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Questionando o Direito como regulador da experiência portuguesa com migrações 
forçadas, problematiza-se as políticas públicas enquanto instrumentos 
organizadores de formas normativas de cidadania. Se esta é, para a teoria social, 
socialmente construída e uma resposta fundamental, quer dos sujeitos em 
mobilidade quer das sociedades de acolhimento, às políticas sobre imigração. 
Reflete-se sobre a conexão entre essa regulação e essa construção, nos aparatos 
legislativos que instituem os centros de detenção para cidadãos estrangeiros com 
ordem de expulsão. Explorando o seu impacto nas afirmações de pertença ou 
exclusão do projeto de cidadania nacional, que acomodam processos de 
significação e apropriação desses quadros normativos securitários, discute-se a 
hipótese de estes articulados jurídicos concorrerem para a construção de cidadanias 
inflexíveis que, encerrando o cidadão migrante em categorias legais de imposição 
normativa, marginalizam, segmentam e fomentam a exclusão. 
Asilo, Detenção, Direito, Cidadania, Securitização  

 
Introdução 

 
A Constituição portuguesa instituiu o princípio da igualdade estabelecendo, no número 2 do seu 
artigo 13.º, que ninguém pode ser prejudicado ou privado de qualquer direito em razão, entre 
outras, da sua ascendência, língua, território de origem ou religião. 
  
Nas sociedades democráticas e liberais, defende-se que os cidadãos são os 

destinatários dos direitos e os sujeitos dos deveres. Mas, se cabe ao Direito encontrar 
formulações para regular e ordenar juridicamente essa experiência social, importa à 
Antropologia interrogar como se constroem e reproduzem os articulados jurídicos que 
se transformam assim em mecanismos reguladores desses relacionamentos sociais 
(FREEMAN e NAPIER, 2009; GOODALE, 2017; MERRY, 2006; NADER, 1965; RILES, 2006 
e 1994). Nesse propósito, uma questão fundamental não pode deixar de ser suscitada – 
se todo o imigrante é titular de direitos, esteja ou não em situação regular, como se 
procedeu a uma construção legislativa que institui espaços de detenção para imigrantes 
indocumentados, incluindo requerentes de asilo? 

Na década de 1990, uma boa parte dos Estados membros da União Europeia 
(UE) criaram estruturas de instalação temporária de estrangeiros que não reunissem os 
requisitos fixados por lei de entrada e permanência nos seus territórios nacionais e que 
aguardassem a efetivação de ordem de expulsão. Foram sendo instalados nas zonas de 
trânsito dos complexos aeroportuários, longe dos olhares e do escrutínio dos cidadãos 
europeus. No caso português, a formulação jurídica do articulado inicial da lei que 
institui estas estruturas merece um escrutínio particular: “A presente lei regula o 
acolhimento de estrangeiros, por razões humanitárias ou de segurança, em centros de 
instalação temporária (CIT)”1. Repare-se que a dimensão securitária é antecedida de 
uma intencionalidade humanitarista e a criação de espaços de privação de liberdade é 
higienizada pela insuspeita titulação de centros de instalação temporária. O que 
pretendia o legislador? Ocultar a privação de liberdade, afirmando o acolhimento 
humanitário? 
                                                           
1 Lei n.º 34/94, de 14 de setembro. 
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De facto, os CIT não estão nas prioridades da agenda mediática, nem nas 
preocupações da generalidade da sociedade civil. Arrisco afirmar que a sua existência é 
desconhecida pela esmagadora maioria da população portuguesa e esquecida por quase 
todos os agentes políticos. Mas, sobretudo para estes, até porque a sua existência é um 
instrumento efetivo da gestão política das migrações, é impossível negar os alertas sobre 
as condições em que muitos destes cidadãos se encontram detidos2. E poucos saberão 
que nestes centros estão também detidos requerentes de asilo, incluindo os seus 
familiares menores. 

Nesta incursão pelo Direito normativo3, que acomoda políticas de autoctonia e 
alterização, julgo poder lançar uma importante problematização de saída para esta 
reflexão sobre a experiência portuguesa com migrações forçadas – o Direito como 
regulador de identidades individuais e coletivas, e as políticas públicas enquanto 
instrumentos organizadores de formas normativas de cidadania. Podem estes articulados 
jurídicos virtualizar a pessoa imigrante e capturar os cidadãos nacionais como agentes 
legitimadores dessa lógica securitária? Uma instrumentalização que coloca os cidadãos 
imigrantes à margem da normatividade da sociedade de acolhimento, constituindo uma 
ameaça e requerendo, por isso, políticas excecionais? Discuto por isso a hipótese de 
estes articulados jurídicos concorrerem para a construção de cidadanias inflexíveis que, 
encerrando o cidadão migrante em categorias legais de imposição normativa, 
marginalizam, segmentam e fomentam a exclusão. 

Anuncia-se a intenção de questionar as políticas públicas (CASTLES, 2004; 
DODDS, 2018; FASSIN, 2011; HILL, 2014), procurando perceber como a regulamentação 
assim produzida se constitui como instrumento de tenção e ação na administração dos 
processos migratórios em Portugal. E assumo o desafio na identificação de medidas 
alternativas à detenção administrativa, contribuindo para o desenho de políticas mais 
inclusivas. 

