessar a fronteira norte-americana.

Luana Gomes Vieira – Diretora Assistente

Olá, senhoras e senhores delegados! Meu nome é Luana Vieira, tenho 21 anos e estou

cursando o 6º período de Relações Internacionais. Minha trajetória no MINIONU e nas

simulações começou em 2019, na 20ª edição, em que colaborei como voluntária na equipe de

logística. A experiência me trouxe um carinho muito grande pelo projeto, e pelo envolvimento

de toda a equipe e dos delegados, o que foi determinante para minha decisão de continuar em

outras funções. Em 2020, apesar do período atípico de evento virtual, tive a oportunidade de

participar como diretora assistente da UNEA (2019), que discutiu sobre as soluções

inovadoras para desafios ambientais, consumo e produção sustentáveis, foi um debate de

grande aprendizado e significativo para minha experiência pessoal e profissional, levando em

consideração a urgência e a responsabilidade ao meio ambiente.

Este ano tenho a honra de retornar como diretora assistente e acompanhar vocês no

CDH (2021). Uma discussão muito atual sobre as políticas migratórias, pensando na mudança

de cenário que vivemos com a transição do governo estadunidense, além de explorar a

violação dos direitos humanos, o que considero que deve ser primordial na agenda dos

Estados e nas ações de todos nós. Infelizmente, estas questões estão sendo recorrentemente

marginalizadas por líderes e figuras estatais em muitos países, e em relações sociais. Espero

poder contribuir para a caminhada dos senhores para uma imersão nestas questões, na

expectativa de que haja uma maior compreensão sobre a importância do tema e das

responsabilidades com a inclusão e o cuidado aos direitos e liberdades de todos. Almejamos



que, assim, haja um futuro mais justo e empático. No mais, me coloco à disposição de todos

para ajudá-los no que estiver ao meu alcance, e desejar-lhes as boas-vindas à 22ª edição do

MINIONU. Sejam todos muito bem-vindos ao CDH (2021)! Vejo vocês em outubro!

Thaynara Andrade Coelho - Diretora Assistente

Saudações, caros delegados e delegadas! Sejam bem-vindos ao MINIONU e ao comitê

do CDH (2021). Meu nome é Thaynara e é com imensa honra que venho dizer que sou uma

das diretoras assistentes que irão acompanhá-los durante o MINIONU. Tenho 23 anos, e no

momento da simulação, estou cursando o 5º período do curso de Relações Internacionais. Sou

natural de Belo Horizonte, onde nasci e vivo até hoje.

2019 foi o ano em que tive minha primeira contribuição como voluntária na OMS

(2020), no marcante MINIONU 20 anos. A partir disso, percebi que a minha participação

mudou a minha percepção de interesses e em relação ao mundo e o impacto que este projeto

pode causar na vida daqueles que participam, sendo capaz de incentivar as pessoas a

trabalharem por um mundo melhor e a procurar por justiça, solucionando problemas

complexos que podem ser resolvidos através da cooperação.

Logo, sinto-me imensamente feliz e privilegiada por fazer parte desse comitê, podendo

discutir a importância das políticas migratórias, já que é um tema atual e que presenciamos a

transição de representantes estadunidenses, e consequentemente podendo compreender o que

ocorre com a violação dos Direitos Humanos nos campos de detenção. Portanto, almejo que

minha contribuição seja positiva, podendo transmitir a real importância de serem discutidos

estes temas e a sua compreensão. Será um prazer contribuir com os estudos dos senhores. O

MINIONU sempre será algo contribuinte e uma experiência inesquecível para todos nós.

Desejo-lhes ótimos estudos e nos vemos em outubro!

2. APRESENTAÇÃO DO TEMA



As leis que abrangem os imigrantes1 documentados e sem documentação2 nos Estados

Unidos da América (EUA) são historicamente criticadas por diferentes organizações e

Estados, sendo mais recentemente criticadas pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações

Unidas (OHCHR, 2018). A xenofobia3 e o protecionismo sempre estiveram presentes tanto na

política quanto na sociedade estadunidense (SILVA, 2013). Durante o governo de Donald

Trump, principalmente nos anos de 2018 e 2019, o descaso estadunidense com a vida e a

dignidade dos migrantes – principalmente os sem documentação detidos pela ICE4 – chegou a

níveis extremos, como por exemplo as supostas cirurgias irregulares feitas para retirar os

úteros de imigrantes detidas (G1, 2021). Os relatos de crianças separadas de seus pais,

privação de artigos básicos de higiene pessoal, condições sanitárias precárias e superlotação

de celas dentro dos centros de detenção de migrantes se tornaram recorrentes (ANDERSON;

LAURENT, 2021; G1, 2021).

Porém, a crise migratória com a qual o país lida não é uma novidade do governo

Trump, mas sim uma consequência de crises políticas e econômicas que atingem países do

Sul Global há anos. A grande maioria dos migrantes que chegam nos Estados Unidos tem

como origem a América Latina, região que sofre constantemente de crises humanitárias

causadas por recessões econômicas e a fragilidade de suas democracias. A concepção de que a

busca por emprego e estudo em países desenvolvidos como os EUA e o Canadá seja mais

fácil também é um fator importante para que essas pessoas migrem (TELLES; CARMO,

2019).

Entretanto, é inegável que a crise tem se agravado nos últimos anos e, mais

recentemente, caído na responsabilidade do presidente Joe Biden, que assumiu a presidência

dos EUA em 20 de janeiro de 2021. O número de crianças desacompanhadas e adultos sem

documentos atravessando a fronteira tem saturado a capacidade dos centros de detenção da

ICE e dos abrigos destinados aos menores sob custódia estadunidense (GUIMÓN, 2021),

fazendo com que Biden e Harris endureçam cada vez mais seus discursos e suas ações na

liderança da crise, o que faz com que a nova administração seja vista por ativistas como

incoerente, uma vez que o discurso de Biden durante a campanha era de que iria buscar gerar

mudanças significativas nas políticas migratórias do país (EWING, 2021).

4 Immigration and Customs Enforcements: agência alfandegária e migratória dos Estados Unidos da América.
3 Xenofobia: aversão a pessoas desconhecidas, ou que vem de fora do país.

2 Imigrantes documentados são residentes de um Estado do qual não são naturais, que não recebem cidadania por
naturalização; então recorrem à autorização do Estado para permanecer no mesmo como um cidadão legal. Já
imigrantes sem documentação são aqueles que entram no país de forma clandestina e permanecem no mesmo
sem qualquer tipo de documentação e autorização.

1 Imigrantes: pessoas que habitam, seja de maneira legal ou não, em um país onde não são cidadãos.



Assim, mostram-se necessárias alternativas para o modo como o governo

estadunidense lida com a crise. Tendo em vista que a crise migratória nos EUA é uma

consequência das inúmeras crises humanitárias e econômicas em países periféricos, pode-se

abrir o debate de como “aparar o problema pela raiz”, ou seja, identificar os problemas com

que os países da América Latina, por exemplo, lidam e como revertê-los.

Continuando a ter a América Latina como ponto de partida, torna-se importante o

entendimento dessa área fortemente afetada pelo imperialismo estadunidense como um

conjunto de países que vivenciam dificuldades similares, além de uma identidade

compartilhada por seus mais de 700 milhões de habitantes (SOUZA, 2011). Dessa maneira,

podemos incluir ao debate geral do tema, que uma ação conjunta desses Estados que

enfrentam similares problemas e histórias se torna uma alternativa interessante, uma vez que

devido suas similaridades, as resoluções de seus problemas também poderiam ser pensadas

em conjunto.

Contudo, para entendermos o motivo de tal desleixo para com os imigrantes e a

xenofobia enraizada na sociedade estadunidense, devemos compreender também as relações

dos países de origem desses imigrantes com os Estados Unidos, isto é, o que causa a

necessidade dos imigrantes de saírem de seu países natais, deixando suas famílias para trás e

botando suas vidas em risco.

Por isso, buscamos abranger da melhor forma possível tópicos que serão relevantes

nas discussões no comitê, como o objetivo de auxiliar os estudos e a formulação de

argumentos dos delegados. Pensando nisso, não apenas tocaremos em problemáticas e fatos

atuais das políticas migratórias estadunidenses e dos Direitos Humanos nos campos de

detenção mas também em fatores que remontam à base do problema, isto é, tentaremos

compreender porque a crise migratória existe e persiste no território estadunidense e como a

política interna e externa do país afeta isso.

