
2º Encontro Brasileiro de Estudos de Paz 

20 a 22 de setembro de 2017 

João Pessoa 

Paraíba 

 

 

 

 

Áreas Temáticas: Migrações, Refugiados e Paz; Grupos Vulnerabilizados e Estudos para a 

Paz. 

 

O REFÚGIO NO SISTEMA INTERNACIONAL: Uma análise da experiência do “novo” 

refugiado nas Relações Internacionais 

 

 

 

 

Rafaela Julich Morais 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa 

2017 



RESUMO 

Desde a criação do sistema estatal na Paz de Westphalia à mudança do equilíbrio de poder 

após as Duas Guerras Mundiais, da bipolaridade da Guerra Fria aos ataques de 11 de 

setembro, os refugiados são características centrais do sistema de Estados soberanos. Apesar 

de sua característica internacional, a maioria dos trabalhos realizados na disciplina da 

Migração Forçada não utilizou, das ferramentas das RI, mas principalmente de análises da 

Antropologia e do Direito às consequências do deslocamento humano. É relevante, bem 

como, avaliar a situação de “cima para baixo”, de forma a entender as estruturas que 

influenciam as respostas do Estado e outros atores internacionais à migração forçada. Com o 

fim da Guerra Fria e a vitória das nações ocidentais sobre o comunismo, as razões ideológicas 

para a aceitação de refugiados mudaram tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Os 

migrantes não-europeus encontraram-se situados fora do regime, com elegibilidade restrita à 

entrada no hemisfério norte. Quando os refugiados passaram a chegar às portas da Europa, o 

“mito da diferença” foi construído para fazer o refugiado do Sul parecer incompatível ao 

Regime Internacional de refúgio. A imagem do migrante “normal” foi criada, que era 

“branco, do sexo masculino e anticomunista”, justaposta bruscamente com a figura do “novo” 

refugiado que fugia do hemisfério sul. Os refugiados não-europeus passaram a ser, portanto, 

uma realidade física na Europa, e não apenas frutos de deslocamentos internos dentro das 

fronteiras da África; neste continente, refugiados fogem não apenas da perseguição política e 

religiosa, mas também de conflitos étnicos, desastres naturais, golpes de Estado, conflitos 

civis e interestatais. O Ocidente e instituições como a ONU têm marginalizado os Estados 

orientais – de onde, inclusive, vem o maior fluxo migratório forçado – a participar na 

formação do Direito dos Refugiados. Como resultado, ele é, e continuará a ser, um regime 

eurocêntrico. 
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Introdução 

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), 

63,3 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocarem por fronteiras nacionais e 

transnacionais em 2015, sendo a primeira vez na história da Organização a ser alcançado o 

limite superior a 60 milhões de refugiados produzidos pela guerra e por perseguições 

políticas, étnicas ou religiosas. Este número supera o tamanho da população do Reino Unido, 

ou do Canadá, Austrália e Nova Zelândia combinados. Destes, 21,3 milhões são refugiados e 

solicitantes de refúgios em países que não os seus de origem, e 40,8 milhões são deslocados 

dentro do próprio território (EDWARDS, 2016). 

A questão dos refugiados é tema recorrente no presente momento devido a crises de 

migração em todo o mundo, em especial no Oriente Médio e no continente africano. A Síria, 

por exemplo, encontra-se nos holofotes internacionais devido à crise humanitária que assola o 

país e leva à morte de centenas de civis diariamente, além de forçar outros milhares a se 

deslocarem dentro do próprio território ou para outras nações.
1
 

Em vista da evolução da crise atual de refugiados, portanto, mostra-se necessário um 

estudo aprofundado no domínio das Relações Internacionais de forma a auxiliar no 

entendimento da causa da migração forçada no mundo, e na elaboração de políticas mais 

eficazes. A questão dos refugiados vai além dos problemas relacionados aos direitos 

humanos; os movimentos migratórios são também parte inerente da política e sistema 

internacionais, simbolizando a falha da relação entre Estado-cidadão-território (HADDAD, 

2008).  

Além da posição do migrante forçado no sistema internacional, torna-se relevante a 

análise da construção da identidade nacional do Estado soberano, bem como a do próprio 

refugiado, de modo a compreender de forma mais adequada como as duas se relacionam. 

Durante as duas Guerras Mundiais, e continuamente com a Guerra Fria, a imagem do 

refugiado “normal” foi concebida, que era “branca, do sexo masculino e anticomunista”; esta 

justaposta bruscamente pela figura do “novo” migrante que foge do hemisfério sul, em 

especial a partir dos processos de descolonização da África ao longo do século XX. Com o 

fim das tensões entre Estados Unidos e União Soviética, e a consequente vitória das nações 

Ocidentais sobre o comunismo, as razões ideológicas para a aceitação de refugiados mudaram 

tanto nos Estados Unidos quanto na Europa (CHIMNI, 1998). 