 
 

1. A securitização das migrações – Genealogias invisíveis 
 
O acolhimento de refugiados não é uma invenção da modernidade europeia, mas 

as tensões que se manifestam na atualidade têm caucionado discursos de riscos e 
ameaças sem fronteiras, que exigem respostas a nível interno (escala nacional) e de 
cooperação internacional (União Europeia). Julgo que podemos identificar três eixos de 
polarização que interessam para a análise deste crescendo securitário associado às 
migrações forçadas: 
 

 
                                                           
2 O Provedor de Justiça, enquanto Mecanismo Nacional de Prevenção, produz para a Assembleia da 
República um relatório anual da sua atividade. Inclui sempre um capítulo sobre os centros de instalação 
temporária ou espaços equiparados para cidadãos estrangeiros em situação irregular ou requerentes de 
asilo. Onde se relatam as deficientes, e reincidentes, condições de acolhimento, quer de instalações, quer 
no garantir de direitos fundamentais (Anexo A). 
3 Embora reconhecendo a dimensão processual do ciclo político, sem fases estanques, assumo o 
isolamento de uma das etapas do ciclo proposto por CAIRNEY (2012, p. 33): “Legitimation. Ensuring 
that the chosen policy instruments have support. (…) of: legislative approval, (…)”. 
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i) 

 

 

 
Recruto a proposta de BECK (1992) com a transição de uma sociedade de 

classes para uma sociedade de risco. A tensão desenvolve-se na polarização de um 
sistema de valores sociais. No primeiro caso radicado nos ideais de igualdade, no 
segundo acantonada no valor da segurança. Assistimos a uma releitura das premissas 
que balizam o contrato social de ROUSSEAU (2010)? 4 

 
 

ii) 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tensão polariza-se entre a soberania nacional e a responsabilidade 
internacional. Num polo a dimensão interna, um problema doméstico dos Estados 
soberanos, que invoca idealizações identitárias de pertença (ex.: cidadania) e a que se 
associam estratégias políticas de segurança nacional e controlo de fronteiras. No outro 
polo, a invocação do Direito internacional com o consenso político alargado que muitos 
destes problemas devem ser tratados por organizações supranacionais (ex.: Nações 
Unidas; União Europeia). 
 

iii) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 Se Thomas Hobbes e John Locke também partem da condição de igualdade, estado da natureza no 
primeiro e direito natural no segundo, é Jean-Jacques Rousseau quem enfatiza essa condição de que os 
homens nascem livres e iguais.  
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(cientificidade neocomtiana) 
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A tensão tem heranças disciplinares conhecidas. Por um lado, o lastro no 

iluminismo francês de inspiração científica no positivismo neocontiano, por outro o 
legado do romantismo alemão, mais interpretativo do que explicativo.  

Esta separação analítica permite-nos isolar distintas dimensões associadas à 
mobilidade forçada na Europa, colocando-as sob uma perspetiva diacrónica. Se isso é 
relativamente evidente no primeiro eixo, com a transição de um modelo social para 
outro e autoriza a crescente securitização das migrações, é também com BECK (1999) 
que podemos antever as mudanças que o eixo político anuncia. O seu argumento em 
defesa da emergência de uma segunda modernidade, que transvasa as fronteiras do 
Estado-nação, acentua o protagonismo dos riscos globais das vagas de refugiados que 
clamam por intervenções supranacionais de ordem securitária. E se BECK (2008) avança 
com a solução para ultrapassar o obstáculo geográfico da fronteira, com o seu 
cosmopolitismo metodológico, entendo que a complexidade destes fenómenos, que, 
como veremos, mobiliza também discursos políticos de exclusão no acesso à plena 
cidadania, reclama outros desafios epistemológicos. 

Compreendendo os novos terrenos de BECK como anunciadores de uma nova 
dimensão da condição humana – onde os sujeitos sociais estão agora em contacto com 
uma multiplicidade de locais geográficos que pulverizaram a sua localização particular, 
tornando-os parte de fluxos económicos, culturais e políticos que atravessam fronteiras 
–, defendo que a emergência destas novas localizações, que recrutam dimensões 
espaciais e temporais complexas, impõe às Ciências Sociais uma estratégia multi-
situada, colaborativa e transdisciplinar (BAKEWELL, 2008; KEATING, 2009; VERTOVEC, 
2007). 

Se a tensão na polarização que radicaliza ideais de igualdade em oposição a 
sentimentos de segurança pode caucionar os discursos políticos que oscilam entre a 
perspetiva humanitária e a perspetiva securitária (BUONFINO, 2004; ESSER, 2006; 
FERREIRA, 2019), em ambos os polos se manifesta a dimensão intersubjetiva da 
perceção de valores sociais, que compromete políticos e sociedade civil, e nos remete 
para o embate entre pluralidade e unicidade nas sociedades democráticas europeias 
(BUONFINO, 2004). Se esse confronto emerge ou não de uma segunda modernidade, que 
acentua o protagonismo da globalização (BECK, 1999), é bom lembrar que para essa 
nova realidade não foram só os riscos que se tornaram globais. Também concorrem para 
isso os discursos produzidos pelos atores políticos europeus, sejam supranacionais, 
nacionais ou locais, que acomodam quadros legislativos que caucionam, ao mesmo 
tempo que invisibilizam, políticas securitárias. 

Se nesta constatação podemos identificar como se gerem conflitos entre 
interesses sociais em competição no projeto europeu (CASTLES, 2004), ela não deixa de 
configurar uma política de gestão do fenómeno migratório que acentua a marginalização 
e a segmentação, num processo de exclusão dos cidadãos migrantes (BIGO, 2002; 
ESSER, 2006; FASSIN, 2011). Hipotecar direitos e cidadania à segurança e estabilidade 
(AGER e STRANG, 2008) impõe um escrutínio crítico à construção destes instrumentos 
jurídicos, bem como a sua acomodação e reprodução nas sociedades de acolhimento. 
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2. Silogismos jurídicos – O longo lastro das políticas públicas 
 
Perscrutar os caminhos do argumento antropológico tem sido um companheiro 

de percurso neste interesse pela experiência portuguesa com requerentes de asilo. Na 
nossa disciplina, longo é o debate em torno da teorização e conceptualização e há muito 
se discutem as contingências da operacionalidade do seu uso no empreendimento 
antropológico. Se situarmos a dimensão ontológica, como defendo, bem no centro das 
preocupações disciplinares dos antropólogos, encontraremos com facilidade acutilantes 
advertências quanto às possíveis interferências nessa empresa de um aparato conceptual 
pré-instituído. 