2.1. A relação imperialista dos EUA com os países
latino-americanos

Em um intervalo de 64 anos (1803-1867), os Estados Unidos da América, por meio da

compra e da conquista, expandem seu território para muito além das treze colônias originais

(Carolina do Norte, Carolina do Sul, Connecticut, Delaware, Geórgia, Rhode Island,



Massachusetts, Mayland, New Hampshire, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Virgínia).

A expansão territorial foi acompanhada por uma expansão comercial igualmente acelerada,

fazendo com que a nova potência, após dominado o Oeste, tornasse suas atenções para o sul

em busca de novos mercados e zonas de influência para, assim, dar continuidade ao forte

crescimento (OLIVEIRA, 2015).

Para este fim, após o final da Guerra de Secessão em 1865, os EUA abandonam sua

postura isolacionista em relação às potências europeias. Dá-se, então, início a uma série de

intervenções, tanto diplomáticas quanto militares, que tinham como objetivo eliminar a

influência dos europeus sob a América Latina, substituindo-a pela estadunidense. Com o final

da Segunda Guerra Mundial, essa postura mais uma vez. Os Estados Unidos passaram a dar

menos prioridade para as intervenções militares e para o uso da força, voltando todo o seu

foco para a reprodução do sistema capitalista em todo o continente. Assim, o Estado passou a

dar mais importância para a expansão de sua influência econômica e política, sendo essa a

estratégia que o país emprega até hoje, no século XXI (OLIVEIRA, 2015; PANITCH, 2014).

O país tornou-se o maior exportador de muitos de seus vizinhos latino-americanos,

fazendo com que muitos dos Estados subdesenvolvidos do continente se vissem dependentes

de sua economia. Nesse sentido, um bom exemplo da influência estadunidense é o caso das

políticas migratórias com o Triângulo Norte da América Central. Guatemala, Honduras e El

Salvador são todos extremamente dependentes da economia estadunidense, e sob a premissa

de estreitamento da parceria, os três países assinaram, no mesmo ano (2019), o mesmo acordo

de endurecimento de tais políticas. Tanto dentro como fora do Triângulo Norte, uma série de

atores se posicionaram contra o enrijecimento das políticas migratórias, mas, frente à

possibilidade de um esfriamento das relações com os Estados Unidos, as opções eram poucas

(PANITCH, 2011; PRESSE, 2019).

2.2. A importância dos imigrantes na estrutura socioeconômica
dos EUA

Atualmente, 14% dos residentes do território estadunidense são imigrantes e metade

desse número são legalmente cidadãos estadunidenses, isto é, moram no país há mais de cinco

anos ou são casados com um cidadão americano há mais de três anos e passaram pelo

processo seletivo necessário (que consiste no preenchimento de formulários e provas orais e



escritas sobre a língua inglesa e a história dos Estados Unidos). Com base nesse dado, fica

evidente que a classe dos imigrantes diz respeito a uma grande parcela do tecido social e

economico dos EUA, sendo essenciais dentro do mercado de trabalho. Na indústria da saúde e

serviço social, por exemplo, o número de imigrantes passa de 4 milhões, o que mostra o quão

essencial essas pessoas são para o funcionamento interno do país (AMERICAN

IMMIGRATION COUNCIL, 2020).

Além disso, imigrantes constituem 30% dos empreendedores dos Estados Unidos. Por

exemplo, 44% das empresas presentes na lista 2018 Fortune 5005 foram fundadas por

imigrantes ou filhos de imigrantes, e juntas geraram uma receita média de 5.5 trilhões de

dólares. Quando tratamos de pequenas empresas, que geram 70% dos empregos do país e são

essenciais para a movimentação da economia local, imigrantes são os donos de mais de 1 a

cada 5 empresas locais. Os imigrantes sem documentais também se mostram fundamentais

para a base econômica do país: em 2016, o Center for American Progress realizou um estudo

que conclui que, se retirados todos os imigrantes sem documentação da força de trabalho, o

PIB estadunidense diminuiria automaticamente em 1,4% (JAWETZ, 2019).

Para além da economia, a classe dos imigrantes se mostra essencial também na

sociedade e na cultura dos Estados Unidos, visto que eles se mostraram essenciais no

amortecimento do declínio populacional nas áreas rurais do território estadunidense, sendo

grandes responsáveis pelo crescimento populacional nesses lugares (JAWETZ, 2019). Dessa

maneira, fica evidente que os imigrantes são de extrema importância para a estrutura

socioeconômica do país norte-americano.

2.3. A administração Trump

Como dito anteriormente, os Estados Unidos têm um longo histórico de descaso e

exclusão com os imigrantes (SILVA, 2013). Esses posicionamentos foram perpetuados no

Estado e reproduzidos por quase todos os presidentes que passaram pela Casa Branca,

contudo, a administração do ex-presidente Donald Trump acentuou cada vez mais a

problemática das ações da ICE e dos campos de detenção (AMNESTY INTERNATIONAL,

2018). Além disso, colocou nos holofotes o desejo reprimido da parcela republicana e

conservadora dos eleitores estadunidenses de cada vez mais tornar o país um ambiente hostil

5 Lista da revista Fortune, que classifica anualmente as 500 corporações americanas baseadas em suas receitas
totais.



para os imigrantes, defendendo a maior divisão física (através da fronteira) e social (através

da xenofobia) entre os estadunidenses e os latino-americanos. Dessa maneira, tentaremos

compreender quais ferramentas e estratégias políticas a administração Trump utilizou para

cumprirem suas promessas de campanha anti-imigrantes.

2.3.1. As políticas de maior financiamento e maior protagonismo da ICE

Desde o início de seu mandato, Donald Trump colocou a Immigration and Customs

Enforcement (ICE) como prioridade. Já em 2018 – ano em que o país foi atingido pelo

furacão Florence – houve uma transferência de fundos no valor de 200 milhões do

Departamento de Segurança Nacional e do Federal Emergency Management Agency (FEMA)

para a ICE, com o objetivo de compensar o alto gasto que a agência teve (BREISBLATT,

2018).

O aumento de orçamento e as transferências de outros departamentos e a má utilização

desses recursos financeiros por parte da ICE continuaram frequentes durante todo o mandato.

Além dos 3 milhões concedidos pelo Congresso para a construção do muro na fronteira com o

México, a ICE continuou recebendo cada vez mais fundos para gastos nos campos de

detenção e para a realização de invasões e missões em busca de imigrantes ilegais (CHAVEZ;

GREWAL, 2019). O mais recente dos pedidos, em 2020, foi uma adição de 2 bilhões de

dólares ao orçamento de US$ 9,8 bilhões (KIGHT, 2020).

Como consequência do grande e rápido aumento de orçamento, a recorrência de

batidas surpresas dos agentes da ICE aumentou. Durante os dois primeiros anos da

administração Trump, foram registrados mais de 1 milhão de encontros – entrevistas,

investigações, etc – de agentes da ICE com imigrantes, mais de 380 mil prisões e 650 mil

remoções. É importante lembrar que tais procedimentos não são inéditos nos Estados Unidos,

em ambos os mandatos de Barack Obama (2009-2017) eles também ocorriam, porém seguiam

uma hierarquia de prioridades e aconteciam com uma menor recorrência, além disso, os

maiores centros de detenção foram inaugurados durante a administração Obama, em parceria

com empresas privadas em pequenas cidades do Arizona. Um ponto também interessante é

que o número de cidadãos estadunidenses que foram submetidos a entrevistas,

questionamentos e investigações quanto à sua legalidade no país aumentou, o que mostra a

crescente desconfiança do governo até mesmo com seus próprios cidadãos (GOVERNMENT

EXECUTIVE, 2019).



Em suma, pode-se entender aqui uma grande falha na utilização dos orçamentos

destinados ao controle de fronteira. Apesar da crise migratória e da quantidade de imigrantes

indocumentados que entram e permanecem no território fazem com que o trabalho de

fiscalização e proteção da fronteira da ICE seja essencial, a proteção dos direitos e das

integridades físicas e emocionais dessas pessoas também deveriam ser tratadas pela agência.