                                                           
1
 De acordo com reportagem de junho de 2017 do website de notícias da BBC, mais de 250 mil sírios 

perderam a vida em quatro anos de conflito armado, e mais de 11 milhões foram forçados a se 
deslocarem dentro e fora da fronteira do país.  



Por conseguinte, o presente trabalho visa responder a seguinte pergunta: como a 

identidade nacional do Estado soberano contrasta com a “nova” imagem construída do 

migrante forçado e influencia sua experiência na atual crise migratória do século XXI? 

Através da análise de identidades de Estados receptores de refugiados, a serem 

utilizados neste trabalho a Alemanha e a Hungria, é possível identificar uma sólida 

disparidade com a construção da imagem do “novo” refugiado no pós-Segunda Guerra 

Mundial. Discursos baseados em identidades liberais e mais tolerantes, como aqueles 

professados pela chefe de Estado alemã Angela Merkel, demonstram ignorar, em parte, a 

imagem perigosa construída do novo migrante do Sul e inclinam a implantar políticas mais 

tolerantes quanto ao acolhimento de migrantes; em contrapartida, discursos alicerçados em 

identidades nacionalistas e culturalmente “egocêntricas”, como aqueles professados pelo 

primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, tendem à formulação de políticas restritivas que 

influenciam de maneira negativa a experiência do refugiado. 

Os discursos de Orban que remetem aos valores cristãos podem ser entendidos através 

daquilo que Huntington (1993) chamou de “enfraquecimento do Estado” como fonte de 

construção de identidades. De acordo com o autor, a religião tem preenchido cada vez mais a 

falha do Estado em representar uma imagem que os indivíduos possam identificar, fornecendo 

então bases para a construção de identidades e comprometimentos que transcendem as 

fronteiras nacionais e unem civilizações. Desta forma, as diferenças na cultura e religião 

(islamismo versus cristianismo) criam diferenças em relações a questões políticas, desde o 

comércio e meio ambiente, aos direitos humanos e às migrações. Cada vez menos capazes de 

mobilizar apoio e formar coalizões com base na ideologia, governos e grupos buscam 

mobilizar o apoio popular com o apelo à religião em comum (cristianismo, no caso da 

Hungria) e à identidade de civilização (a democracia e tolerância, no caso da Alemanha). 

Para tanto, o artigo será dividido em três seções; a primeira visa examinar as principais 

contribuições da teoria construtivista das Relações Internacionais acerca da construção das 

identidades através do processo contínuo de interação e práticas sociais que, por conseguinte, 

dão significados às ideias, à cultura a qual pertence, e os padrões de normas e regras que 

regulam tal interação (KARZENSTEIN, 1996; KRATOCHWIL, 1989). Far-se-á uso, bem 

como, das análises discursivas e o modo como a linguagem influencia no processo de 

identificação dos atores, mudando o foco das estruturas para “quem fala” (EPSTEIN, 2010).  

Mediante a ponderação de discursos políticos, a segunda seção observará a maneira 

como as identidades nacionais alemãs e húngaras contrapõem-se com a imagem construída do 



“novo” migrante do sul, particularmente os refugiados sírios. Por fim, a seção final buscará 

compreender o modo como as políticas migratórias são concebidas tendo como base as 

identidades nacionais, bem como a maneira que elas influenciam a experiência do migrante 

no país onde solicita o refúgio. 

 

1. Quem sou eu: a construção da identidade segundo a perspectiva construtivista 

As teorias tradicionais da disciplina das Relações Internacionais concentraram seus 

esforços, em sua concepção, em estudos sobre a natureza humana. Com a evolução do campo, 

o debate concentrou-se cada vez mais com a ação estatal e a extensão da influência da 

estrutura (anarquia e distribuição de poder), do processo (interações e aprendizados), e das 

instituições. Apesar da predominância das teorias chamadas mainstream, abordagens mais 

críticas buscam explicar a questão da formação de identidades e interesses, uma preocupação 

compartilhada pelos principais estudiosos das visões pós-estruturalistas, feministas, pós-

modernistas e construtivistas.  (WENDT, 1992).  

A fim de compreender a forma como a experiência do refugiado é afetada pelas 

políticas adotadas pelos países receptores, é indispensável o exame das identidades nacionais 

que moldam os interesses estatais e, por conseguinte, formulam e aplicam as medidas 

migratórias. A corrente teórica que se comprometeu em analisar a importância da construção 

da identidade do Estado, ator de maior relevância no cenário internacional, foi o 

construtivismo. A principal promessa desta corrente foi a de analisar questões usualmente 

ignoradas pelas teorias tradicionais (como questões de gênero, sexualidade, raça, religião e 

cultura) de forma a entender os fenômenos sociais (HOPF, 1998). 