De qualquer forma, o seu intento conceptual pode ser explicado pelo seu projeto 
intelectual, que não é só descritivo, mas também interpretativo e, por isso, uma busca 
constante pela teorização. Nesse processo os conceitos são construídos como 
teorizações comprimidas, numa compressão imagética da realidade captada e 
interpretada pelo cientista social, que encerram um conteúdo sintético e generalizador. 
Eles fazem parte das narrativas das suas subdisciplinas, quase sempre como 
personagens principais, assumindo um papel central nas opções metodológicas e no 
contributo epistemológico dos seus investigadores. Contudo, em muitas das suas 
abordagens, descobre-se uma permanente inquietação com o seu uso – uma 
instabilidade conceptual que, reclamo, pode ser útil no estabelecimento de um 
distanciamento crítico que contribua para um melhor conhecimento das migrações 
forçadas à luz da experiência portuguesa. No deambular por estas reflexões foi 
crescendo a tentação de também perscrutar o itinerário de raciocínio que compõe a 
construção argumentativa no Direito. Como seria esse percurso no argumento jurídico? 

Tal como na antropologia, parto do princípio de que no Direito não há um 
discurso jurídico e que seria, por isso, tarefa impossível isolar essa singularidade como 
objeto de estudo. De certa forma defendo que, contornando esse obstáculo, podemos 
estudar a produção do argumento jurídico analisando o itinerário do raciocínio seguido 
pelos seus protagonistas. Também não ignoro que a retórica é um poderoso vetor de 
análise do discurso argumentativo, mas que julgo poder ser negligenciado neste debate, 
uma vez que este não é centrado na intenção persuasiva do argumento jurídico. Ganha 
por isso relevo a lógica deôntica, neste mapeamento do itinerário do raciocínio jurídico, 
porque nos interessa, sobretudo, a conexão formal entre todas as premissas que 
compõem esse argumento (HILPINEN, 2001). 

Para esta reflexão sigo uma definição abrangente de argumento, considerando-o 
como uma atividade verbal, social e racional que avança preposições para justificar ou 
refutar um ponto de vista. Estas preposições, que não são mais do que propostas que 
podem ser defendidas como verdadeiras ou falsas, têm um vínculo de subordinação 
entre si, sendo que as subordinadas são a garantia da aceitabilidade da hierarquicamente 
superior (EEMEREN, 2001). E recruto o silogismo clássico de três proposições, 
carregadas de sentido para interlocutores críticos, mas não necessariamente 
especialistas, que preserva a validade da conclusão face ao encadeamento das duas 
premissas iniciais. A conclusão, como última das proposições, é inferida da premissa 
maior através da premissa menor. Este itinerário não nos oferece duvidas que se 
sustenta num processo de raciocínio dedutivo. 
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No silogismo jurídico a premissa maior é uma preposição normativa, geral e 
abstrata, em que a uma ação ou omissão, dos sujeitos de um universo que ela própria 
definiu, implica a obrigação de sujeição destes às penalidades que esta determina. Essa 
implicação é formulada por uma obrigação de qualificação, com a eleição dos factos 
relevantes para a aplicação da norma. Na premissa menor identifica-se o sujeito a que se 
imputam os factos qualificáveis, considerando-a como uma aplicação particular de um 
todo maior e abstrato, subsumindo-a depois na proposição principal. Deduzida destas 
duas premissas, a conclusão obriga e qualifica esse sujeito particular5. 

Podemos acompanhar este percurso na leitura do articulado da Lei n.º 23/2007, 
que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 
estrangeiros do território nacional: 

 
Artigo 134.º 

Fundamentos da expulsão 
1 – (…) é expulso do território português o cidadão estrangeiro: 
a) Que entre ou permaneça ilegalmente no território português; 

(…) 
 

Identificadas as duas premissas não é difícil deduzir a conclusão – Mahruk é 
estrangeira e não tem documentos, logo tem de ser expulsa. 

Defendo agora que, na abordagem antropológica, o itinerário de raciocínio 
inverte o seguido pelo silogismo jurídico. A construção do percurso argumentativo não 
tem início numa proposição geral e abstrata, e o protagonismo é agora atribuído ao 
sujeito e ao circunstancialismo que carateriza a sua relação com o contexto onde os 
factos se produzem. Não é só uma questão de escala, entre sujeitos concretos e 
sociedades abstratas, que aqui se introduz, mas, sublinho essa importância, na distinção 
qualitativa do percurso realizado por esse raciocínio. Que começando na Mahruk, e na 
sua família, valorizando a sua história de vida, segue da premissa menor, agora 
promovida a maior, a caminho da premissa que a coloca em relação com os quadros 
normativos da sociedade de acolhimento, e que não fazem, obrigatoriamente, parte do 
panteão de instituições normativas – jurídicas, políticas, culturais e religiosas – da sua 
sociedade de origem. Não sei se chegará a uma conclusão, talvez várias, ou talvez não 
seja esse o destino do itinerário do empreendimento antropológico, como alguns 
defenderão, mais interpretativo do que explicativo. Mas, seja qual for o lugar de 
chegada, este itinerário é sustentado, sobretudo, num processo de raciocínio indutivo6. 