Dessa maneira, o grande financiamento da agência poderia ser voltado para a reforma e

manutenção dos centros de detenção, garantindo assim locais seguros e higiênicos para que os

imigrantes detidos possam ser recepcionados.

2.3.2. O sentimento de xenofobia alimentado por Donald Trump

Donald Trump, durante a sua campanha eleitoral de 2016, reuniu sob a sua figura

conservadores, liberais clássicos e extremistas, gerando uma noção de unidade entre seus

apoiadores que, em parte, foi responsável por levá-lo à vitória. Uma das pautas chave de sua

corrida eleitoral foi a questão da imigração, na qual ele defendeu políticas migratórias

extremas, usadas, em muitos casos, como justificativa para atos de xenofobia por parte de

alguns de seus apoiadores (INATOMI, 2019).

Dentre os projetos idealizados por Trump, vale dar destaque especial à expansão do

muro na fronteira sul dos Estados Unidos como sendo um dos mais carregados de teor

xenofóbico. Quando o republicano assumiu a presidência, um terço da fronteira com o

México já apresentava algum tipo de barreira. O candidato afirmou que finalizaria a

construção da barreira física, fortalecendo-a com sensores, câmeras e torres de vigilância

administradas por pessoal armado, além de garantir que o México arcaria com os custos da

empreitada. No final de 2020, a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados

Unidos disse que 507 quilômetros de muro já haviam sido construídos, mas a realidade é que,

desses 507, 451 quilômetros já existiam e apenas foram reformados. Além disso, o México

nega estar arcando com os custos do projeto, e com razão, visto que os números oficiais

revelam que grande parte dos fundos vêm dos Departamentos de Segurança Nacional, Defesa

e Tesouro dos EUA. Mas o fato é que houve sim um endurecimento das políticas migratórias

durante o governo de Donald Trump, e o muro, juntamente com os altos índices de

deportações, simboliza isso (DÍEZ, 2020).

Então, após a vitória nas urnas, a promessa de uma fronteira mais rígida já é realidade

nos primeiros dias de posse. Deu-se início a expansão do muro, feito um pedido para o

aumento de agentes da Patrulha de Fronteira e de Imigração e Alfândega e aumentada a



detenção de imigrantes. Uma das mais recentes e preocupantes medidas anunciadas pela

administração Trump foi a de conceder refúgio somente àqueles que o solicitarem antes em

um "terceiro país seguro". Apesar de não ter caráter obrigatório, consta na Declaração

Universal dos Direitos do Homem de 1948 que toda pessoa, vítima de perseguição, pode

procurar e gozar de asilo em outros países. Acontece que, em muitos casos, o direito de asilo é

considerado um problema de ordem pública, sendo assim, o Estado pode ou não concedê-lo

(BENEVENTO, 2017; SOARES, 2011).

2.3.3. As críticas do CDH ao funcionamento dos centros de detenção

Entre as principais discussões que decorrem dos centros de detenções estão a privação

da liberdade e a violação dos direitos fundamentais dos migrantes, garantidos pela Declaração

Universal dos Direitos Humanos (1948) e corroborados pelo Conselho de Direitos Humanos

(CDH). O ambiente de detenção nos Estados Unidos, administrado pelo Immigration and

Customs Enforcement (ICE), apresenta características de utilização excessiva e com falhas

legais deste recurso, pela natureza de constrangimentos aos migrantes, principalmente,

durante o mandato de Donald Trump (DETENTION WATCH NETWORK, 2021). Nesse

sentido, percebe-se a necessidade de considerar as diretrizes estadunidenses sobre a

administração e o acolhimento destes indivíduos, para a proteção dos seus direitos,

independente do status da migração.

O espaço de superlotação, de condições anti-higiênicas, em áreas de temperaturas

baixas, as denominadas “caixas de gelo”, são algumas queixas a respeito dos centros de

detenção. Além dos cenários de separação familiar e de indiferença com as violações dos

direitos, em especial, das mulheres e das crianças. De acordo com a deliberação revisada nº 5

do grupo de trabalho da Organização das Nações Unidas sobre detenção arbitrária dos

migrantes, os países devem pensar em alternativas para a admissão dos migrantes, utilizando a

detenção apenas como recurso excepcional e justificado. Ademais, tem-se a importância em

conceder a opção de recorrer sobre a legalidade da detenção, e de alternativas para os

imigrantes (OHCHR, 2018; AMERICAN IMMIGRATION COUNCIL, 2020).

O histórico dos Estados Unidos é marcado por sistemáticas tentativas de conter o fluxo

de imigração, com deportações, apreensões de imigrantes sem documentação, o que

permaneceu na gestão do ex-presidente Donald Trump e, até o momento, na gestão de Joe

Biden. No entanto, observa-se uma menção ao mandato de Trump como um período de

grande inflexibilidade e caráter anti-imigratório forte, em especial pelo seu traço conservador



e xenofóbico. Tem-se que no governo de Barack Obama houve uma média de apreensão

menor, com a quantidade mínima de aproximadamente 460 mil, do que a dos presidentes

anteriores, em que os números eram superiores ao de um milhão e, em alguns anos, superiores

a 1,5 milhões de estrangeiros. O ano de 2018, com Trump como chefe do Estado, foi marcado

pelo aumento da separação de famílias como modo de reprimir a entrada de imigrantes à

procura de abrigo, e, em 2019, retomou a apreensão de mais de 1 milhão de estrangeiros em

um único ano (HOMELAND SECURITY, 2019).

Contudo, essas ações apenas reforçaram o caráter xenofóbico do governo Trump, além

de outros Estados, além de infringir os direitos humanos e impulsionar a violência aos

solicitantes de proteção. Isto porque, os imigrantes são muitas vezes indivíduos que fogem da

violência, da perseguição e da indiferença nos próprios países, e ao ingressarem se veem

expostos a ambientes insalubres, com superlotações, suscetíveis a abusos, entre outras

circunstâncias críticas. É evidenciada, também, a vulnerabilidade, principalmente, das

crianças no que se refere aos traumas psicológicos, proporcionados pelo convívio com a

violência, e pela fragmentação da unidade familiar (AMNESTY, 2018).

Apesar de a política de tolerância zero remeter-se à conduta anti-imigração do

ex-presidente Donald Trump, as adversidades e as doutrinas rígidas também estiveram

presentes em outras gestões, e continuam representando uma pauta delicada nos Estados

Unidos. O retrocesso com as medidas de Trump, no entanto, enfatiza a comparação com a

atuação de outros ex-presidentes, como a de Barack Obama, do partido democrata, e quando

foi considerada a gestão de alguns progressos na agenda. Um dos principais avanços foi a

criação da política de Deferred Action for Childhood (DACA), em 2012, que beneficiaria os

imigrantes que chegaram ao Estado quando crianças, amplamente contestado por Trump

desde que assumiu a presidência, buscando a dissolução dessa medida (PALK, 2020). A

reação negativa à política de Trump de separação de crianças dos pais, fez com que o

ex-presidente atribuísse, falsamente, a responsabilidade à herança de legislações dos

governantes passados. Em contrapartida, o que se vê na era Obama e também de Bush, foi a

reserva da unidade familiar em práticas mais rígidas de detenção e deportação (MARS;

FAUS, 2018).

Entretanto, é necessário ressaltar que os dois mandatos de Obama também tiveram

medidas restritivas, que reforçaram a insegurança dos imigrantes, como a continuidade de

aprisionamentos de imigrantes não violentos (VILLALOBOS, 2011). Além disso, o aumento

de remoções6 representou uma significativa característica durante a presidência de Obama,

6 Ver mais em: Homeland Security (2019b; 2019c).



superando outros períodos, e, como consequência da incerteza fomentada, nos anos

posteriores, houve uma diminuição desta ocorrência. Nessa perspectiva, observou-se, em

Obama, uma dedicação maior em processos que refletem sobre imigrantes não autorizados,

optando principalmente pela remoção formal, e com menores apreensões que de outros

presidentes (CHISHTI, 2017). Já na presidência de Donald Trump tem-se um acréscimo

considerável na quantidade de estrangeiros apreendidos7 (HOMELAND SECURITY, 2019).

Dessa forma, há a importância de ter em mente a particularidade de cada representante e os

seus principais objetivos, mas no âmbito dos direitos humanos, contudo, identifica-se um

atraso e uma marginalização no que se refere ao tópico.