De acordo com Alexander Wendt (1992), as ações dos atores serão organizadas 

através de estruturas que são constituídas por significados coletivos; ao participar de tais 

estruturas, os atores irão adquirir identidades, ou seja, expectativas e entendimentos 

relativamente estáveis e específicos sobre o “eu” (self). Sendo assim, é possível concluir que 

as identidades são construídas através do processo de interação social. Os entendimentos do 

self tendem a espelhar a ação do “outro” (other) ao longo do tempo, tornando-se, portanto, 

uma reflexão da socialização do ator. 

Todavia, cada ator possui diversas identidades, cada uma relacionada a um papel 

institucional; no caso do Estado, verbi gratia, as identidades podem ser de “soberano”, “líder 



do mundo livre” ou, no caso estudado, de “acolhedor dos refugiados” (WENDT 1992). O self, 

ou a identidade do Estado é, portanto, variável, dependendo do contexto histórico, cultural, 

político e social (HOPF, 1998). Sendo os interesses produtos da identidade, a imagem da 

Hungria como “membro da União Europeia” implicaria um arranjo de interesses diferentes 

daqueles que implicam sua identidade de “país cristão”, por exemplo.  

Um princípio fundamental da teoria social construtivista diz respeito à ação do 

indivíduo para o objeto, entre eles outros atores, relativa aos significados que tais objetos 

possuem. Por exemplo, um Estado irá agir de forma diferente em relação aos amigos e aos 

inimigos, pois que estes ameaçam e aqueles não (WENDT, 1992). Visto como a identidade 

dos Estados é um produto de práticas constitutivas doméstica e internacionalmente, é de se 

esperar que a identidade política seja diversificada entre os Estados. Sendo assim, espera-se 

que haja padrões diferentes de comportamento entre grupos de Estados com interesses e 

identidades díspares entre si (HOPF, 1998). 

Como apontado por Hopf (1998): 

Identidades têm um significado muito maior para cada Estado que um mero 

rótulo. As identidades oferecem a cada Estado um entendimento sobre outro 

ator, sua natureza, seus motivos, interesses, ações prováveis, atitudes, e seu 

papel em qualquer contexto político dado. (HOPF, 1998, p. 193, tradução 

nossa) 

Ademais, as identidades e os interesses estatais são construídos pelas estruturas sociais 

intersubjetivas, não sendo exógenas ao sistema pela natureza humana ou pela política 

doméstica. As identidades sociais são arranjos de significados que um ator atribui a si mesmo, 

ao mesmo tempo em que leva em conta a perspectiva do “outro” (other). Desta forma, as 

identidades possuem propriedades estruturais tanto individuais quanto sociais, permitindo que 

o ator determine “quem sou eu” e “quem somos nós” (WENDT, 1994).  

As identidades possuem três funções na sociedade: elas irão dizer ao indivíduo e 

outros atores quem ele é, e dirão ao indivíduo quem os outros são. Desta forma, as identidades 

implicarão um arranjo de interesses ou preferências em respeito às ações adotadas em 

determinada área, bem como as ações tomadas em relação a outros atores. Isto posto, um 

Estado irá analisar os outros de acordo com a identidade que a eles atribui, ao mesmo tempo 

em que reproduz sua própria identidade através de práticas sociais rotineiras (HOPF, 1998).  



O construtivismo, todavia, não está passível de críticas. Charlotte Epstein (2010) 

argumenta que a análise de discursos pode aprimorar as teorias sobre identidades. A autora 

argumenta que os principais estudiosos construtivistas utilizam da identidade como uma 

variável, sem, no entanto, explicar como ela foi criada. Ao aplicar a identidade individual ao 

Estado, a qual surge através da cultura e da socialização, Epstein aponta que a identidade 

torna-se essencialista e faz suposições semelhantes às abordagens tradicionais das Relações 

Internacionais. 

Sendo assim, o self possui diversas camadas, e para melhor compreender a construção 

de identidades, a autora aponta que é preciso pensá-las como um processo de identificação; 

visto como um único self não é possível, torna-se difícil a observação de todos os 

componentes de sua identidade. Existem marcadores de identidades mais óbvios que 

contribuem para a identificação pessoal, como o gênero, a raça, a etnia, a linguagem, entre 

outros. Contudo, existem diversas influências inconscientes que constroem a identidade do 

sujeito, sendo ele “simultaneamente, um sujeito de desejo e um sujeito discursivo”, que atua e 

sofre atuação externa (EPSTEIN, 2010). 

