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Resumo: O artigo discute o papel que o fenômeno migratório joga na reformulação da 
governança global. Considera-se que os deslocamentos populacionais contemporâneos 
apontam para a necessidade de respostas conjuntas entre territórios de origem e de destino 
dos indivíduos deslocados, exigindo também uma articulação entre os níveis local, 
nacional, regional e supranacional, e entre organizações governamentais, 
intergovernamentais e não governamentais. Nesse contexto, a discussão que se propõe 
segue a perspectiva da governança multinível, para analisar como o fenômeno das 
migrações internacionais instiga uma nova conformação da tomada de decisão. 
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1. Introdução 

Os deslocamentos humanos, voluntários ou não, seja por questões econômicas, 

ambientais ou por perseguições políticas e religiosas, marcam a história da humanidade. O 

recrudescimento do fenômeno migratório nos últimos anos e suas implicações de ordem 

humanitária, tem provocado uma mobilização moral por soluções de acolhimento e inclusão 

do indivíduo deslocado. 

As migrações humanas desafiam as abordagens tradicionais que atrelam o indivíduo 

a determinado Estado Nação e os compromissos destas territorialidades somente com os 

seus nacionais. Passa pela discussão dos efeitos da globalização e pela possibilidade de se 

considerar o direito à migração como um direito humano (VENTURA, 2010). 

A discussão teórica e empírica aqui proposta poderá contribuir com estudos sobre 

sistema de governo multinível relacionado à coordenação de políticas locais e 

internacionais. A pesquisa utiliza os referenciais teóricos sobre governança multinível 
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(ROSENAU e CZEMPIEL, 2000; HOOGHE e MARKS, 2001, 2003; HELD, 2006), 

inferindo como uma das manifestações da governança multinível, a formação de regimes 

(KRASNER, 2012; YOUNG, 1982).  

O artigo organiza-se da seguinte forma: o tópico posterior a esta introdução, 

aborda aspectos e conceitos relacionados à governança global; em seguida, é trazida a 

discussão sobre a criação ou existência de um regime mundial das migrações, segue-se 

com breves observações sobre o estudo empírico, e por fim são trazidas conclusões 

preliminares. Destaca-se que o artigo compõe parte da tese de doutorado da autora. 

 

2.  Governança global – redesenhando o processo decisório 

As novas relações decorrentes dos deslocamentos humanos superam a vinculação 

do indivíduo a um espaço territorial e à proteção jurídica dela decorrente. Disso surgem 

processos que contrapõe a ideia de Estado como base institucional dos direitos dos 

cidadãos ali nascidos (MATTIAZI, 2011) e cuja medida jurídica e política é a cidadania, 

e as repercussões que os deslocamentos dos indivíduos para além de suas fronteiras 

nacionais trazem ao exercício de seus direitos. 

A cidadania, mais do que “expressão formal” do pertencimento de um indivíduo 

à instituição estatal (MATIAZZI, 2011) é manifestação da soberania do Estado. Sob essa 

ótica, que papel o fenômeno migratório joga no questionamento do poder estatal? A partir 

deste questionamento, superar a visão de cidadania como elo que une um indivíduo tão 

somente ao seu local de origem (ius solis) ou à sua descendência (ius sanguinis), e como 

um mecanismo de domesticação do corpo (MATIAZZI, 2011) passa por explorar 

abordagens teóricas cosmopolitas relacionadas à cidadania global e à democracia global. 

Quanto à cidadania global, nas palavras de Vieira (1999) trata-se de uma 

concepção de cidadania “pós-nacional” decorrente da “multiplicidade de filiações e de 

identidades decorrente do deslocamento das populações”, em um contexto no qual as 

populações estrangeiras mantêm laços com a nacionalidade de origem ao mesmo tempo 

em que participam na sociedade de destino. 