                                                           
5 Assumo o risco desta construção, reconhecendo a dramatização deste percurso argumentativo. Ao 
acentuar a sua uniformidade de sentido único, pretendo explorar possibilidades de diálogo entre o 
argumento jurídico e a abordagem antropológica. Mas não ignoro, e relevo-a, a distinção entre a conceção 
formal e a conceção material do argumento jurídico, com a centralidade da norma na primeira e a 
valorização da parte substantiva dos factos e o contexto do seu circunstancialismo na segunda. Contudo, e 
em defesa desta opção, registo a posição de muitos dos autores portugueses sobre a prevalência da 
conceção formal na prática jurídica em Portugal, que se afirma na defesa do primado da lei (MACHADO, 
2017; AMARAL, 2012; TELLES, 2010). 
6 O que não passará sem contraditório. Estou certo de que uma parte importante da antropologia se revê 
neste enunciado, mas, tal como para o argumento jurídico, será contestada a sua afirmação como uma 
estrada de sentido único.   
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Estamos, por isso, confrontados com percursos antagónicos e, por isso, 
inconciliáveis? Talvez seja esse o grande desafio. Porque conciliar esses roteiros, 
interpretativos e argumentativos, importa sobretudo quando interpelados pela violência 
de algumas experiências destes cidadãos. E se as proposições normativas, gerais e 
abstratas, são as personagens principais do silogismo jurídico (ATIENZA, 2006, 2002, 
2001), elas podem ser parte da violência que é feita pelos métodos que julgam, 
catalogando e arrumando, os factos protagonizados por esses migrantes. Como será 
então possível acomodar o particularismo destas pessoas subsumindo-o numa premissa 
maior que é, necessariamente, geral e abstrata? 

Emerge aqui um outro pertinente vetor de análise do argumento jurídico – a 
linguagem. Ela é também fundamental na construção das assunções e perceções sobre 
imigrantes. Porque no argumento jurídico ela não se reduz ao reconhecimento da 
existência de um x predicado a um y (Mahruk não tem documentos…logo…tem de ser 
expulsa). Ela encerra um subtil mecanismo de (re)produção social, ao acrescentar 
realidade à realidade que já existe, determinando a posição de poder do orador em 
relação aos seus interlocutores (BERNEJO-LUQUE, 2011; TRUBILHANO e HENRIQUES, 
2015). E isso não pode deixar de ser escrutinado na intencionalidade do legislador 
quando constrói articulados jurídicos (políticos) que criam centros de detenção, aí 
higienizados como centros de acolhimento. 

Para GAVENTA (1980) estes processos políticos, que cristalizam mecanismos que 
moldam comportamentos e modos de pensar, estão associados a longas práticas 
políticas que submetem os mais fracos ao poder corporativo dos que governam. São 
estes particularismos do Direito, enquanto instrumento das políticas sobre migrações, 
que vão conformando os modos de atuação das instituições que tutelam o setor? Podem 
estes mecanismos subalternizar a construção identitária da pessoa migrante 
subsumindo-a numa imagética idealizada de solidariedade e acolhimento, inviabilizando 
o acesso à plena cidadania? Mas não será essa invisibilidade do direito à cidadania, que 
reclama um discurso de origem distinto da sociedade de chegada, que constrói a 
perceção dos requerentes de asilo e refugiados como objeto de consumo e de 
mercadorização? 

MARQUES (2016) recorre com astucia à metáfora da indústria das migrações 
para identificar a proliferação de instituições e entidades da sociedade civil associadas a 
este fenómeno. Defendo que o seu papel, num contributo subsidiário desses quadros 
normativos, é também decisivo na difusão do entendimento que se constrói sobre os 
migrantes forçados. Vejamos como esta indústria e esta instrumentalização normativa, 
que pode virtualizar as sociedades e capturar os seus cidadãos como agentes 
certificadores e legitimadores dessa lógica securitária, terá sido posta em prática no caso 
português. 

 
 
3. Estudo de caso 
 
Já neste século, uma atualização interpretativa das recomendações da UE 

recomendava a existência de centros de instalação temporária situados fora dos espaços 
aeroportuários. Portugal acomodou essas orientações nos seus articulados jurídicos, 
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aproveitando para suavizar ainda mais o carácter punidor dos primeiros centros. Mas 
não deixou de seguir um modelo punitivo, com a privação de liberdade por infrações 
meramente administrativas, num óbvio paradigma securitário na gestão política das 
migrações (BUZAN et al., 1998; COLLYER, 2006; FASSIN, 2011; HUYSMANS e SQUIRE, 
2009; ROE, 2004). Porque se na legislação portuguesa a imigração irregular é 
considerada apenas como um delito administrativo, neste novo centro estão 
documentados casos de detenção por vários meses. 

Acentuando a dimensão laboratorial do caso português, ilustrativo desse 
paradigma e que ajuda a pensar as políticas públicas enquanto instrumentos 
organizadores de formas normativas de cidadania, transcrevo na integra o preâmbulo do 
articulado jurídico que funda o único CIT fora dos aeroportos7: 

 
Decreto-Lei n.º 44/2006 

de 24 de Fevereiro 
 
O presente decreto-lei visa assegurar a instalação temporária e o acolhimento de 
estrangeiros que, nos termos legais, por decisão judicial ou administrativa, são 
objecto de medida de afastamento de território nacional. Garante-se, no Porto, a 
afectação de um espaço, a funcionar em condições dignas e humanas, cuja gestão 
caberá ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), e assegura-se, ao mesmo 
tempo, a participação de organizações internacionais e de associações não 
governamentais na sua certificação8, prevendo-se ainda a possibilidade destas 
entidades acompanharem aspectos específicos do funcionamento, sem prejuízo das 
competências legais, que ao SEF cabem. 