Por conseguinte, Epstein (2010) salienta:  

[...] existe o desejo de um lado, e a necessidade de ser integrado em uma 

ordem simbólica de modo a ser capaz de expressar tal desejo [...]. O que o 

sujeito quer dizer só pode ser mediado por palavras que a todos pertencem, 

palavras que possuem significados genéricos e, portanto, são 

fundamentalmente mal adaptadas para esse impulso único e imediato que 

levou o sujeito a querer falar. (EPSTEIN, 2010, p. 336, tradução nossa). 

A autora, destarte, acrescenta uma variável mais complexa ao entendimento da 

identidade como processo de identificação ao apontar sobre a dificuldade do sujeito em 

expressar-se devido às limitações impostas pela linguagem (EPSTEIN, 2010). Sendo assim, 

através da análise de discursos, é possível focar em “quem fala”, desafiam-se as abordagens 

construtivistas ao salientar o poder dos discursos e dos procedimentos rotineiros de quem fala 

e quais vozes são consideradas legítimas (LUGOSI, 2012). 

De acordo com Resende (2009), ao conceber uma realidade socialmente construída em 

que todos os atores possuem significado, e ao reconhecer “a natureza instável e performática 

das identidades que são atribuídas” a esses mesmos atores, a análise discursiva busca 



“compreender as práticas sociais de produção e reprodução de significados e representações”. 

Assim sendo: 

[...] os discursos constroem uma realidade específica, que não deve ser 

confundida com distorções, ou falsidades ideológicas [...]. Discursos possuem 

materialidade porque, ao se apropriarem de velhos discursos, adaptando 

mitos, narrativas, símbolos e imagens do passado ao presente, e projetando-as 

para o futuro, acabam produzindo sujeitos, objetos, significados, ações e, 

portanto, realidades. Discursos, portanto, possuem uma agência e uma 

materialidade que não podem ser ignoradas da ação política. (RESENDE, 

2009, p. 138). 

Nas seções seguintes, em suma, far-se-á o uso tanto do construtivismo para a análise 

da construção da identidade como fruto da socialização entre os atores, bem como da análise 

discursiva para melhor compreender a maneira como a linguagem complementa o processo de 

identificação dos sujeitos no cenário internacional.  

2. O “novo” migrante do Sul versus as identidades nacionais europeias 

Com o fim da Guerra Fria e a chegada dos “novos solicitantes de refúgio” vindos do 

Sul global, houve um processo de transformação dos estudos migratórios. Esta renovação do 

pensamento traduziu-se em uma série de medidas restritivas ao passo que os refugiados 

perdem seu valor ideológico e político, que atualmente podemos chamar de regimes non-

entrée (CHIMNI, 1998). 

As mudanças de paradigmas na política internacional do refúgio coincidiram com a 

criação do mito da diferença, onde os fluxos de refugiados vindos do mundo em 

desenvolvimento foram caracterizados como radicalmente diferentes dos fluxos na Europa 

desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Cria-se, então, a imagem do refugiado “normal”, 

homem, branco e anticomunista, que contrasta de forma drástica com os indivíduos 

descolando-se do Sul (CHIMNI, 1998). A disparidade entre a imagem do “novo” refugiado 

versus aquela considerada “normal” é possível de ser observada nos discursos de Viktor 

Orban, primeiro-ministro da Hungria; em seu discurso anual organizado pela Associação para 

a Cooperação Cívica Húngara em fevereiro de 2017, o líder atestou que o país acolheria 

“verdadeiros” refugiados europeus e que, na Hungria, “encontrariam a Europa que perderam 

em suas pátrias” (ORBAN, 2017). 



Como visto na seção anterior, as identidades são arranjos sociais de significados que 

um ator atribui a si mesmo, levando em conta a perspectiva de quem é o “outro” (WENDT, 

1994). Logo, a percepção dos países europeus como étnica, cultural e politicamente diferentes 

dos refugiados do Sul, somada à interação social palpável com estes migrantes que passam a 

bater em suas portas, cria-se a identidade do “novo” refugiado e reforça, através das práticas 

rotineiras, suas próprias identidades. Como argumentado pelo primeiro-ministro húngaro: 

Não devemos esquecer que as pessoas chegando na Europa cresceram com 

uma religião diferente e representam uma cultura completamente diferente. A 

maioria não é cristã, mas muçulmana. [...] não é preocupante que o 

cristianismo europeu agora mal é capaz de manter a Europa cristã? Não há 

alternativa, e não temos outra opção senão defender nossas fronteiras.
2
 

(ORBAN, 2015, tradução nossa). 

Os interesses como intrínsecos à identidade bem como mudam; quando no período 

entre Grandes Guerras o refugiado era o europeu que se deslocava dentro do próprio 

continente, as políticas tendiam a ter um caráter de abertura e acolhimento. Com a 

transformação da imagem do refugiado para aquele que fugia do Sul devido às novas guerras 

(principalmente conflitos intraestatais), as políticas europeias passam a ter traços de 

contenção (CHIMNI, 1998). 