2.4. A administração Biden e as estratégias de reconciliação
internacional

O nacionalismo, como ideologia política de adoração à pátria, com o sentimento de

patriotismo, ganhou força com a ascensão de líderes da extrema direita. Estes representantes

reproduzem discursos e ações políticas que coincidem com opiniões individualistas e

xenofóbicas, de parte da população. Um dos exemplos mais expressivo, nos últimos anos, foi

o mandato de Donald Trump, pelas intenções e medidas baseadas em concepções pessoais e

de desinteresse a temas e grupos minoritários, bem como nas declarações, durante a campanha

de política e mesmo no mandato, de ‘America First’ (OLIVEIRA, 2021). A narrativa do

ex-presidente Trump e dos seus apoiadores foi e permanece, de certa forma, de

direcionamento aos interesses nacionais, em especial com forte caráter protecionista. O slogan

‘America first’ representa este pensamento dos estadunidenses com uma ideologia mais

conservadora. Dessa forma, há reivindicações para que as políticas do governo se orientem

para fatores econômicos, à superioridade militar, às demandas dos cidadãos do país, com

esforços para bloquear a entrada de imigrantes que exemplificam este traço dos nacionalistas.

Ademais, o ex-presidente Trump apresentou um mandato cético quanto à eficiência de

importantes organizações internacionais, quando, por exemplo, retirou os Estados Unidos do

Conselho de Direitos Humanos (CDH), argumentando falhas de ações e de críticas ao grande

aliado, Israel8. Outros exemplos significativos da administração do ex-presidente foram a

8 A conjuntura dos Direitos Humanos no território palestino, ocupado por Israel, possui um espaço de destaque
na agenda do Conselho de Direitos Humanos (CDH). Como frequente aliado israelense, os Estados Unidos
argumentam contra uma perseguição do conselho e, também, de outras organizações, em relação ao país do

7 Ver mais em: Homeland Security (2019a).



saída estadunidense de um dos principais pactos internacionais para o meio ambiente, o

Acordo de Paris, e também, o corte do vínculo do Estado com a Organização Mundial da

Saúde (OMS) e a intenção de retirada do órgão, que não chegou a ser efetivada (BUSS;

ALCAZAR, 2020). Nesse sentido, observa-se que Trump assumiu condutas e medidas que,

dentre outros efeitos, impelem ainda mais a polarização interna, alimentando a intolerância e a

violência entre o grupo de simpatizantes, e para complexificar, por exemplo, a entrada de

migrantes no Estado. Com isso, a disputa eleitoral entre Donald Trump e Joe Biden

manifestou, por um lado, a dimensão destas discordâncias domésticas, e por outro, uma

expectativa de avanço nas políticas públicas para uma lógica mais compreensiva e abrangente

(HUMAN RIGHTS WATCH, 2020).

A política externa de Joe Biden, apesar de incerta quanto à prospecção no futuro, foi

pautada por uma propaganda eleitoral delimitada por prioridades em âmbitos distintos, entre

eles se encontra o comprometimento com os direitos humanos. À vista disso, a revalorização

da participação do país em Organizações Internacionais é um dos projetos desta nova

administração, com a intenção de ressaltar a preocupação estadunidense nas discussões

globais. O engajamento do Estado no CDH representa um compromisso com as diretrizes do

direito internacional, além do controle da violação dos direitos humanos nos múltiplos

cenários da contemporaneidade. Com isso, reforçando a importância da dedicação com os

direitos e liberdades individuais, a organização não governamental Human Rights Watch

estabeleceu recomendações a Biden para o reengajamento do país com a pauta do Conselho

de Direitos Humanos (ROTH, 2021).

No que diz respeito aos obstáculos e às demandas da agenda migratória, o governo

Biden busca se adequar à inclusão e à responsabilidade, não apenas domesticamente, mas

também no cenário internacional, como nos esforços em relações bilaterais e multilaterais

para assegurar os direitos humanos. A proposta diverge da administração anterior pelo

planejamento de Biden em dar suporte financeiro aos países vizinhos, além de reverter as

políticas de asilo, resguardando as liberdades e os direitos básicos destes indivíduos. Assim,

durante as propagandas eleitorais e a vitória esperavam-se, por exemplo, a unidade familiar, a

proteção contra abusos, e a oportunidade de inserção dos imigrantes nos Estados Unidos,

como medidas imprescindíveis para a nova gestão. Nesse sentido, o propósito de Joe Biden

também era o de auxiliar os Estados, em especial da América Central, para se organizarem

internamente, e, consequentemente, reduzir a crise migratória entre eles (THE, 2021).

Oriente Médio. Ainda nas considerações, esta defesa estadunidense ressalta a persistência desta pauta em
contraposição a demais casos de violações graves dos Direitos Humanos em outros países (FREEDMAN, 2018).



Ademais, para além da importância do presidente Biden e um aparente mandato com

maior tolerância, é significativo ressaltar o simbolismo e o destaque da Kamala Harris, como

vice-presidente, para a imigração. Isto porque a identidade de Harris como a primeira mulher

filha de pais imigrantes a conquistar um dos cargos mais importantes dos EUA, com

expressivo grupo preconceituoso como oposição, reforça uma mudança considerável na

imagem e no comportamento estadunidense frente a muitos tópicos (HONDERICH;

DISSANAYAKE, 2020). Recentemente, Joe Biden atribuiu a Harris a função de representá-lo

nos assuntos relativos à fronteira estadunidense e ao fluxo migratório, que aumentou e

corresponde a uma pauta delicada para o direito internacional. Logo, é esperada uma

condução compreensiva em relação aos imigrantes, tendo em vista um enfoque mais

humanitário, prezando pelos esforços diplomáticos com coordenação e cooperação

(BIERMAN et al, 2021).

Contudo, é preciso reforçar que o resultado da administração Biden/Harris ainda é

muito imprecisa e incerta. Em algumas medidas o cenário apresenta uma continuidade dos

antecedentes dos Estados Unidos no que diz respeito ao resistente controle da fronteira ao sul

do país. Como exemplo é possível citar o desempenho da vice-presidente Harris em relação a

situação migratória com a Guatemala, referindo aos guatemaltecos e aos demais migrantes

para que não se empenhem em entrar nos Estados Unidos, pois irão ser deportados. Harris

representa o posicionamento estadunidense de apoio a encontrar medidas internas ao Estado

latino-americano (BBC, 2021). Nesse sentido, a principal potência americana ainda ocupa um

espaço de estagnação ao comportamento usual e de interrogação quanto às questões

migratórias. E no momento, o simbolismo e a ideia primária do que seria a presença da

Kamala Harris é insuficiente para progredir a política externa dos Estados Unidos no que

tange aos direitos e políticas migratórias em sua completude.

Além disso, a circunstância de pandemia da COVID-19, por um vírus com alta taxa de

transmissibilidade e mortalidade, o sistema internacional experimenta notáveis adversidades

para diversas pautas e para o cumprimento de determinadas normas. A preocupação mundial

com o meio ambiente, fatores sociais e sanitários, como a saúde mental, são alguns tópicos

relevantes no que diz respeito aos reflexos da pandemia. Além desses, as condições

migratórias também sofreram abalos, alarmando ainda mais a posição dos migrantes e a

violação dos seus direitos. Entre os fatores que podem ser citados, tem-se a apreensão com o

desequilíbrio econômico nos Estados, em razão das medidas restritivas para combater a

doença, como o lockdown, isto é, a contenção de aglomerações, além do aumento das taxas de

desemprego em múltiplos países, e da redução do turismo, grande importante em muitas



economias (WHO, 2020; CEPAL, 2020). No que tange aos reflexos sobre os imigrantes e

refugiados, tem-se ainda o expressivo desafio da alta incidência de contaminação do vírus nos

centros de detenção. Somado a estes efeitos, nos Estados Unidos, ainda é possível observar

limitações no funcionamento de serviços essenciais para a temática de migração, como as

audiências para deliberar o status, entre imigrantes ou refugiados, e o destino destes

indivíduos, pelo acolhimento ou deportação, entre outras decisões (LOWEREE et al, 2020).