  Em artigo emblemático, David Held (1991:146) ponderou que, ao tempo em que 

vários temas se reorganizavam à escala global, incertezas se erguiam quanto ao destino 

da democracia. Naquele estudo, o autor propõe que a teoria da democracia fosse pensada 

de modo “a incorporar as redes internacionais de Estados e as sociedades civis”. Naquela 



obra, Held pondera que o Estado é visto atrelado à ideia de soberania, e assim, o que está 

fora do Estado-Nação é pouco questionado e debatido (HELD, 1991:151). Nos termos 

tratados pelo autor pode-se considerar o fenômeno migratório como um processo 

internacional desestabilizador, nesse sentido, como analisa-lo em um mundo de Estados 

soberanos?  

Quanto à democracia, Dahl (1994:26) destaca que as fronteiras dos países são 

frequentemente menores que o âmbito de abrangência de atores e ações que afetarão a 

vida de seus cidadãos, e sobre os quais estes não puderam interferir. Assim, passamos por 

uma mudança “em escala” “from democracy in the national state to democracy in the 

transnational state”. 

O mesmo pontua Held (2006:170), ao afirmar que nos confrontamos com um novo 

desenho em que o Estado, as fronteiras, a soberania mudou, e, portanto, a relação entre 

os que decidem e aqueles sobre quem incide a decisão não é “necessariamente simétrica 

ou congruente com respeito ao território” (p.170) O mesmo pode se dizer da teoria 

democrática e de como, em um mundo amplamente globalizado, todos os afetados por 

uma decisão podem manifestar-se sobre ela. 

O autor destaca, neste aspecto, a importância de que o espaço democrático ou 

decisório esteja o mais próximo possível daqueles que serão afetados pelas decisões, e 

também a relevância da descentralização das esferas decisórias, a fim de que os 

indivíduos possam influenciar os processos que repercutem em suas vidas. 

Desta forma, a noção de democracia global proposta por Held (1991) e Dahl 

(1994) sinaliza uma redefinição das funções estatais e a inserção da solidariedade como 

vetor que orienta a atuação dos Estados em espaços ou temas que vão além das fronteiras 

nacionais, possibilitando a criação de um demos transnacional (VILLA, 2006:95-96). 

Conforme destacado em trabalho anterior, o modelo atual de interação no 

ambiente doméstico e internacional inclui espaços de decisão mais dinâmicos e 

interconectados, permeáveis ao fluxo de conceitos, valores e instituições oriundos de 

diferentes atores, alterando-se 

os modelos clássicos de resolução de problemas, pois as demandas não se restringem mais 
aos níveis internos, nem as soluções estão adstritas às esferas domésticas. Ocorre um 
intercâmbio entre atores globais e locais que ultrapassa fronteiras materiais e políticas. 
Questões inicialmente atribuídas a determinado local são incluídas em uma agenda 
global, como demandas ou como soluções. Fluxo contrário também se verifica quando 
ideias são pinçadas na esfera global e inseridas no espaço local (SILVA, 2015:56) 



As aproximações viabilizadas pela globalização e pelos avanços tecnológicos das 

décadas recentes, subvertem o modelo clássico de atuação em nível local, doméstico ou 

global. Esse cenário permite não apenas a diversificação dos atores, cujo protagonismo, 

anteriormente, cabia aos Estados, como mudanças no encaminhamento de problemas e 

soluções, visto que a convivência em blocos regionais ou em espaços multilaterais 

oportunizam a troca, a disseminação e incorporação de ideias e modelos pelos diferentes 

entes. 

Para Held,  

a nova política global – envolvendo, entre outras coisas, processos de tomada de decisão 
multiburocráticos no interior das burocracias governamentais e internacionais e entre 
elas; envolvendo processos políticos desencadeados por forças transnacionais e 
envolvendo, enfim, novas formas de integração multinacional entre Estados – criou um 
quadro no qual e através do qual os direitos e obrigações, poderes e capacidades dos 
Estados foram redefinidos. As capacidades estatais foram ao mesmo tempo reduzidas e 
alargadas, permitindo ao Estado o cumprimento de uma série de funções que já não 
podem ser mantidas senão em conexão com relações e processos globais. (HELD, 1991: 
159-160) 

 

Nessa ótica é possível vislumbrar uma governança global, que, para Held (2006) 

agiria em três dimensões inter-relacionadas: i) promover a ação coordenada dos Estado 

em face de problemas comuns; ii) consolidar instituições internacionais que funcionam 

efetivamente; iii) desenvolver regras e procedimentos multilaterais.  