De acordo com Chimni (1998) alguns fatores embasaram o argumento de que os 

novos fluxos de refugiados representavam uma ruptura com os do passado. Em primeiro 

lugar, em termos quantitativos, as crises pós-1960 possuíam uma magnitude sem precedentes. 

É interessante notar que esta mudança na magnitude das crises está intimamente relacionada 

com o processo de descolonização da África nos anos 1960, que foi central ao longo processo 

político que afetou todo o continente (BIRMINGHAM, 2009).  

Outro argumento tem relação com a característica individual dos refugiados europeus 

se comparados aos “novos” refugiados do Sul; os primeiros atenderiam ao critério do 

deslocamento devido à perseguição política, enquanto estes últimos representariam um 

movimento disfarçado de migração econômica, e não política. Este ponto está intimamente 

conectado com o terceiro mito da diferença, onde ao contrário dos refugiados europeus, os 

refugiados do mundo em desenvolvimento eram criados por conflitos internos, portanto o 

Estado pós-colonial deveria ser responsabilizado (CHIMNI, 1998). 

                                                           
2
 Citação retirada de notícia do jornal The Guardian, de 03 de setembro de 2015. 



Com a criação destes mitos e o reforço da imagem do refugiado “normal”, fundado 

nas características europeias, uma clara mensagem estava sendo enviada à população destes 

Estados receptores de solicitações de refúgio: que a quantidade de migrantes era exacerbada, 

que chegavam ao país sem uma razão pertinente e abusavam de suas hospitalidades 

(CHIMNI, 1998). Este discurso pode, inclusive, ser observado nos argumentos de líderes com 

políticas restritivas à entrada de refugiados, onde são retratados como “intrusos” e “terroristas 

em potencial” (GALL 2016), enquanto a Chanceler alemã, Angela Merkel, atesta que a 

Europa possui um dever moral e legal em proteger os deslocados por conflitos (ZIEBARTH, 

2015).  

De acordo com Kurthen (1995), os Estados-nação são frutos de migrações e de 

movimentos populacionais em tempos de paz e de guerra. Suas capacidades de acolhimento 

ou exclusão ao desenhar suas fronteiras e políticas migratórias influenciam tanto movimentos 

de emancipação e democratização, quanto fomentação da xenofobia e do preconceito 

etnocentrista. Desta forma, desde a Segunda Guerra Mundial, houve um forte 

comprometimento por toda Europa em criar uma identidade política tolerante e pluralista 

(FUKUYAMA, 2006). No caso da Alemanha, seu posicionamento frente à crise de refugiados 

está intrinsecamente relacionado à construção da imagem do país como uma “nação de 

migrante”, que contribui para a emergência de uma identidade econômica, social, política e 

cultural única. Em sua lei de asilo de 1949, assumiu-se que a Alemanha “pode querer e estar 

disposta, a qualquer momento, a cumprir e atender às obrigações e intenções universalistas e 

liberais acerca da provisão de asilo” (KURTHEN, 1995). 

Como apontado por Wendt (1992), cada ator possui diversas identidades relacionadas 

ao papel institucional no cenário internacional; a identidade de “acolhedora de migrantes” da 

Alemanha está intimamente relacionada à sua própria história como país produtor de 

refugiados. Milhões de civis alemães foram vítimas de expulsão e ocupação externa nos 

últimos anos de guerra e durante o período entre guerras, sendo que cerca de dois milhões de 

emigrantes fugiram da Alemanha entre 1950 e 1960 (KURTHEN, 1995).  

Por conseguinte, assume-se que a identidade europeia, associada a valores como o 

liberalismo, a tolerância e a solidariedade, é compartilhada na Alemanha. Em contrapartida, a 

chamada “europanização” não foi amplamente incorporada na Hungria, sendo a tolerância e 

os valores cívicos menos avançados. Por “europanização” entende-se o processo onde os 

Estados adotam as regras da União Europeia (EU), havendo a construção, difusão e 



institucionalização de regras formais e informais, criação de crenças compartilhadas, e 

práticas políticas na Europa (KATZENSTEIN, 2006). A política da UE é definida pela 

economia de mercado, democracia e respeito aos direitos humanos, delimitando através de 

regras o que seria a identidade europeia (SUBOTIC, 2011). 

O que ocorre na Hungria é a divergência de identidade onde as coalizões domésticas 

resistem às normas e regras da “europanização”, definindo a comunidade nacional em 

contraste aos valores europeus ou os requerimentos considerados ilegítimos internamente. Por 

conseguinte, em vez de reafirmar a identidade europeia de um Estado, este processo pode 

produzir a ressurgência de reivindicações nacionalistas e particularistas (SUBOTIC, 2011). 