 
Mais de dez anos depois dos primeiros centros, o legislador atualizou a 

intencionalidade humanitarista. A razão securitária é agora totalmente banida do 
articulado, sendo reafirmado o solidário intento do acolhimento. O que mobilizou então 
o legislador nesta óbvia camuflagem de um centro de detenção? E o que podemos intuir 
dessa obrigação de uma certificação, que é obtida através de organizações 
internacionais e associações não governamentais? Não estaremos perante um novo 
paradoxo quando sabemos que estas organizações são financiadas pelo Estado e 
constituem uma parte importante da nova indústria das migrações (MARQUES, 2016)? 

Julgamos, por isso, pertinente acrescentar à questão securitária do problema, a 
dimensão mercantil. A mercantilização da gestão das migrações, quer como problema 
doméstico dos Estados soberanos, quer como solução supranacional, ganha aqui um 
protagonismo incontornável. Porque se o Estado português decide legislar sobre a 
detenção de pessoas imigrantes, invisibilizando a sua privação de liberdade, entende 
                                                           
7 O centro ocupa um edifício de três pisos numa zona residencial antiga da cidade do Porto. Resulta de 
uma adaptação parcial de uma quinta com vários hectares, onde antes funcionou um lar de acolhimento de 
menores sob tutela judicial. Tem lotação máxima para 30 pessoas distribuídas por duas alas – feminina e 
masculina. Participam na administração da unidade três organizações não governamentais, que colaboram 
com os funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) aí destacados. A coordenação desta 
equipa de trabalho está a cargo de uma inspetora e de um inspetor adjunto do SEF. Para além de apoio 
social, psicológico e jurídico, as três ONG participam na avaliação e monitorização do seu 
funcionamento. 
8 Itálico nosso. 
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também valorizar a participação da sociedade civil na certificação desse espaço, 
invisibilizando, desta vez, que é o próprio Estado quem financia essas organizações. 
Colateralmente poderíamos ainda discutir a contratação de empresas de segurança 
privada para a execução de tarefas que não podem deixar de ser consideradas como de 
âmbito exclusivo de autoridades policiais. Esta transferência de competências, que 
levanta duvidas até sobre a sua constitucionalidade, pode também ser inserida nessa 
estratégia de invisibilidade. Porque a tenebrosa existência de famílias encarceradas, 
apenas por insuficiência documental, em estabelecimentos de tipo prisional, fica assim 
encoberta por espaços de acolhimento de vigilância dissimulada. 

As contradições a que tenho vindo a aludir impõem uma intencionalidade 
analítica sobre a governamentalidade do receio (BIGO, 2002) no fenómeno migratório. 
Em particular nos processos de ilegalização da imigração, com a consequente 
criminalização e detenção de pessoas migrantes (ANDERSSON, 2014; BOSWORTH e 
TURNBULL, 2014; BOSWORTH, 2013; CASTLES, 2004; GRIFFITHS, 2013; LE COURANT, 
2013; WILLEN, 2007; WILSHER, 2011). Mas se este é um exemplo ilustrativo dos 
processos de securitização das migrações, ele pode ser revelador de uma outra estratégia 
política de alcance ainda por inquirir. Estaremos perante uma exploração institucional 
dos sentimentos das populações, antecipando as perceções e representações de 
insegurança de ROCHÉ (1993), e, por isso, mascarando a legislação para escapar a esse 
escrutínio crítico? 

 
 
4. Cidadanias sequestradas 
 
As suspeitas do recente assassinato de um cidadão ucraniano, no CIT do 

aeroporto de Lisboa, recaem sobre agentes do SEF, que tutelam o setor e zelam pela 
segurança destes espaços de detenção. Das implicações que este caso suscita, há duas 
que não podem ser negligenciadas pelas Ciências Sociais: i) a responsabilização política 
e ii) o seu impacto nas sociedades de acolhimento e nas comunidades migrantes. O 
lastro das opções de políticas públicas neste trágico acontecimento é notório. No 
destapar destas genealogias será possível detetar uma dependência dos processos 
políticos que nas últimas décadas têm marcado a gestão das migrações na Europa? 

Será a path dependence de PIERSON (2000), que afirma a importância do tempo 
e da sequência no processo político, uma possível explicação para o continuar deste 
modelo securitário? 

Para o autor o percurso desse processo é pontuado por momentos críticos que 
vão acentuando a tendência da sequência inicial. A contingência e a dimensão desses 
fenómenos podem ser variáveis, mas o seu contributo crítico na direção do caminho 
pode ser quantificável. Esta perspetiva diacrónica lembra um tronco de uma árvore que 
pode dividir-se em muitos outros pequenos troncos e assim sucessivamente. Cada uma 
dessas separações são os momentos críticos de tomada de decisão. Mas uma vez 
escolhido um tronco, e por cada opção tomada, a direção da trajetória torna-se quase 
irreversível. Para PIERSON isto acontece porque os custos de mudança aumentam com o 
tempo. Por cada decisão num desses cruzamentos há um autorreforço, uma validação 
acrescida, da trajetória. As opções, tal como na árvore, aumentam com o tempo, mas o 



 
 
 
 
 
 
 
 

11 

tronco inicial (direção da trajetória) determina o caminho que segue o processo político. 
O resultado é que a probabilidade de se manter a mesma direção aumenta com o tempo. 
Porque os benefícios compensam, ou, como PIERSON enfatiza, os custos de voltar para 
trás são muito maiores. 