Além das perspectivas propostas por Held, compreende-se que a governança 

global pode ser um facilitador em processos em que se articulam o nível internacional e 

o subnacional, como no caso empírico que será analisado na presente tese – as migrações 

internacionais. Pois o migrante, ao adentrar o território de um Estado, coloca-se, 

inicialmente, em uma relação direta com a localidade que deverá acolhê-lo através de 

políticas públicas, e que, frequentemente, se antecipa, à ação do governo central. 

Nesse sentido, Rosenau e Czempiel (2000), consideram que as dinâmicas atuais 

provocam o deslocamento dos centros de autoridade para entidades supranacionais e 

subnacionais, visto que os governos já não são suficientes para fazer frente às questões 

que lhe são apresentadas. Hooghe e Marks (2001, 2003) analisam a governança nos 

moldes atuais como uma “reconfiguração da autoridade” em diferentes centros 

decisórios, seja pela coexistência de níveis dispersos em unidades territoriais distintas 

(ênfase no ator) ou pela repartição das competências por temáticas ou funcionalidades 

diferenciadas (ênfase na política).  



A governança multinível, que surgiu como ferramenta de análise da integração 

europeia, hoje é aplicada a outras áreas de conhecimento (tabela 1). É caracterizada por 

relações entre atores situados em diferentes níveis territoriais (MARKS et al. 1993:392), 

provenientes do setor público e privado e da sociedade civil (BACHE, 2005:5). 

Tabela 1 - Against Unitary Government – Concepts 

Área Nome 

European Union studies Multi-tiered governance 

Multi-level governance 

Network governance 

Consortio 

Condominio 

International Relations Multi-lateral cooperation 

Global governance 

Fragmegration 

Multi-perspectival governance 

Federalism Multiple jurisdictions 

Multi-level government or governance 

Multi-centered governance 

Matrix of authority 

Decentralization 

Competing jurisdictions 

Market-preserving federalism 

FOCJ (functional, overlapping, competitive 
jurisdictions) 

Local Government Multiple local jurisdictions 

Fragmentation vs. consolidation 

Polycentric governance 

Public Policy Polycentric governance 

Governance by networks 

Multi-level governance 

Fonte: Gary Marks e Liesbet Hooghe (2003) 
 

A dispersão de autoridade ocorreria para “cima”, ou para o nível supranacional, 

para “baixo”, ou para jurisdições subnacionais, ou para o “lado”, para redes públicas ou 

privadas (HOOGHE e MARKS, 2001:4). De todo modo, fogem a abordagens que situam 

o Estado nacional como principal tomador de decisão. Para o caso empírico a ser 

observado nesta pesquisa, interessa a dispersão da autoridade a partir do poder central 



tanto para entes supranacionais, como para atores subnacionais; assim como o 

compartilhamento de funções com redes compostas por atores públicos e privados.  

 

3. Governança multinível e formação de regimes 

Infere-se que um sistema de governança multinível seria um ambiente favorável 

à formação de regimes, dada a interconexão e a coexistência entre as esferas decisórias, 

o que reduziria os custos de transação e as assimetrias na sociedade internacional 

(KEOHANE, 1982). Regimes internacionais seriam definidos, para Krasner (2010:93), 

“como princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisões de determinada 

área das relações internacionais em torno dos quais convergem as expectativas dos atores. 

”  

Na governança, temos um arranjo de reconfiguração de autoridade, em centros 

decisórios dispersos, buscando objetivos comuns dentro de sua área de atuação. Quanto 

aos regimes, que estes tendem a uniformizar expectativas e afetar comportamentos dentro 

de determinada temática – meio-ambiente, comércio, segurança. 