Ao observar os discursos de Orban (2017), o qual atesta que “políticos globalistas buscam 

varrer a democracia do debate e substitui-la pela democracia da correção”, de modo que “o 

verdadeiro poder, as decisões e influências não são exercidas por governos eleitos, mas por 

redes globais e organizações internacionais”
3
, mostrando uma estratégia respaldada da 

incompatibilidade dos elementos da identidade europeia versus a identidade nacional.   

Visto como a construção das identidades nacionais dá-se através do processo de 

socialização, pode-se dizer que elas são arranjos de significados que um ator atribui ao seu 

self, ao mesmo tempo em que atribui significados ao other (WENDT, 1994), delimitando 

“quem sou eu” (por exemplo, Alemanha ou Hungria), “quem somos nós” (europeus), e “quem 

são os outros” (os refugiados). Deste processo concebido pelas estruturas sociais 

intersubjetivas, surgem os interesses e preferências em respeito às ações adotadas pelo ator 

em determinada área (HOPF, 1998), no caso da presente pesquisa, as políticas migratórias. A 

identidade alemã baseia-se nos princípios da União Europeia, sobretudo aqueles alicerçados 

no liberalismo, na tolerância e na democracia, justificando, portanto, sua política de “portas 

abertas” em detrimento da “nova” imagem do migrante forçado.  

A Hungria, por outro lado, mostra não ter incorporado por completo os valores ditos 

europeus, fundamentando-se no nacionalismo e etnocentrismo. É possível observar nos 

discursos do primeiro-ministro húngaro a perpetuação da identidade atribuída ao refugiado 

após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitas vezes caracterizados como “intrusos” e 

“terroristas em potencial”. Notadamente quando o líder húngaro atesta que o país receberá 

“verdadeiros” refugiados (europeus), a identidade do refugiado do Sul contrasta de forma 

negativa com a imagem do migrante “normal”, branco e europeu do período entre guerras.  
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3. As políticas migratórias e a experiência do “novo” refugiado 

Após o exame da construção das identidades nacionais húngaras e alemãs e dos 

refugiados através da socialização e do discurso, é preciso analisar a forma como o claro 

contraste entre elas afeta a elaboração das políticas migratórias e seus efeitos na experiência 

do migrante nos países aqui estudados. Para Huysmans (2000), o desenvolvimento de uma 

política migratória comum na União Europeia está embutido em um processo social, político 

e profissional amplo, articulado em uma sociedade diversificada. Os Estados do leste europeu 

concomitantemente enfrentaram desafios de integração social e legitimidade política, 

incluindo o aumento da pobreza, a deterioração das condições de vida nas cidades, além do 

renascimento dos movimentos racistas e xenofóbicos. Neste cenário, a migração tem sido 

apresentada (conforme observado nos discursos de Viktor Orban) como perigo à ordem 

pública, à identidade e cultura nacional, além de ameaça à estabilidade dos mercados de 

trabalho. 

A interpretação da identidade política e cultural de um país envolve diversas questões: 

o multiculturalismo, a identidade europeia, o nacionalismo, a xenofobia e o racismo. Na 

tentativa de coincidir as fronteiras culturais e políticas, a mistura cultural resultante da 

migração é altamente politizada. Por consequência, os discursos que retratam a migração 

como desafios perigosos à noção de integração política e social da sociedade possuem efeitos 

de securitização (HUYSMANS, 2000).  

Além da criação do mito da diferença entre o refugiado “normal” e o “novo”, o 

processo de integração europeu também envolveu o desenvolvimento (bem como a luta 

contra) da representação da migração como um perigo, onde o significado cultural do controle 

de fronteiras mostra-se um elemento central. Apontado como um problema interno de 

segurança, o controle das fronteiras possui uma dimensão cultural; os indivíduos cruzando 

fronteiras são frequentemente diferenciados de acordo com diversos critérios. Visto como a 

maioria dos solicitantes de refúgio vem de países em desenvolvimento, eles são caracterizados 

como cultural e racialmente diferentes (HUYSMANS, 2000).  

Como apontado por Adamson (2006), o fim da Guerra Fria transformou a natureza e a 

função das fronteiras nacionais, de forma que vemos uma maior securitização das migrações e 

um aumento do policiamento das fronteiras. O que ocorre é a crescente preocupação com os 



impactos na segurança com os fluxos massivos de refugiados, entretanto, a autora aponta que 

os Estados tradicionalmente forjam suas políticas nacionais de migração em resposta aos seus 

interesses econômicos e de segurança; através das políticas, os migrantes muitas vezes são 

apontados como ameaças, em especial durante tempos de crise.  