Dependência do caminho não é por isso apenas um conceito que descreve o 
processo político. Para PIERSON é uma ferramenta de análise desse processo, um 
instrumento que dá visibilidade ao contributo das instituições na resistência à mudança 
e à ambiguidade de muitos processos e resultados políticos. Detetamos a combinação 
negativa destes dois eixos na agenda política e na construção legislativa sobre as 
migrações forçadas em Portugal? 

O paradoxo desta legislação securitária, que ao mesmo tempo a invisibiliza e a 
cauciona com o recurso à sociedade civil, coloca-nos, também, perante a desafiante 
análise política de MAIR (2011) sobre a crise das democracias parlamentares europeias 
contemporâneas. Situando o debate na difícil conciliação entre representatividade e 
responsabilidade, entre prestar contas e governar, defende que assistimos à aceleração 
dessa fratura, com a atual fragmentação partidária a acentuar essa separação. Não só 
porque é sintomática da menor representatividade popular de quem governa, mas 
porque autoriza que entidades não governamentais interfiram na cadeia de delegação 
das democracias representativas. 

O aumento da conflitualidade entre a desejada prestação de contas aos eleitores e 
a necessária governação responsável, que MAIR denuncia, não resultará, também, nesta 
camuflagem legislativa? Quando novos e, agora, mais robustos atores se anunciam e se 
colocam na competição pela participação na indústria das migrações (MARQUES, 2016), 
isso não introduz novas temporalidades nas agendas políticas e nos formatos 
legislativos? As políticas públicas sobre migrações também se mercantilizaram? 
Anunciam a fragilidade dos partidos tradicionais, fundadores destas democracias, para 
formatos partidários de menor lealdade, compromisso e participação dos seus membros, 
que obrigam a criativos quadros legislativos que agradem, mesmo que por omissão, a 
mais disputadas e heterogéneas clientelas políticas? 

Mas estes instrumentos legislativos, como tenho vindo a defender, não são 
inócuos meios de captação dessas clientelas. Interessa por isso perceber como as 
sociedades de acolhimento acomodam essas políticas e, sobretudo, como constroem e 
usam categorizações importadas desses quadros normativos. Destes usos categoriais não 
é difícil encontrar formatos de tratamento dos estrangeiros e interpretações dos direitos 
dos imigrantes na jurisprudência portuguesa (DAVID, 2016; MESQUITA, 2012; 
MIRANDA, 2016; PINTO e CANOTILHO, 2005; TORRES, 2001), que recrutam fórmulas 
que podem autorizar a construção e o perpetuar de anátemas coletivos: 

 
In his seminal paper on labelling refugees, Zetter argues that the production of labels 
entails stereotyping which involves disaggregation, standardization and the formulation 
of clear cut categories (BAKEWELL, 2008, p. 436). 
 
E que devem ser analiticamente observados como potencialmente inspiradores 

de práticas e discursos que colocam as comunidades imigrantes à margem da 
normatividade da sociedade de acolhimento, constituindo uma ameaça à coesão 
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nacional e requerendo, por isso, políticas especificas de integração (SCHILLER e 
ÇAGLAR, 2016; HECKMANN, 2006; KATZENSTEIN, 1996). 

Importa então discutir o contributo destes articulados jurídicos para a efabulação 
de sociedades perigosas (BIGO, 2002; CASTLES, 2004; FASSIN, 2011; KOFMAN, 2005), 
sobretudo como são constitutivas dos modos de atuação dos agentes que operam nestes 
centros. Se os acontecimentos recentes do aeroporto são um caso extremo e excecional, 
sabemos de outras situações que parecem padronizar uma interiorização muito 
particular de qual o seu papel na garantia da manutenção desta normatividade9. Com 
LIPSKY (1971) ensaio uma possível interpretação para esta acomodação discursiva e 
comportamental, muitas vezes denunciada por organizações não governamentais do 
setor10. 

O modo como, nos anos 1970 numa cidade dos EUA, os agentes policiais e os 
assistentes sociais se defendiam da acusação de insensibilidade, racismo e resistência à 
mudança, evidenciava para LIPSKY a ultra valorização do seu papel na implementação 
de normas emanadas superiormente. Este comportamento seria assumido quase como a 
garantia das próprias regras, potenciando o desenvolvimento de um padrão 
comportamental e psicológico destes funcionários. Embora a abordagem do autor nos 
possa sugerir um determinismo comportamental biopsicológico, que merece alguma 
contestação, importa perceber como LIPSKY explica esses comportamentos: 

i) Dentro das organizações públicas os funcionários tendem a construir 
simplificações, atalhos, para encurtar os processos decisórios; 

ii) Os funcionários públicos, com contacto direto com os cidadãos, tendem a 
desenvolver mecanismos de defesa que segmentam a população e distorcem a 
realidade; 

iii) A conjugação dos dois comportamentos anteriores cria uma realidade virtual que 
incorpora os receios e ameaças pré percecionadas desses confrontos, validando 
esses mesmos comportamentos. 

 
Este processo de validação não é reconhecido nem percecionado pelos próprios. 

A identificação destes comportamentos, e a aceitação por parte dos seus atores de que 
efetivamente o realizam, poderia facilitar o reconhecimento de que esses modos de 
atuação são um escudo protetivo dos receios e ameaças que antecipam do seu trabalho 
diário, e não a realidade. Defende por isso que dar visibilidade a essa conduta facilitaria 
um melhor reconhecimento das críticas que lhes são formuladas e possibilitaria a 
implementação de políticas públicas mais inclusivas. 