2.5 Os centros de detenção de imigrantes

Os centros de detenção de imigrantes são uma das principais preocupações de atores

internacionais, como organizações, ativistas sobre a temática e também da sociedade civil

como um todo. A condição insalubre desses campos, com locais superlotados e com

temperaturas muito baixas e indiferentes para as autoridades, além da detenção arbitrária, com

a manutenção dos imigrantes sem um tempo limite, correspondem às principais inquietações e

denúncias de violação dos direitos destes indivíduos. Estes centros se distinguem dos

presídios, uma vez que estes equivalem à privação de liberdade em razão de alguma acusação

e/ou infração criminal. Os imigrantes, por sua vez, são detidos por autoridades responsáveis

pela migração e que possuem a expectativa sobre qual o status de imigração, os que aguardam

a possibilidade de conseguirem o asilo ou os que serão deportados. Os Estados Unidos é um

dos países com maior quantidade de presídios e detentos, e a imigração como motivos deste

aprisionamento ficou em maior evidência (WHAT…, 2021; DETENTION WATCH

NETWORK, 2021).

Os Estados Unidos possuem mais de 200 centros de detenção supervisionados

pela Immigration and Customs Enforcement (ICE), também responsável por outras funções,

como de assistência médica aos imigrantes detidos e de deportação. O encarregado pelo

auxílio com serviços de saúde é a ICE Health Service Corps (IHSC), como única subunidade

da agência, e no ano de 2020, segundo a agência, foram atendidos mais de 33 mil imigrantes e

outros 169 mil foram supervisionados. A credibilidade deste trabalho pode depender da

perspectiva, isto porque a ICE, geralmente, expressa o seu papel e suas operações como

essenciais para a proteção nacional, assumindo os imigrantes como um ameaça à segurança,

sendo necessária a detenção e remoção destes indivíduos (ENFORCEMENT…, 2021).

Outros, no entanto, protestam quanto à violação dos Direitos Humanos destes imigrantes



nestes centros de detenção e em toda a política migratória dos Estados Unidos.

Apesar destes centros de detenção serem os locais de maior concentração

desses imigrantes, muitos indivíduos são também detidos em prisões, delegacias, hotéis,

aeroportos, nas fronteiras do país, entre outros, à espera de determinações quanto à situação

migratória. No entanto, a maioria dos imigrantes sem documentação é detida

involuntariamente, e as mulheres e crianças são as mais vulneráveis a violências, mas, no

geral, verifica-se que todos estão sujeitos a pressões físicas e psicológicas nestas instalações.

Um exemplo que demonstra essa desproteção a essas pessoas é a política de separação de

famílias, em que os pais e filhos são levados a alojamentos separados e com pouca ou

nenhuma informação segura entre eles. Além disso, teoricamente, o suporte jurídico é um

direito para o uso de todos os imigrantes, contudo, na prática, muitos esperam por meses nos

campos e outros nunca sequer recebem uma orientação (WHAT…, 2021).

3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ

Nesta seção, serão destacados assuntos que tangem as dinâmicas internas do Conselho

de Direitos Humanos, isto é, seus procedimentos de funcionamento, sua história, estrutura,

escopo de atuação e processo decisório. Será apresentado também o documento que

estabelece a criação do CDH e define seus objetivos e linhas de ação, a resolução 60/251 da

Assembleia Geral das Nações Unidas. Essas informações serão importantes para que os

delegados tenham noção das funcionalidades e das tonalidades presentes dentro do ambiente

de debate, além de apresentá-los aos princípios e objetivos do CDH, sua importância para a

cooperação internacional, as intenções dentro do debate do comitê e para a resolução da

problemática apresentada pelo tema.

3.1. O Conselho de Direitos Humanos

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, criado por meio de uma

resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) no dia 15 de março de 2006,

substituindo a antiga Comissão de Direitos Humanos, teve sua primeira reunião em junho do

mesmo ano. Depois de um ano, foi estabelecido o Institution-building package, que guia as



movimentações e os procedimentos internos do Conselho até a atualidade (UNITED

NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL, 2021).

O comitê trabalha com certos mecanismos para ajudar no seu funcionamento interno.

Entre eles, o de Revisão Periódica Universal, que tem como objetivo avaliar as situações e

fenômenos que tangem os direitos humanos em todos os Estados Membros; o Comitê

Consultivo, que exerce a função de cúpula de deliberação e reflexão; e o Escritório de

Procedimento de Reclamação, que funciona como uma espécie de “ouvidoria”, recebendo

denúncias de violação de direitos humanos que serão em seguida levadas ao Conselho. Além

disso, o CDH também trabalha juntamente com o escritório de Procedimentos Especiais da

ONU, que é composto por profissionais que monitoram, analisam e aconselham sobre as

questões temáticas de direitos humanos em determinados países (UNITED NATIONS

HUMAN RIGHTS COUNCIL, 2021).

Quanto à sua estrutura, o comitê conta com 47 Estados Membros, que são eleitos pela

maioria dos membros da AGNU através do voto direto e secreto. Os membros servem por um

mandato de três anos e não podem se reeleger imediatamente. A composição do comitê é

dividida a partir de uma distribuição geográfica equitativa de 5 regiões: Estados africanos (13

cadeiras); Estados da Ásia-Pacífico (13 cadeiras); Estados da América Latina e do Caribe (8

cadeiras); Europa Ocidental e outros Estados (7 cadeiras) e Estados da Europa Oriental (6

cadeiras).

Segundo a resolução 60/251 da Assembleia Geral das Nações Unidas, a qual prevê a

criação do Conselho de Direitos Humanos, é de responsabilidade de todos os Estados garantir

os direitos e as liberdades fundamentais e individuais para todos, sem distinção de raça, cor,

gênero, linguagem, religião, opinião política ou classe social. Além disso, é dever do CDH

apontar, analisar e recomendar soluções para todos os Estados que sofrerem ou realizarem

qualquer política ou ação que viole os direitos humanos (AGNU, 2006).

Tendo por base tal resolução e os deveres que se aplicam aos Estados e ao Conselho,

fica claro que a forma como o governo estadunidense tem lidado com os imigrantes -

documentados ou não - dentro do território, principalmente nos últimos 4 anos, é constituída

por procedimentos que privam indivíduos de seus direitos e liberdades, devido a sua origem.

Dessa maneira, torna-se evidente que o assunto possa e deva ser discutido e trabalhado no

Conselho de Direitos Humanos.



3.2. O comitê CDH (2021)

No âmbito do CDH (2021), os Estados membros, juntamente com Estados convidados

e ONGs especializadas, debaterão as problemáticas das políticas migratórias estadunidenses, a

fim de compreendê-las e recomendar as devidas mudanças e alterações para que elas possam

realmente oferecer uma vida digna e proteger os direitos e liberdades dos imigrantes dentro do

território dos Estados Unidos. Além disso, um dos temas centrais do comitê será o debate de

como a comunidade internacional pode trabalhar para mitigar a crise migratória pela raiz, ou

seja, compreender o que levam os indivíduos a migrarem e como as crises políticas, a falta de

empregos, etc, dos países de origem das maiores massas de emigrantes pode ser ultrapassada.

Desse modo, o fórum ocorrerá na data da 48ª Sessão Regular do Conselho de Direitos

Humanos entre os dias 13 de setembro e 1 de outubro e contará com 35 delegações, sendo 26

membros oficiais e 11 membros observadores.

Os debates do comitê ocorrerão no estilo de moderação tradicional, isto é, os discursos

serão realizados a partir de uma lista de oradores, e tanto as questões procedimentais quanto

as substanciais serão decididas pela maioria simples (50% + 1 das do quórum). Quanto à

votação da proposta de resolução, os processos de votação apenas ocorrerão caso as

delegações não atinjam consenso durante as discussões. Caso o consenso não seja atingido,

serão aceitas moções para a votação da proposta de resolução por meio de chamada ou

levantamento de placas – em tais processos, membros observadores não terão direito a voto.

Ademais, a língua oficial do comitê será o português.

4. PRINCIPAIS POSICIONAMENTOS NO
COMITÊ

Nos próximos tópicos abordaremos de maneira sintetizada os posicionamentos e

aspirações gerais dos atores que acreditamos ser os mais centrais na discussão do CDH

(2021). Salientamos que o fato de apontarmos certas delegações como centrais, não tira a

importância e necessidade de todas as outras delegações dentro do comitê, tendo em vista que

o maior objetivo deste é a promoção da cooperação internacional e o desenvolvimento de uma

discussão e resolução que envolvam toda a comunidade internacional. Portanto, deixamos

claro que todas as falas poderão e deverão agregar positivamente no debate, porém a



exposição destes posicionamentos se torna extremamente útil para que as outras delegações

compreendam a política externa de determinados Estados no que tange as políticas

migratórias e, a partir disso, possam preparar seus próprios posicionamentos.