Desta forma, é possível notar uma ligação indireta entre as políticas migratórias e o 

racismo e a xenofobia. Ao enfatizar a necessidade de restrições e do controle de fronteiras, 

implica-se uma imagem negativa aos grupos de migrantes e pode sustentar expressões 

públicas de racismo e xenofobia, dentro do contexto político.  

A título de exemplo, o governo húngaro enviou cerca de quatro milhões de booklets de 

forma a convencer seus nacionais a votarem “não” no referendo nacional acerca da proposta 

da União Europeia em realocar refugiados no continente; a pergunta do referendo dizia 

respeito ao “assentamento obrigatório de cidadãos não-húngaros na Hungria sem a aprovação 

da Assembleia Nacional”
4
. Acoplado à distribuição dos booklets, o governo húngaro foi 

responsabilizado por financiar propagandas em forma de outdoors, onde incluíam mensagens 

como: “você sabia que, desde o começo da crise migratória, mais de 300 pessoas morreram 

como resultado de ataques terroristas na Europa”
5
. 

Por conseguinte, pode não ser adventício o resultado da enquete realizada no país em 

abril de 2016, onde 46% dos húngaros qualificaram-se como “anti-imigrantes”, um número 

três vezes maior que o começo dos anos 1990, quando a enquete foi criada
6
. Em relação às 

fronteiras, além das culturais impostas contra a entrada de refugiados, o primeiro-ministro 

húngaro assenta sobre a necessidade de criar um “sistema de defesa mais substancial” através 

da criação de cercas ao longo da fronteira da Hungria e da Sérvia. Ademais, o governo bem 

como iniciou o recrutamento de uma patrulha de fronteira, de forma a negar proteção e 

expulsar os solicitantes de refúgio de volta à Sérvia (GALL, 2016). 

Tendo em vista este contexto político, algumas medidas foram criadas dentro da UE 

para responder à crise migratória no continente. A Comissão Europeia possui diversos 

mecanismos para auxiliar os migrantes forçados e os países onde a crise migratória exerceu 

efeitos palpáveis; através do Departamento da Comissão Europeia para a Assistência 
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Humanitária e a Proteção Civil, a União Europeia oferece apoio material e assistência 

humanitária aos considerados países de “trânsito” de refugiados. Além disso, a Comissão 

argumenta que os países-membros poderão responder de forma mais eficaz à crise migratória 

através de sua assistência, de forma a não exaurir os recursos internos de seus membros 

(POPESCU, 2016). Em razão da tardia aderência da Hungria à União Europeia, o país não foi 

capaz de implementar por completo as políticas migratórias e, acoplado à pouca experiência 

com os valores europeus e a pouca estabilidade econômica, tornou-o despreparado em lidar 

com o alto fluxo de refugiados (BARNES; JOHNSON, 2015).  

A Alemanha, por outro lado, possui experiência histórica com uma variedade de 

imigrantes adentrando seu território, o que explica a gradual liberalização de suas fronteiras 

de forma a acomodar grandes fluxos migratórios. Esta experiência deu-se devido a dois 

momentos históricos específicos: no fim da Segunda Guerra Mundial, quando cerca de 12 

milhões de refugiados vindos de antigos territórios do leste da Alemanha foram repatriados ao 

país; e à escassez de mão-de-obra com o fim da Segunda Guerra, que levou a Alemanha a 

utilizar “trabalhadores convidados” (guest workers), em especial turcos, a fim de impulsionar 

a economia alemã (GREEN, 2015). Por conseguinte, a experiência alemã em relação aos 

imigrantes e refugiados tem liberalizado suas políticas migratórias e, progressivamente, 

tornado a Alemanha mais tolerante (HAVLOVÁ; TAMCHYNOVÁ, 2016).  

Em consequência, a Alemanha recebeu mais de 476 mil solicitações de refúgio em 

2015, o maior número da Europa, enquanto a Hungria contabilizou cerca de 180 mil pedidos
7
. 

Sendo assim, a Chanceler alemã Angela Merkel tem defendido uma política migratória de 

“portas abertas”, expressando o “dever humanitário” europeu em auxiliar aqueles migrantes 

afetados por conflitos intraestatais
8
. 

Como apontado por Hopf (1998), a identidade do Estado é variável de acordo com o 

contexto histórico, cultural, político e social. Após o breve exame da construção das 

identidades alemãs e húngaras e sua relação com suas políticas migratórias, é possível 

concluir que a experiência histórica da Alemanha está intimamente conectada com sua 

política de “portas abertas” aos refugiados na atual crise migratória, além de acordar com os 

princípios da União Europeia de liberalismo, direitos humanos e democracia. A Hungria, por 

outro lado, perpetua um discurso considerado nacionalista e xenofóbico, o que fomenta o 
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sentimento “anti-imigração” e afeta de forma negativa a experiência do migrante forçado no 

país, onde são frequentemente tratados com violência
9
. 