O objeto a ser observado neste estudo – as migrações internacionais – envolve 

naturalmente níveis territoriais distintos: território de origem, de destino, de trânsito; 

situados em esferas decisórias diversas – locais, nacionais e internacionais - pelas quais 

o indivíduo deslocado transitará e das quais espera receber políticas públicas. É uma 

temática tratada de forma dispersa pelo direito internacional dos direitos humanos. 

Ademais, tendo em vista as prerrogativas da soberania, cada país recebe à sua maneira as 

centenas ou milhares de indivíduos que chegam às suas fronteiras. 

A emergência de um regime próprio representaria um marco jurídico capaz de 

consolidar uma rede protetiva internacional mais eficiente que condensasse, como 

indicam Jubilut, Menicucci e Apolinário (2010:276) normas do direito internacional dos 

direitos humanos, do direito internacional dos refugiados, do direito internacional 

humanitário, do direito internacional do trabalho, do direito internacional econômico e do 

direito internacional penal. 

Alexander Betts (2014:76) sugere duas propostas de unificação, a de regime 

complexo, e a de regime adaptado. Na primeira conformação, que prevê a diversidade 

institucional em escopo e propósito, “as instituições podem estar “encaixadas” (dentro de 

um marco institucional mais amplo), serem paralelas (com obrigações em áreas similares) 



ou sobrepostas (com múltiplas instituições com autoridade sobre a mesma questão). ” 

Para o autor, esse arranjo é particularmente útil para compreender formas de governança 

(BETTS, 2014:77). 

Para o caso de questões emergentes, que “não se enquadrem no âmbito de um 

regime no momento de sua criação”, “normas e organizações podem se adaptar (mesmo 

sem uma renegociação oficial), não somente por uma negociação internacional, ou pela 

institucionalização, mas também mediante um regime adaptado”. (BETTS, 2014:77)  

Importante destacar que há recursos institucionais e jurídicos, como normas e 

estruturas assinadas e ratificadas pelos Estados inclusive em aspectos que os vinculam 

como causadores da crise migratória, e que a implementação e/ou ratificação dos acordos 

já existentes, poderia ser suficiente para preencher as lacunas legais, regulamentares e 

protetivas prévias (BETTS, 2014:79). 

Uma das lacunas a ser preenchida passa pela substituição de uma perspectiva de 

securitização das migrações, que criminaliza o imigrante, para uma abordagem de 

garantia de direitos do estrangeiro,   

o deslanchar dessas proposições está amplamente ancorado na percepção, por parte das 
sociedades receptoras, das consideradas enormes vantagens dos movimentos migratórios 
dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos e, ao se despirem de formas 
veladas de preconceitos e racismo, começarão a apreciar os benefícios que aportam as 
migrações. (PATARRA, 2006:15) 

A maior de todas, no entanto, remanesce sendo a tensão entre a autodeterminação 

e a soberania das nações, e um sistema internacional de direitos humanos que, 

isoladamente, não consegue proteger os indivíduos sob sua tutela (atualmente há mais de 

65 milhões de deslocados (internamente3 e externamente) sob o mandato do ACNUR – 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados). 

O referencial teórico aqui apresentado sugere que arranjos de governança, 

articulados em níveis territoriais, jurisdições, competências e atores distintos (inclusive 

em sua origem pública, privada ou voluntarista) podem ser modelos adequados à 

organização da estrutura jurídica e protetiva do direito internacional das migrações. Tais 

normas não compõem atualmente um regime que garanta tratamento adequado ao 

indivíduo deslocado, estando dispersas em diferentes documentos internacionais e 
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aproximadamente 18.5 milhões de pessoas (dados do Banco Mundial). 



regionais, e sendo frequentemente adaptadas à vontade política dos locais de recepção 

dos migrantes, o que nem sempre está de acordo com as normas humanitárias4,5. 