4.1. Estados Unidos da América

Sendo o país acusado de violar os direitos humanos, os Estados Unidos, apesar de sua

saída da Comissão de Direitos Humanos em 2018 devido às críticas às suas políticas

migratórias e em apoio à Israel, seriam primordiais no debate como membro observador

(POZZI, 2018). Estando no primeiro ano do governo Biden, os EUA estariam dispostos à

colaboração internacional, tentando reparar os erros diplomáticos cometidos por Donald

Trump, tendo em mente que, já nos primeiros dias de seu governo, Joe Biden já propôs

mudanças na questão migratória e também atualmente em um processo de reconquistar sua

cadeira no Conselho de Direitos Humanos (LOVERA, 2021). Contudo, o governo deve se

mostrar em uma posição contrária a qualquer intervenção externa, seguindo a tradicional

política protecionista do país. Além disso, vale lembrar que a grande potência capitalista

continua tendo seus próprios interesses econômicos como grandes objetivos. Vale lembrar

também que, para o governo estadunidense, a relação do país com seus imigrantes e com seus

países de origem não tange apenas os direitos humanos e as latentes crises humanitárias que

tais países – principalmente da América Latina – sofrem, mas também os próprios interesses

econômicos do governo e do setor privado estadunidense.

4.2. Países latino-americanos

Tomando a posição de países com maior número de imigrantes no território

estadunidense, os países da América Latina teriam um importante papel no comitê, buscando

proteger seus cidadãos. As relações entre esses países e os Estados Unidos são marcadas,

historicamente, pelo imperialismo e muitas vezes pela dependência econômica que os países

latinos em desenvolvimento têm com os EUA. Por exemplo, a mão de obra barata vinda do

México foi de suma importância para o desenvolvimento industrial e estabilidade econômica



dos EUA, e a relação de exploração entre os dois países é visível mesmo após décadas.

Posteriormente a acusações de que mulheres teriam sido esterilizadas sem consentimento

dentro de um campo de detenção, o ministro de relações exteriores mexicano Marcelo Ebrard

e o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador já foram a público repudiar as ações

do governo dos EUA e fizeram a ameaça de tomar uma ação legal contra o país (BBC, 2020).

Assim, o México - sendo a porta de entrada de muitos imigrantes latinos nos Estados Unidos

-, juntamente com os outros países latino-americanos estariam buscando a cooperação

internacional para dar o devido auxílio aos seus cidadãos aprisionados e também

responsabilizar os Estados Unidos pelos supostos crimes cometidos e evitar a recorrência

deles.

4.3. Organizações Internacionais e ONGs (American
Immigration Council, ACNUR e OIM)

As organizações que serão membros observadores da sessão de 2021 no CDH

possuem diferentes funções relacionadas à pauta migratória, mas, de certo modo, visando o

mesmo objetivo final, o de garantir os direitos dos indivíduos. O Alto Comissariado das

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), agência das Nações Unidas (ONU), e a

Organização Internacional para Migrações (OIM) trabalham, principalmente, com a gestão

dos fluxos migratórios e a assistência aos Estados, buscando a estabilidade do processo de

transição e a cooperação interestatal. Ambos enfatizam os demais direitos, como o de saúde,

segurança, liberdade, educação, entre outros, como intrínsecos ao de deslocamento e/ou de

solicitação de refúgio, prezando também por um ambiente seguro e que promova o

desenvolvimento dos migrantes (UNHCR, 2021; IOM, 2021). Nesse sentido, o ACNUR

possui um foco maior nos requerentes de asilo, refugiados, apátridas, isto é um indivíduo que

não possui nacionalidade, e deslocados internos. Ademais, a agência também se mobiliza no

combate às explorações sexuais e abusos, além de se preocupar com o impacto das mudanças

climáticas sobre os seus projetos e sobre as pessoas, entre outras ocupações (UNHCR, 2021).

A American Immigration Council é uma Organização não governamental (ONG), com

propósitos semelhantes às anteriores, apenas possui um papel voltado para o doméstico, com a

finalidade de defender os imigrantes no território estadunidense, por meio de aconselhamento

legal, auxiliando os imigrantes indocumentados a conseguirem seus documentos e evitando o



encarceramento pela ICE. Desse modo, o conselho batalha para aumentar a consciência

pública sobre as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes, a fim de construir um país mais

acolhedor para essa classe, que é considerada tão importante para a organização

(AMERICAN IMMIGRATION COUNCIL, 2021). Como membros observadores, os fóruns

devem se concentrar na denúncia da ineficácia das atuais políticas migratórias dos Estados

Unidos, apontando que os imigrantes compõem uma importante parte da estrutura

socioeconômica do país. Além disso, ressalta-se a ênfase contra toda e qualquer violação de

direitos humanos para com os imigrantes e a proposta de potenciais soluções para o problema

em questão.

4.4. Triângulo Norte da América Central (El Salvador,
Guatemala e Honduras)

O início da administração de Joe Biden foi marcado por uma caravana de 9000

pessoas que se originou na região. O grupo partiu de Honduras e, ao passar por El Salvador e

Guatemala, adquiriu tamanha proporção (SARAIVA, 2021). Em 2019, ainda no Governo

Donald Trump, os três países firmaram acordos com os Estados Unidos, nos quais se

comprometeram a receber os imigrantes que estão aguardando e/ou que não receberam a

autorização para atravessar as fronteiras estadunidenses, isso em troca de investimentos em

infraestrutura que favoreçam a redução do trânsito de imigrantes sem documentos (MELLO,

2021). Então, tendo em vista manter o apoio prestado para a melhora de suas condições

internas, Guatemala, Honduras e El Salvador estariam dispostos a prestar suporte aos Estados

Unidos dentro das discussões no Conselho de Direitos Humanos.

5. QUESTÕES RELEVANTES PARA AS
DISCUSSÕES

● Como os países latino-americanos podem ajudar na atual crise migratória?

● De que maneira a comunidade internacional pode trabalhar para que os imigrantes

sejam bem acolhidos no país em que buscaram asilo e corretamente inseridos na



sociedade, visando sempre a proteção dos direitos humanos e das liberdades

individuais?

● Seria o modo que o Estado estadunidense enxerga os imigrantes “ilegais” (isto é, sem

documentos) como criminosos, uma postura datada e danosa para o próprio país?

● Como o sentimento de xenofobia e racismo enraizados na sociedade estadunidense

afetam a vida e as liberdades dos imigrantes e como isso pode ser amenizado?

● Até que ponto as respostas e políticas modernas são eficazes no que se trata de fluxos

migratórios?

● Seria a crise migratória enfrentada pelos Estados Unidos apenas um espelho dos danos

causados pelas políticas imperialistas do governo estadunidense, principalmente nos

países latino-americanos?

● Quais são os principais desafios enfrentados pelos países de onde os imigrantes se

originam?

● Quais propostas seriam viáveis para que os países com o maior número de emigrantes

tentem diminuir os grandes fluxos migratórios?



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN IMMIGRATION COUNCIL. Who we are. Disponível em:
<https://www.americanimmigrationcouncil.org/about/our-mission>. Acesso em: 22 mar. 2021.

AMERICAN IMMIGRATION COUNCIL. Research, Immigrants in the United States.
[s.l.], 06 Ago. 2020. Disponível em:
<https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/immigrants-in-the-united-states>.
Acesso em: 22 mar. 2021.

AMERICAN IMMIGRATION COUNCIL. Immigration Detention in the United States by
Agency. 2020. Disponível em:
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/immigration-detention-united-states-ag
ency. Acesso em: 25 mar. 2021.

AMNESTY INTERNATIONAL. USA: "YOU DON'T HAVE ANY RIGHTS HERE".
2018. Disponível em:
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/10/usa-treatment-of-asylum-seekers-souther
n-border/. Acesso em: 25 mar. 2021.

ANDERSSON, Hilary; LAURENT, Anne. Crianças enfrentam frio, piolhos e sujeira em
campo de detenção de imigrantes nos EUA. BBC News, Texas, 27 maio 2021. Disponível
em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57245499>. Acesso em: 13 jun 2021.