As propostas de LIPSKY são muito desafiantes para uma leitura atualizada da 
experiência portuguesa com os centros de detenção para imigrantes. Mas o paradoxo da 
legislação que os institui parece introduzir uma complexidade acrescida na interpretação 
de como os funcionários destes centros constroem o seu padrão comportamental. As 
ambiguidades das expetativas em torno do seu papel são agora exponenciadas por essa 
questão fundamental – estamos aqui para o acolhimento humanitário ou para garantir 
o encarceramento e a expulsão? Mas seja qual for o processo eleito para escapar a essa 
                                                           
9 Relatório anual do Provedor de Justiça (ver nota 2, p. 2).  
10 CPR – Conselho Português para os Refugiados; PAR – Plataforma de Apoio aos Refugiados; ARP – 
Associação Refugiados Portugal. 
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contradição, descobre-se um risco acrescido – é que tal como para os funcionários 
públicos de LIPSKY, ele pode não ser mais do que a muito particular interpretação desses 
agentes, do que é a normatividade correta recrutada de quadros legislativos produzidos a 
montante. 

É neste terreno compósito dos centros de detenção – que justapõe instituições 
estatais com associações civis, autoridades policiais com cidadãos migrantes –, que 
associa privação de liberdade e sociedade envolvente, mobilizando transferências 
imagéticas de cidadania entre um interior e um exterior (CUNHA, 2008), que se 
estabelece esse confronto analítico. Porque se uns reclamam o seu papel como legítimos 
guardiões desses aparatos normativos, outros anseiam o acesso a um lugar nesse clube 
restrito. Mas todos elaboram significações que, direta ou indiretamente, acomodam 
interpretações discursivas desses articulados jurídicos, e que ilustram a oposição entre 
perceções de pertença ou exclusão, que caucionam ou inviabilizam o acesso à plena 
cidadania. 

E é aqui que emerge uma das questões centrais desta reflexão – neste lugar de 
fronteira que mobiliza agências contraditórias e polariza interpretações legislativas, 
anulam-se as cidadanias sonhadas? Cidadania ocupa lugar de destaque na teoria social 
sobre migrações (BERNSTEIN, 2005; BRUBAKER, 2005; BRUBAKER e COOPER, 2000; 
CASTLES, 2003; EDER, 2009; HUDDY, 2001; KATZENSTEIN, 1996; KOFMAN, 2005; 
TURNER, 1990; VERTOVEC, 2007). Esta tem vindo a enfatizar a sua fluidez e a sua 
contingência, lembrando a sua construção com base em interesses pragmáticos, 
condicionados por contextos históricos, políticos e sociais específicos. Que sendo 
socialmente construídas, as imagéticas de cidadania são uma resposta fundamental, quer 
dos sujeitos em mobilidade quer das sociedades de acolhimento, às políticas sobre 
imigração (BRETTEL, 2000). Reconhecendo esta estratégia adaptativa, que nos invoca a 
ideia de uma cidadania flexível (ONG, 1999), e assumindo-a nos quadros legislativos do 
setor, não podíamos contrariar os velhos estereótipos sobre imigrantes, que os 
percecionam, muitas vezes, como produtos culturais (mercantilizáveis)? Não 
possibilitaria o desenho de políticas mais inclusivas? 

 
 
5. Alternativas à detenção administrativa 
 
Das sangrentas perseguições aos Huguenotes em França, acolhidos noutros 

países vizinhos e reconhecidos, politicamente, como os primeiros refugiados na Europa, 
aos milhões de refugiados do final da II Grande Guerra, passaram quatrocentos anos. É 
uma longa história de hecatombe e sofrimento, que encontrou sempre respostas de 
acolhimento e humanitarismo no seio do espaço europeu – da Paz de Vestefália (1684) 
ao Édito da Tolerância de Versalhes (1787), da Convenção de Genebra (1951) à 
Convenção Europeia dos Direitos Humanos (1950) e da Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE (2000) ao Tratado de Lisboa (2007). Tragicamente, a essas 
respostas de reconhecimento da dignidade e diversidade da identidade humana no 
espaço europeu, sobrevieram, ciclicamente, novas tragédias. Hoje, na era da 
globalização e da indústria das migrações, e em resposta a vagas oriundas de latitudes 
de acentuada alteridade cultural, assistimos à emergência de centros de detenção para 
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estes cidadãos. É uma história sem fim? Na incerteza do futuro, não deixo de 
descortinar pequenos, mas inspiradores, sinais dessa centelha de um ideal identitário 
europeu que valoriza a cidadania flexível dos que aqui vivem ou chegam para viver. 

Importa por isso perceber o que tem sido feito noutras latitudes. Se muitos e 
bons exemplos podem ser encontrados por todo o mundo (Anexo B), tem sido, 
sobretudo, o Conselho da Europa11 a identificar saídas efetivas para o fim da  detenção 
administrativa de pessoas migrantes. E é no seio da sua Divisão de Direitos Humanos 
que se têm produzido as mais consistentes  reflexões sobre o tema. Esta sistematização 
tem apontado para um conjunto de benefícios de inegável alcance político: i) respeito 
pelos direitos humanos e obrigações internacionais; ii) garantia da conformidade dos 
procedimentos com o Direito internacional e iii) redução de custos. Mas estas soluções 
continuam a não ter o acolhimento político que se esperaria, mesmo perante alternativas 
que parecem não ser de difícil aplicação operacional e de evidente otimização financeira 
face à solução dos CIT: 

 
Fonte: Lilja Gretarsdottir12 

 
Embora muitas das soluções apontadas por Gretarsdottir mantenham 

características de base securitária, elas assumem, efetivamente, uma preocupação pela 
dignidade da pessoa migrante, tal como se inscreve na nossa Constituição e se afirma na 
Agenda 2030 das Nações Unidas13. De facto, as medidas propostas possibilitam a 
manutenção da coesão familiar, da realização dos quotidianos da sua vida em liberdade 
e em contato com outras famílias, o que abre espaço para a construção de cidadanias 
solidárias, numa relação de proximidade com as comunidades de acolhimento. Um 
resgate identitário da pessoa migrante, terminando com a sua sujeição ao confinamento 
a espaços de detenção enquanto aguarda a decisão judicial dos seus recursos. 
                                                           
11 Tanto pela Assembleia Parlamentar como pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. 
12 Deputy Head of Division for Independent Human Rights Bodies, Human Rights Directorate, Council of 
Europe. Oradora convidada da conferência Alternativas à Detenção Administrativa, organizada pela OIM 
e SEF (Fundação Calouste Gulbenkian, 9 de novembro de 2018).  
13 Ponto 29 da nova agenda; objetivo 10 (10.7) e objetivo 16 (16.3; 16.7; 16.10; 16.10b). Agenda 2030 
Para o Desenvolvimento Sustentável, disponível em www.un.org/sustainabledevelopment/development-
agenda/ [09.06.2020]. 
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Mas Portugal continua a projetar sombras na sociedade civil, de um 
humanitarismo solidário que está longe de corresponder à realidade. Sombras que 
contribuem para o encerramento das pessoas requerentes de asilo em categorizações 
legais, de inspiração securitária, construídas a partir de conceitos modernos de pertença 
nacional ou responsabilidade internacional. E que, no limite, caucionam a detenção 
destes cidadãos, incluindo famílias e crianças, apenas por insuficiência documental. 

 
 
Notas finais (Solacium Migrantium) 
 
Termino esta reflexão explorando a ideia de que a contemporaneidade europeia, 

no que a não distingue de outras regiões do mundo, parece marcada pela emergência de 
riscos globais que elevam as instituições nacionais e supranacionais à condição de 
último garante da proteção do património identitário dos seus cidadãos (BECK, 2008). A 
ideia de que o poder se encontra em acelerada e incógnita transição geográfica e o 
crescimento de fluxos migratórios de fronteiras de mediática alteridade cultural 
concorrem para o exponenciar dessa ameaça à coesão e consolidação identitária do 
cidadão europeu. Esta circunstância tem sido aproveitada por lideranças políticas locais 
para o exacerbamento institucional desses sentimentos de insegurança, que vão assim 
conformando a resiliência destas populações (ROCHÉ, 1993). Como vimos num caso 
prático das políticas públicas portuguesas sobre imigrações, esta institucionalização do 
risco e ameaça tem como consequência a implementação de medidas de base 
securitária, construídas em torno desses entendimentos subjetivos, que alimentam 
ameaças existenciais, e que urgem a adoção de medidas urgentes e excecionais. 

Num tema tão apaixonante como complexo, importa que estudos mais 
aprofundados contribuam para a desconstrução de perceções e preconceitos sobre 
pessoas e famílias migrantes forçadas no espaço europeu, fomentando o desenho de 
políticas públicas que acomodem as expectativas destes cidadãos. A necessidade de dar 
visibilidade aos processos de construção de cidadania, quer dos cidadãos migrantes quer 
dos cidadãos das sociedades de acolhimento, releva a sua dimensão adaptativa e 
contingente. Uma cidadania flexível, que recruta imagéticas de pertença e enraizamento, 
que clama por ambientes potenciadores dessa flexibilidade tais como os que são 
proporcionados pelas sociabilidades de proximidade inseridas nos quotidianos das 
comunidades locais. 

Interessa, por isso, continuar a escrutinar os quadros normativos que, negando 
essa possibilidade, acentuam a marginalização, a segmentação e a exclusão destes 
cidadãos. Correndo o risco, nessa sua assumida função reguladora e ordenadora da 
experiência social, de ser um construtor de cidadanias inflexíveis. Sobretudo se esse seu 
exercício disciplinador dos quotidianos da vida das pessoas se substanciar em 
categorizações que não têm em conta a contingência dos contextos históricos, políticos 
e sociais em que são produzidos. Continuando a projetar sombras cristalizadas da 
realidade social e a encerrar o cidadão migrante em categorias legais de imposição 
normativa que o colocam à margem do projeto de cidadania europeia. 
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ANEXO A – Centros de Instalação Temporária (CIT)  
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Fonte: Relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção 201714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Relatório do Provedor de Justiça de 2017 sobre tratamento dos cidadãos estrangeiros em situação 
irregular ou requerentes de asilo nos centros de instalação temporária ou espaços equiparados. 
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ANEXO B – Alternativas à detenção administrativa 

 

 
 

Fonte: https://idcoalition.org/about/15 

 
 

 
 

Fonte: https://assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp 
 

                                                           
15 The International Detention Coalition (IDC) is a unique global network, of over 400 civil society 
organisations and individuals in more than 90 countries, that advocate for, research and provide direct 
services to refugees, asylum-seekers and migrants affected by immigration detention. 
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 Migration Law Expert, OIM. Oradora convidada da conferência Alternativas à Detenção 
Administrativa, organizada pela OIM e SEF. Fundação Calouste Gulbenkian, 9 de novembro de 2018.  
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Fonte: Lilja Gretarsdottir17 

 

  

                                                           
17 Deputy Head of Division for Independent Human Rights Bodies, Human Rights Directorate, Council of 
Europe. Oradora convidada da conferência Alternativas à Detenção Administrativa, organizada pela OIM 
e SEF. Fundação Calouste Gulbenkian, 9 de novembro de 2018.  
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