As evidências empíricas já coletadas no decorrer na pesquisa, apontam no mesmo 

sentido, conforme breves comentários no tópico seguinte. 

 

4. Governança das migrações – respostas subnacionais brasileiras à temática 

migratória 

A nova conformação do fenômeno migratório ganha relevo em Curitiba a partir 

de 2010, quando começam a chegar os imigrantes haitianos, seguidos de refugiados 

angolanos, senegaleses, congoleses da República Democrática do Congo, e mais 

recentemente, sírios. Surge a necessidade de políticas públicas próprias para estes 

destinatários. Os estudos até aqui desenvolvidos demonstram a formação de uma rede de 

atores (tabela 2), dentro e fora do governo local, com forte protagonismo da sociedade 

civil, que se articula em diferentes ações voltadas ao acolhimento e inserção desses 

indivíduos. Entre as atividades, destaca-se o oferecimento de cursos de português e de 

capacitação para o mercado de trabalho, intermediação com os agentes empregadores, 

assistência jurídica, reintegração social e apoio psicológico. 

Tabela 2 – Entidades de apoio no município de Curitiba 

Entidade Origem 

Cáritas Paraná Igreja 

Pastoral do Migrante Igreja 

Casla – Casa Latino Americana Organização Não Governamental 

Assessoria de Direitos Humanos e 

Igualdade Racial 

Prefeitura Municipal de Curitiba 

                                                           

4
 Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, nenhum país pode 

expulsar ou devolver um refugiado (Princípio do non- refoulement). No entanto, recentemente, União 
Europeia e Turquia fecharam acordo para devolução de refugiados sírios: 
http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKCN0WK2F6. Acesso em 15.07.2016. 

5
 “Como é a vida no maior campo de refugiados da França: as condições de vida são precárias; a maior 

parte dos refugiados vive em tendas ou abrigos improvisados sujeitos a vento, chuvas, lama, lixo e doenças. 
A sarna é um dos mais recorrentes problemas de saúde no campo, segundo a organização Médicos Sem 
Fronteiras. Disponível em: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160220_campo_refugiados_calais_franca_cm_rbAcess
o em: 15.07.2016) 



Secretaria Municipal do Trabalho e 

Emprego 

Prefeitura Municipal de Curitiba 

Secretaria Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Curitiba 

FAS – Fundação de Ação Social Prefeitura Municipal de Curitiba 

Programa Português Brasileiro para 

Migração Humanitária 

Universidade Federal do Paraná 

Ministério Público do Trabalho Governo Federal 

ACNUR Organização Internacional 

Adus – Instituto de Reintegração do 

Refugiado 

Organização Não Governamental 

Casa dos Refugiados Organização Não Governamental 

Associação de Solidariedade dos 

Haitianos de Curitiba 

Organização Não Governamental 

Missão Mais Mundo Organização Não Governamental 

Elaborado pela autora.   

Mas, até o momento, além das medidas antes relacionadas, o engajamento destas 

entidades, não avançou no sentido de nenhum marco jurídico, ou de políticas perenes, 

estando sujeitas à oscilação do titular do poder executivo local. Em sentido oposto, a 

cidade de São Paulo aprovou em julho de 2016 a Política Municipal para População 

Migrante, que dá status de política de estado à política migratória daquele município. 

Outra iniciativa com o caráter de política pública é o CRAI – Centro de Referência e 

Acolhida para Imigrantes, construído em parceria com o governo federal, e voltado a 

fornecer abrigo emergencial a imigrantes, cujas primeiras unidades já em funcionamento 

em São Paulo serão seguidas por outras em Florianópolis e Porto Alegre. 