BEVENENTO, M. Trump coloca em prática promessas anti-imigração de sua campanha.
Instituto Humanistas Unisinos, 2017. Disponível em:
<http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/573293-trump-coloca-em-pratica-promessas-anti-imi
gracao-de-sua-campanha>. Acesso em: 23 Março 2021.

BIERMAN, Noah et al. Vice President Kamala Harris will lead response to migrant issue
as numbers rise at border. 2021. Los Angeles Times. Disponível em:
https://www.latimes.com/politics/story/2021-03-24/kamala-harris-immigration-mexico-border
. Acesso em: 28 mar. 2021.

BRACERO ARCHIVE. About. Bracero Archive, 2021. Disponível em:
<http://braceroarchive.org/about>. Acesso em 18 de abr. de 2021.

BREISBLATT, Joshua. As Florence Hits US, Trump Administration Diverts Funds for
Disaster Relief Towards Immigration Enforcement. Immigration Impact, [s.l.], 14 set.
2021. Disponivel em:
<https://immigrationimpact.com/2018/09/14/hurricane-florence-trump-funds-ice/#.YFwNZh
NKhQI>. Acesso em: 23 mar. 2021.

https://www.americanimmigrationcouncil.org/about/our-mission
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/immigrants-in-the-united-states
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/immigration-detention-united-states-agency
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/immigration-detention-united-states-agency
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/10/usa-treatment-of-asylum-seekers-southern-border/
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/10/usa-treatment-of-asylum-seekers-southern-border/
https://www.latimes.com/politics/story/2021-03-24/kamala-harris-immigration-mexico-border
https://immigrationimpact.com/2018/09/14/hurricane-florence-trump-funds-ice/#.YFwNZhNKhQI
https://immigrationimpact.com/2018/09/14/hurricane-florence-trump-funds-ice/#.YFwNZhNKhQI


BRIGGS, Vernon; MOORE, Stephen. Still an Open Door? U.S. Immigration Policy and
the American Economy. Washington, D.C.: The American University, 1994.

BUSS, Paulo; ALCAZAR, Santiago. Por que Trump rompeu com a OMS?, 2020 Le
Monde Diplomatique Brasil. Disponível em:
<https://diplomatique.org.br/por-que-trump-rompeu-com-a-oms/>. Acesso em: 28 abr. 2021.

CEPAL. The effects of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic on international
trade and logistics. Relatório Especial Covid-19, n.6. 2020. Disponível em:
<https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45878/1/S2000496_en.pdf> Acesso em:
14 jun. 2021.

CHAVEZ, Yesenia; GREWAL, Madhuri. Trump is Taking More Money for Raids and
Detention. Congress Should Stop Him. American Civil Liberties Union, [s.l.], 19 ago. 2021.
Disponivel em:
<https://www.aclu.org/blog/immigrants-rights/immigrants-rights-and-detention/trump-taking-
more-money-raids-and-detention>. Acesso em: 23 mar. 2021.

CHISHTI, Muzaffar et al. The Obama Record on Deportations: Deporter in Chief or Not?
2017. Migration Information Source. Disponível em:
https://www.migrationpolicy.org/article/obama-record-deportations-deporter-chief-or-not.
Acesso em: 14 jun. 2021.

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em:
<https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/por.pdf>. Acesso em: 24 mar.
2021.

DETENTION WATCH NETWORK. Immigration Detention 101. Disponível em:
https://www.detentionwatchnetwork.org/issues/detention-101. Acesso em: 25 mar. 2021.

EUA endurecem regras para concessão de refúgio. DW, [s.l], 15 jul 2019. Disponivel em:
<https://www.dw.com/pt-br/eua-endurecem-regras-para-concess%C3%A3o-de-ref%C3%BAg
io/a-49602148>. Acesso em: 13 jun 2021.

EWING, Walter. Biden’s Actions on Immigration Enforcement Have Been Inconsistent
Since Taking Office. Immigration Impact, [s.l.], 20 maio 2021. Disponivel em:
<https://immigrationimpact.com/2021/05/20/biden-immigration-enforcement/#.YMkeEGZKh
QI>. Acesso em: 13 jun 2021

FREEDMAN, Rosa. Why the US left the UN Human Rights Council – and why it
matters, 2018. The Conversation. Disponível em:
<https://theconversation.com/why-the-us-left-the-un-human-rights-council-and-why-it-matter
s-98644>. Acesso em: 02 ago. 2021.

GOVERNMENT EXECUTIVE. How ICE Enforcement Has Changed Under The Trump
Administration. [s.l.], 29 jul. 2021. Disponível em:
<https://www.govexec.com/management/2019/07/how-ice-enforcement-has-changed-under-tr
ump-administration/158766/>. Acesso em: 23 mar. 2021.

https://diplomatique.org.br/por-que-trump-rompeu-com-a-oms/
https://www.aclu.org/blog/immigrants-rights/immigrants-rights-and-detention/trump-taking-more-money-raids-and-detention
https://www.aclu.org/blog/immigrants-rights/immigrants-rights-and-detention/trump-taking-more-money-raids-and-detention
https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/por.pdf
https://www.detentionwatchnetwork.org/issues/detention-101
https://www.dw.com/pt-br/eua-endurecem-regras-para-concess%C3%A3o-de-ref%C3%BAgio/a-49602148
https://www.dw.com/pt-br/eua-endurecem-regras-para-concess%C3%A3o-de-ref%C3%BAgio/a-49602148
https://www.govexec.com/management/2019/07/how-ice-enforcement-has-changed-under-trump-administration/158766/
https://www.govexec.com/management/2019/07/how-ice-enforcement-has-changed-under-trump-administration/158766/


GUIMÓN, Pablo. Crise migratória na fronteira com o México prejudica lua de mel de
Joe Biden. El País, Washington, 16 mar. 2021. Disponível em:
<https://brasil.elpais.com/internacional/2021-03-16/crise-migratoria-na-fronteira-com-o-mexi
co-prejudica-lua-de-mel-de-joe-biden.html>. Acesso em: 27 abr. 2021.

ENFERMEIRA diz que imigrantes detidas nos EUA tiveram úteros retirados em
cirurgias irregulares. 15 set. 2021, [s.l.]. Disponível em:
<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/09/15/enfermeira-diz-que-imigrantes-detidas-nos-
eua-tiveram-uteros-retirados-em-cirurgias-irregulares.ghtml>. Acesso em: 13 jun 2021.

HEINSFELD, A. A doutrina do Big Stick e a América Latina: a recepção na Argentina.
2005. Disponivel em:
<https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548206373_79369c0c766a0338
7b1f33891e912058.pdf>. Acesso em: 23 Março 2021.

HOMELAND SECURITY. Table 33. Aliens Apprehended: Fiscal Years 1925 to 2019,
2019a. Disponível em: <https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2019/table33>.
Acesso em: 15 jun. 2021.

HOMELAND SECURITY. Table 39. Aliens Removed or Returned: Fiscal Years 1892 to
2019, 2019b. Disponível em:
<https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2019/table39>. Acesso em: 15 jun.
2021.

HOMELAND SECURITY. Yearbook of Immigration Statistics 2019, 2019c. Disponível
em: <https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2019>. Acesso em: 15 jun. 2021.

HUMAN RIGHTS WATCH. US: Biden Should Act to Ensure Rights for All. 2020.
Disponível em: https://www.hrw.org/news/2020/11/12/us-biden-should-act-ensure-rights-all.
Acesso em: 28 mar. 2021.

INATOMI, C. Direitos civis e governo Trump: impressões sobre um antagonismo.
Repositório do Conhecimento do IPEA, 2019. Disponível em:
<http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9807>. Acesso em: 23 Março 2021.

IOM (org.). About IOM, 2021. Disponível em: <https://www.iom.int/about-iom> Acesso em:
15 jun. 2021.

JAWETZ, Tom. Building a More Dynamic Economy: The Benefits of Immigration.
American Progress, [s.l.], 26 jun. 2019. Disponível em:
<https://www.americanprogress.org/issues/immigration/reports/2019/06/26/471497/building-
dynamic-economy-benefits-immigration/>. Acesso em: 23 mar. 2021.