 

4. Considerações Finais 

Durante as duas Guerras Mundiais, e continuamente com a Guerra Fria, a imagem do 

refugiado “normal” foi concebida, que era “branca, do sexo masculino e anticomunista”; esta 

justaposta bruscamente pela figura do “novo” migrante que foge do hemisfério sul, em 

especial a partir dos processos de descolonização da África ao longo do século XX. Após a 

análise das identidades de Estados receptores de refugiados, utilizados neste trabalho a 

Alemanha e a Hungria, é possível identificar uma sólida disparidade com a construção da 

imagem do “novo” refugiado no pós-Segunda Guerra Mundial.  

Esta disparidade é explicada através da construção social das identidades, utilizando 

como base os princípios da teoria construtivista das Relações Internacionais. Conforme 

apontado por Wendt (1992; 1994), as identidades sociais são arranjos de significados que um 

ator atribui a si mesmo, ao mesmo tempo em que leva em consideração a perspectiva do 

“outro”, sendo construídas através do processo de interação social. Os entendimentos do self 

tendem a espelhar a ação do “outro” ao longo do tempo, tornando-se, portanto, uma reflexão 

da socialização do ator. 

Visto como cada ator possui diversas identidades que são construídas através de 

práticas domésticas e externas, os padrões de comportamento entre grupos de Estados com 

interesses divergentes tende a ser diferentes entre si (HOPF, 1998). Desta maneira, é possível 

analisar a forma como as ações e políticas da Alemanha e da Hungria, ambos os países 

membros da União Europeia, divergem de maneira significativa. Ademais, através análise de 

discursos é, bem como, elementar à compreensão da formulação das políticas migratórias dos 

dois países aqui estudados. Esta abordagem visa “compreender as práticas sociais de produção 

e reprodução de significados e representações”, onde os discursos adaptam-se através do 

tempo e produzem sujeitos, significados e ações (RESENDE, 2009). 

                                                           
9
 Para mais informações sobre o tratamento dos refugiados na Hungria, ver artigo publicado por Anemona 

Hartocollis no jornal The New York Times, de setembro de 2015, disponível em: 
https://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/reporters-notebook/migrants/hungary-treatment-refugees 



Discursos baseados em identidades liberais e mais tolerantes, como os da Chanceler 

alemã Angela Merkel, demonstram ignorar, em parte, a imagem perigosa construída do 

migrante do Sul e inclinam a implantar políticas mais abertas quanto ao acolhimento de 

migrantes; vemos, bem como, que o contexto histórico e cultural está intimamente 

relacionado à construção da identidade estatal, portanto, torna-se coerente a postura da 

Alemanha perante o alto fluxo de refugiados devido a sua experiência migratória após a 

Segunda Guerra.  

Em contrapartida, discursos alicerçados em identidades nacionalistas e culturalmente 

“egocêntricas”, como aqueles professados pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, 

tendem à formulação de políticas restritivas que influenciam de maneira negativa a 

experiência do refugiado. Além disso, apesar de ser membro da União Europeia, a Hungria 

mostra não ter incorporado por completo os valores ditos europeus; é possível observar nos 

discursos do primeiro-ministro húngaro a perpetuação da identidade atribuída ao refugiado no 

pós-Guerra, muitas vezes caracterizados como “intrusos” e “terroristas em potencial”, o que 

fomenta a xenofobia no país. 

É concebível perceber como a interação entre o Estado e o refugiado, em seu contexto 

histórico, cultural, político e social, constrói identidades com as quais cada um destes atores 

atribuirá ao outro. Os interesses, frutos destas identidades formadas através da socialização, 

serão imprescindíveis para a compreensão do processo de formulação das políticas 

migratórias do Estado; a Alemanha, vista como um país democrático, tolerante e promotor 

dos direitos humanos, tem promovido políticas acolhedoras que, em 2015, receberam cerca de 

890 mil refugiados.
10

 Por outro lado, ao identificar-se e perpetuar a imagem de intolerância 

perante a cultura do refugiado, que às palavras de Orban, ameaça os valores cristãos húngaros, 

a Hungria tem fomentado políticas migratórias de contenção, e até mesmo expulsão de 

migrantes de seu território. Os dois casos aqui expostos, portanto, exemplificam a relação 

intrínseca entre as identidades construídas dos Estados e aquela atribuída ao refugiado, além 

do efeito que elas produzem na formulação de políticas migratórias que afetarão, de forma 

positiva ou negativa, a experiência do migrante forçado naquele país receptor. 
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