Nos desdobramentos da pesquisa, pretende-se mapear como outras unidades 

federativas brasileiras vêm tratando a questão migratória e comparar essa ação com suas 

competências originais para o tema bem como com as competências dos demais entes 

federativos com as quais concorre (estados e União), a fim de identificar como a temática 

vem sendo abordada. As hipóteses são: i) as unidades subnacionais atuam 

independentemente, sem coordenação do poder central (independência); ii) poder central 



e unidades subnacionais atuam de forma complementar na temática migratória;  ii) poder 

central e unidades subnacionais atuam nas mesmas áreas (concorrência); iii) há um 

deslocamento funcional “vertical”, e as unidades subnacionais exercem competências que 

caberiam ao poder central (sobreposição); iv) há um deslocamento funcional “horizontal” 

e atores situados fora da esfera estatal vêm assumindo funções que caberiam ao Estado 

na recepção e acolhida dos deslocados internacionais (dispersão). 

 

5. Considerações finais 

Ao tratarmos de migrações internacionais, discute-se preliminarmente soberania. 

É uma relação prima facie, constitutiva, entre o país de destino e o indivíduo deslocado 

que ali pretende ingressar e permanecer. Após o ingresso, e mesmo sem a determinação 

do status jurídico do indivíduo ingressante naquele território, este já possui direitos – 

garantidos senão pela ordem interna, mas pelo direito internacional dos direitos humanos. 

Surgem assim questões sobre o papel do governo central, a quem tradicionalmente 

compete permitir a entrada e permanência de não nacionais em seu território, e sobre a 

função dos governos subcentrais, diretamente instados a tomar decisões acerca da 

recepção, acolhida e inserção de não-nacionais sob sua jurisdição. 

No caso brasileiro percebe-se que, ainda que os instrumentos internacionais e o 

direito internacional dos direitos humanos apregoem o dever humanitário de acolhimento 

dos indivíduos deslocados, o tema permanece, no âmbito central, sendo tratado como 

questão de segurança, fortalecendo o repúdio ao migrante, o preconceito e a 

marginalização. 

Em contrapartida, na esfera local, iniciativas de hospitalidade e inclusão vêm 

sendo implementadas em proporção mais alargada do que na esfera central, entre as quais 

cita-se o Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes (CRAI) das Prefeituras 

Municipais de São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre; a “Cadeira Extraordinária para 

Imigrantes” (CEI) no Conselho Participativo Municipal da cidade de São Paulo, o “Termo 

de Cooperação para Bancarização dos Imigrantes” entre Prefeitura Municipal de São 

Paulo e instituições financeiras como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

Percebe-se, que as migrações internacionais, mais do que exemplificar a dinâmica 

das relações transnacionais (SASSEN, 1981) e criar uma interface entre o nacional e o 

global, são capazes de remodelar as relações dentro da esfera doméstica. Compreende-se 



que os fluxos migratórios internacionais permitem uma dimensão transversal de análise 

de políticas públicas, pois incorporam em sua abordagem aspectos relacionados ao 

domínio supranacional (de onde absorvem diretrizes, padrões, valores e normas), ao 

âmbito nacional (em especial os efeitos das prerrogativas de soberania do país de destino), 

para então atingir a esfera local, de onde exigem respostas mais imediatas e concretas. 

Dados preliminares da pesquisa indicam que é neste ambiente que iniciativas mais 

eficazes e inovadoras de acolhimento vêm sendo implementadas. 

Conforme Keohane (1982), qualquer análise que fale de governança global será 

normativa, já que o mundo é parcialmente globalizado. Mas até quando? Pensar agora em 

uma governança das migrações não é apenas antecipar o percurso de um caminho 

inevitável em um mundo onde os deslocamentos tendem a se tornar uma constante?6 Do 

mesmo modo, a criação de um regime, no sentido de um artefato ou uma rede de 

convenções sociais (YOUNG, 1982) que abarcasse o arcabouço jurídico e as instituições 

referentes às migrações em seus diferentes aspectos, poderia garantir tratamento mais 

adequado e humanitário a esta temática.  

Desta forma, compreendo que a abordagem da governança oferece uma 

alternativa analítica interessante aos estudos migratórios, possibilitando a conjugação 

entre a análise teórica e empírica, nos termos anteriormente apresentados e que serão 

aprofundados no desenrolar da pesquisa. 
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