KIGHT, Stef W. Trump's budget proposal requests "wildly large" ICE funding. Axios,
[s.l.], 10 fev. 2020. Disponível em:
<https://www.axios.com/white-house-budget-ice-immigration-8c2ece6b-0aad-44a1-80bf-d2a
59a49aeb8.html>. Acesso em: 23 mar. 2021.

https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2019/table33
https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2019/table39
https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2019
https://www.hrw.org/news/2020/11/12/us-biden-should-act-ensure-rights-all
https://www.americanprogress.org/issues/immigration/reports/2019/06/26/471497/building-dynamic-economy-benefits-immigration/
https://www.americanprogress.org/issues/immigration/reports/2019/06/26/471497/building-dynamic-economy-benefits-immigration/
https://www.axios.com/white-house-budget-ice-immigration-8c2ece6b-0aad-44a1-80bf-d2a59a49aeb8.html
https://www.axios.com/white-house-budget-ice-immigration-8c2ece6b-0aad-44a1-80bf-d2a59a49aeb8.html


LOVERA, Patrícia Sulbarán. Reforma migratória de Biden: como é o plano que pode dar
cidadania dos EUA a 10 milhões de indocumentados. BBC News, Los Angeles, 22 jan.
2021.
Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55763326>. Acesso em: 22
mar. 2021.

LOWEREE, Jorge et al. The Impact of COVID-19 on Noncitizens and Across the U.S.
Immigration System. 2020. Disponível em:
<https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/impact-covid-19-us-immigration-syst
em>. Acesso em: 28 abr. 2021.

MARS, Amanda; FAUS, Joan. Perguntas e respostas sobre a crise das crianças imigrantes
nos Estados Unidos. 2018. El País. Disponível em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/19/internacional/1529422956_253073.html. Acesso
em: 15 jun. 2021.

MELLO, M. Apesar de debate migratório, EUA estimulam repressão a migrantes na
Guatemala. Brasil de Fato, 2021. Disponivel em:
<https://www.brasildefato.com.br/2021/01/23/apesar-de-debate-migratorio-eua-estimulam-rep
ressao-a-migrantes-na-guatemala>. Acesso em: 27 Março 2021.

OFFICE OF THE HISTORIAN. Immigration Act. Disponível em:
<https://history.state.gov/milestones/1921-1936/immigration-act>. Acesso em: 22 mar. 2021.

OHCHR (org.). Children and families should never be in immigration detention – UN
experts. 2016. Disponível em:
<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21026>. Acesso
em: 26 mar. 2021.

OHCHR (org.). Migrant detention must be “last resort”, UN rights group underlines in
its Revised Deliberation on deprivation of liberty of migrants. Disponível em:
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22710&LangID=E
. Acesso em: 28 mar. 2021.

OLIVEIRA, L. O imperialismo estadunidense na América Latina e no Caribe no final do
século XIX. 2015. Disponível em:
<file:///C:/Users/crist/Downloads/imperialismo-norte-americano-ufrgs.pdf>. Acesso em: 22
Março 2021.

OLIVEIRA, Thiago. O nacionalismo e a política externa dos Estados Unidos: o Partido
Republicano no século XXI. Dissertação. Programa De Pós-graduação em Relações
Internacionais San Tiago Dantas – UNESP, UNICAMP E PUC-SP, São Paulo. 2021.
Disponível em:
<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/202880/oliveira_tgg_me_mar.pdf?seque
nce=3&isAllowed=y>. Acesso em: 28 mar. 2021.

POZZI, Sandro. EUA abandonam o Conselho dos Direitos Humanos da ONU em apoio a
Israel. El País, Nova York, 19 jun. 2018.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55763326
https://history.state.gov/milestones/1921-1936/immigration-act
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21026
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22710&LangID=E


Disponível em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/19/internacional/1529411692_895391.html>. Acesso
em: 22 mar. 2021.

PORTER, K. Kimberly. Immigration Act of 1921. Immigration United States, 2021.
Disponível em:
<https://immigrationtounitedstates.org/589-immigration-act-of-1921.html>. Acesso em 18 de
abr. de 2021.

PALK, Rocío. De Clinton a Trump, veja o que fizeram os últimos presidentes dos EUA
em relação à imigração, 2020. MigraMundoDisponível em:
<https://migramundo.com/de-clinton-a-trump-veja-o-que-fizeram-os-ultimos-presidentes-dos-
eua-em-relacao-a-imigracao/> Acesso em: 14 jun. 2021.

PANITCH, L. Repensando o Marxismo e o Imperialismo para o século XXI. Tensões
Mundiais, [s.l.], v. 10, n. 18,19, p. 91–101, 2018. DOI:
10.33956/tensoesmundiais.v10i18,19.473. Disponível em:
<https://revistas.uece.br/index.php/tensoesmundiais/article/view/473>. Acesso em: 15 jun.
2021.

ROTH, Kenneth. How Biden Should Re-engage with the UN Human Rights Council.
2021. Human Rights Watch. Disponível em:
https://www.hrw.org/news/2021/02/22/how-biden-should-re-engage-un-human-rights-counci.
Acesso em: 28 mar. 2021.

SARAIVA, B. Por dentro das migrações dos países do Triângulo Norte da América
Central. AUN - Agência Universitária de Notícias. USP, 2021. Disponivel em:
<http://www.usp.br/aun/index.php/2021/03/24/por-dentro-das-migracoes-dos-paises-do-triang
ulo-norte-da-america-central/>. Acesso em: 27 Março 2021.

SILVA, João Carlos Jarochinski. A história das políticas migratórias dos Estados Unidos.
TEXTOS&DEBATES, Boa Vista, n.20, p. 7-21, jan./jun. 2013.
Disponível em: <https://revista.ufrr.br/index.php/textosedebates/article/view/1328>. Acesso
em: 22 mar. 2021.

SOUZA, Ailton de. América Latina, conceito e identidade: algumas reflexões da
história. PRACS: Revista de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP,
Macapá, n. 4, p. 29-39, dez. 2011. Disponível em:
<https://periodicos.unifap.br/index.php/pracs/article/view/364/n4Ailton.pdf>. Acesso em: 27
abr. 2021.

SOUZA, Carina de Oliveira. A proteção internacional dos refugiados e o sistema
brasileiro de concessão de refúgio. Revista Âmbito Jurídico, Alagoas, 1 maio 2011.
Disponível em:
<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-88/a-protecao-internacional-dos-refugiados-e-o
-sistema-brasileiro-de-concessao-de-refugio/>. Acesso em: 13 jun 2021.

TELLES, Tamara Cecilia K.; CARMO, Mônica. Mobilidade Geográfica e Carreira: jovens
universitários que querem se inserir no mercado de trabalho canadense. Interfaces
Brasil/Canadá. Florianópolis/Pelotas/São Paulo, v. 19, n. 3, 2019, p. 14-167. Disponível em:

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/19/internacional/1529411692_895391.html
https://www.hrw.org/news/2021/02/22/how-biden-should-re-engage-un-human-rights-council
https://revista.ufrr.br/index.php/textosedebates/article/view/1328


<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/interfaces/article/view/17295>. Acesso em: 13
jun 2021.

THE Biden Plan To Build Security And Prosperity In Partnership With The People Of
Central America. BIDEN HARRIS. Disponível em: https://joebiden.com/centralamerica/.
Acesso em: 28 mar. 2021.

UNHCR (org.). The UN Refugee Agency, 2021. Disponível em:
<https://www.unhcr.org/environment-disasters-and-climate-change.html> Acesso em: 15 jun.
2021.

UNICEF. A Declaração Universal Dos Direitos Humanos. 2021. Disponível em:
<https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em 14 de
jun. de 2021.

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL. About HRC. Disponível em:
<https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx>. Acesso em: 26 fev.
2021.

VILLALOBOS, José D. Promises and Human Rights: The Obama Administration on
Immigrant Detention Policy Reform. v. 18, n.1-2, p. 151-170. Political Science Department.
University of Texas at El Paso. 2011.

WHO (org.). Impact of COVID-19 on people's livelihoods, their health and our food
systems. 2020. Declaração conjunta da OIT, FAO, IFAD e OMS. Disponível em:
https://www.who.int/news/item/13-10-2020-impact-of-covid-19-on-people%27s-livelihoods-t
heir-health-and-our-food-systems. Acesso em: 14 jun. 2021.

https://joebiden.com/centralamerica/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx

