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RESUMO
O principal objetivo do trabalho é identificar e analisar as violações de direitos humanos de imigrantes
nos Estados Unidos a partir do governo de Donald Trump. Para tanto, busca-se fazer uma
contextualização histórica da política migratória do país, apontando as políticas e decretos que mais
tiveram impacto na população imigrante desde 1965, um momento em que houve grandes mudanças
na legislação migratória do país, até o ano de 2020. A partir da identificação das violações de direitos
humanos na administração Trump e estabelecendo um recorte de gênero para compreender como as
mulheres são particularmente afetadas diante dessas violações, busca-se analisar as posições das
organizações internacionais perante a essas questões, identificando de que forma atuam a fim de
mitigar e reduzir esses abusos de direitos humanos. Ao realizar a análise, percebe-se uma falta de
efetividade das organizações para interromper tais violações, visto que não conseguem implementar
suas recomendações e até mesmo leis estabelecidas em acordos internacionais, devido à crise do
multilateralismo presente na administração em análise ou por falta de enforcement. A metodologia
científica deste trabalho monográfico emprega fontes qualitativas, primárias e secundárias, aplicando o
método hipotético-dedutivo.

ABSTRACT
The main purpose of this work is to identify and analyze human rights violations of immigrants in the
United States during the Donald Trump administration. In order to do so, it’s necessary to provide a
historical context about the country's migration policies, identifying the policies and orders that have
impacted on the immigrant population since 1965, a time when there were major changes in the
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country's immigration legislation, until 2020. From the identification of human rights violations in the
Trump administration and establishing a gender perspective to understand how women are particularly
affected by these violations, the aim is to analyze the positions of the international organizations on
these issues, identifying how they act to mitigate and reduce these human rights abuses. By conducting
the analysis, it is noticed a lack of effectiveness of organizations to stop such violations, as they are
unable to implement their recommendations and even laws established in international agreements due
to the crisis of multilateralism present in the administration under analysis or due to lack of
enforcement. The scientific methodology of this monographic work employs qualitative, primary and
secondary sources, applying the hypothetical-deductive method.

PALAVRAS CHAVE
Imigração; Direitos Humanos; Violação; Estados Unidos; Trump; Política Migratória.

1  INTRODUÇÃO

Os Estados Unidos são o país que possui o maior número de imigrantes na sua

população e são reconhecidos como “uma nação de imigrantes”. De acordo com o relatório de

Migração Internacional de 2020, das Nações Unidas, os Estados Unidos em 2020 possuíam 51

milhões de imigrantes, equivalente a 18% sobre o total mundial. A questão migratória no país

tem sido um tema muito discutido, presente na mídia internacional e em pautas do judiciário

estadunidense, além de ser um dos temas centrais na política internacional.

As mudanças na política de migração dos Estados Unidos no Governo Trump, a partir

de 2017, com o implemento de decretos com medidas extremas a imigrantes, de caráter

anti-imigratório, como deportações em massa e agressivas, separação de crianças de seus pais

e famílias, o fim de programas que regularizavam e forneciam apoio a imigrantes de

determinadas idades do governo Obama, assim como a colocação de milhares de crianças e

adultos em centros de detenção, as "gaiolas", entre outros exemplos, geraram um grande

debate público e tiveram muita repercussão mundial a partir das imprensas, organizações

internacionais e reações de países à questão de direitos humanos dos imigrantes1.

Ao realizar um recorte de gênero2 na questão migratória dos Estados Unidos, nota-se

2A partir de Joan Scott, teórica pós-estruturalista, o gênero deve ser compreendido como uma categoria de
análise e, a partir disso reconhecer e desconstruir a relação imposta socialmente entre o sexo e gênero a partir das
diferenças biológicas (homem e mulher), que culminam nas imposições de forças de poder e dominação dentro
das relações sociais. Logo, gênero deve ser analisado além da questão biológica, pois as relações de poder
independem de sexo, “o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Seria melhor dizer:
o gênero é um campo primário no interior do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado” (SCOTT, 1990, p.
88).

1 WILLIAMS, Jennifer. From "shameful" to "well done": world leaders speak out on Trump's immigrant ban.
VOX, Jan 29, 2017. Disponível em:
<https://www.vox.com/world/2017/1/29/14427074/world-leaders-reactions-trump-refugee-immigration-ban>.
Acesso em 20 de janeiro de 2021.
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que as mulheres são afetadas de uma maneira distinta. Sendo assim, ao utilizar essa

perspectiva, permite-se que as mulheres imigrantes sejam retratadas a partir de sua

particularidade e não simplesmente a partir de seu retrato como apenas acompanhantes de

filhos e maridos dentro do fenômeno migratório (RODRIGUES; STREY; ESPINOSA, 2009).

Além disso, pode-se evidenciar e reconhecer os caminhos e desafios percorridos por essas

mulheres, como a busca pela igualdade em oportunidades e o status legal dentro do país e os

riscos que correm, acentuados principalmente no governo Trump.

Diversas violações de direitos humanos foram praticadas e evidenciadas com as

mudanças realizadas nas leis migratórias do país. Muitas alterações ocorreram a partir de

ordens executivas3, isto é, sem necessidade da aprovação do Congresso para entrar em vigor.

Essa tática tem sido realizada pela administração Trump para evitar derrotas diante dos outros

Poderes e garantir que suas promessas em relação ao endurecimento da política migratória se

concretizem. Cabe ressaltar que essas ordens podem sofrer alterações e revisões e, além disso,

o Congresso pode aprovar alguma lei que altere o estabelecido na ordem executiva.

Além disso, as violações de direitos humanos de imigrantes foram agravadas com a

pandemia da COVID-19, visto que possibilitou o governo estadunidense a executar mudanças

e novos decretos relacionados à agenda de imigração da administração, restringindo direitos,

porém camufladas pela preocupação e preservação da segurança da saúde pública.

Diante desse cenário de violações, pretende-se analisar as principais diferenças que

ocorreram a partir do início da administração Trump com as mudanças na política migratória

dos Estados Unidos em relação aos governos anteriores. Além disso, serão examinadas as

ações e medidas das organizações internacionais em relação a essas violações. O

entendimento do papel das organizações internacionais diante de um cenário de crise do

multilateralismo e ascensão do nacionalismo com regimes de direita que desqualificam os

direitos humanos é fundamental para compreender sua eficácia, ou não, diante de situações

como essas, principalmente perante a um Estado poderoso como os Estados Unidos.

Isto posto, a análise e debate da questão migratória nos Estados Unidos continua sendo

um tema muito importante, um dos principais pontos que garantiu a eleição de Donald Trump,

a partir de suas promessas anti-migratórias. O tema foi muito discutido nas campanhas

presidenciais de 2020 onde muitos pontos foram levantados e questionados. Para muitos,

3 “ (...) Ao longo da história dos Estados Unidos, os presidentes confiaram em sua autoridade executiva para
fazer políticas unilaterais sem interferência do Congresso ou dos tribunais (...) ordens executivas são, em termos
genéricos, diretrizes presidenciais que exigem ou autorizam alguma ação dentro do poder executivo (embora
muitas vezes se estendam para além do governo). São editais presidenciais, instrumentos legais que criam ou
modificam leis, procedimentos e políticas por decreto” (MAYER, 2002, p. 4, tradução nossa).
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principalmente para a população migrante, a vitória de Joe Biden representa uma nova era, em

que a deportação deixará de ser um medo constante e, além disso, principalmente para os

imigrantes ilegais, essa vitória representa uma esperança para sua regularização. No entanto,

por mais que Biden pretenda reverter diversas ordens executivas realizadas durante os quatro

anos da administração Trump, é inegável o seu legado deixado sobre a migração

principalmente no que diz respeito às violações de direitos humanos, o desprezo pelas

organizações internacionais e pelos diversos momentos em que se foi notório seu discurso

racista, xenofóbico, negacionista e misógino.

Assim sendo, espera-se que muitas mudanças ocorram na administração Biden, porém

permanece em aberto o questionamento se será possível a realização de uma reforma

migratória abrangente, uma promessa não realizada por Barack Obama.

2 PANORAMA DAS POLÍTICAS MIGRATÓRIAS NOS ESTADOS UNIDOS DE 1965

A 2017

Os Estados Unidos possuem uma história repleta de diversas ondas migratórias, com

uma população composta pela mistura de diferentes nacionalidades, sendo considerado o país

com o maior número de imigrantes. De acordo com um artigo4 do Migration Policy Institute

(MPI), mais de 44.9 milhões de imigrantes viviam nos Estados Unidos em 2019,

representando um pouco mais de 13% da população total do país.

O fluxo de imigração no país começou a crescer no ano de 1970, em um período em

que houve grandes mudanças na legislação imigratória, como a Lei de Imigração e

Nacionalidade (1965), uma emenda à lei de 1952, também conhecida como McCarren Walter

Act. A Lei de 1965 proporcionou mudanças muito importantes no quadro jurídico para a

admissão de imigrantes, visto que o sistema de cotas restritivo sobre a origem nacional foi

abolido e dali em diante haveria um limite global para o número de vistos, além do

estabelecimento de um sistema de preferências para concessão de vistos para aqueles que

possuíam parentes próximos, um ponto essencial para a reunificação de famílias (VEREA,

2003).

Assim, com a permissão de imigrantes de diferentes nacionalidades, notou-se uma

preocupação humanitária e também antirracista, tendo em vista que a antiga legislação

4 ZONG, Jie; BATALOVA, Jeanne; HALLOCK, Jeffrey. Frequently requested statistics on immigrants and
immigration in the United States. 2018. Disponível em:
<https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-stat
es-2020)>. Acesso em: 24 de abril de 2021.

https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states-2020
https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states-2020
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migratória favorecia somente a entrada de imigrantes brancos e europeus5. O então presidente

da época, Lyndon B. Johnson, considerava que essa nova lei “corrigiria um erro cruel e

duradouro na conduta da nação americana (...) esta medida que vamos assinar hoje vai

realmente nos tornar mais verdadeiros conosco mesmos como país e como povo.” (B.

JOHNSON, 1965, tradução nossa)6.

Além dessa mudança jurídica, o grande fluxo de imigração nesse período também teve

como consequência o desenvolvimento de laços econômicos e sociais estadunidenses com

países da Ásia e da América Latina. Cabe ressaltar que, em algumas regiões, contava-se

também com a presença militar.

Em meio à instabilidade internacional, num contexto de crises, guerras e revoluções,

em 1980, o presidente Jimmy Carter assinou a Lei dos Refugiados (Refugee Act), que garantiu

a residência e benefícios para refugiados de diversos países, além de elevar o teto anual de

admissão de refugiados de 17.400 a 50.000.7

Com essas mudanças e o advento da globalização, os anos 1980 foram marcados com

um grande fluxo de imigração, composto por imigrantes tanto legais quanto ilegais. Nesse

contexto, o debate acerca de imigrantes e refugiados ganhou força na população

estadunidense. No Congresso, tanto os democratas quanto os republicanos concordavam a

respeito da complexidade do tema, no entanto, havia uma grande divisão de opiniões em

relação ao tema, visto que os republicanos sempre foram mais favoráveis a limitar a

imigração, tanto em número quanto em etnias, e os democratas, por outro lado, tendiam a

apoiar políticas migratórias que abraçassem a importância de direitos e assistência pública

(VEREA, 2003).

Sob o governo republicano de Ronald Reagan, em busca de controlar a entrada em

grande escala de imigrantes ilegais, o Congresso aprovou a Lei de Reforma e Controle da

Imigração de 1986 (Immigration Reform and Control Act, IRCA). A Lei aplicava sanções

contra empregadores que contratavam imigrantes ilegais, aumentou a fiscalização das

fronteiras e incluiu um programa de anistia que concedeu status legal a imigrantes ilegais que

viviam no país desde 1982, de acordo com algumas modalidades. Tal programa concedeu o

status legal a 2,7 milhões de indivíduos (HIPSMAN; MEISSNER, 2013).

7 Refugee Act Of 1980, The US National Archives

6 “It corrects a cruel and enduring wrong in the conduct of the American Nation (...)  and this measure that we
will sign today will really make us truer to ourselves both as a country and as a people”

5 Entre os anos 1960 e 1970, 70% da população de imigrantes era composta por europeus. Esse cenário somente
começou a ser alterado, com maioridade asiática e latino-americana em 1980 (Historical Census Statistics on the
Foreign-Born Population of the United States: 1850-1990" (Working Paper No. 29, U.S. Census Bureau,
Washington, D.C. February 1999).
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Além disso, em decorrência do neoliberalismo e a competição internacional cada vez

mais acirrada, o debate acerca da competência dos imigrantes passou a ser um ponto muito

importante a ser considerado em sua admissão nos Estados Unidos. “A preocupação com a

qualidade do imigrante, em termos de nível educacional, habilidades ou capacidades técnicas

e profissionais, foi decisiva para que se propusessem um aumento na admissão de imigrantes

mais qualificados” (VEREA, 2003).

Sendo assim, em 1990, durante o governo de George H. W. Bush, o Congresso

aprovou a Lei de Imigração (Immigration Act) cujo objetivo era modificar o sistema

migratório legal a fim de admitir uma parcela maior de imigrantes mais qualificados e com

maior nível educacional e, assim, supostamente contribuir mais para a economia do país.

Apesar do grande número de vistos concedidos, o problema relacionado aos imigrantes sem

documentos permanecia, pois muitos não se enquadraram nos critérios adotados nas últimas

políticas migratórias do país para que fossem devidamente legalizados.

Como resultado, a imigração ilegal cresceu dramaticamente e começou a ser
experimentada não apenas nos seis estados de destino de imigração tradicionais de
Nova York, Nova Jersey, Flórida, Texas, Illinois e Califórnia, mas também em
muitas outras áreas do sudeste, meio-oeste, e estados montanhosos que não tiveram
experiência com imigração em grande escala por até um século. Embora a imigração
tenha servido como fonte de produtividade econômica e de trabalhadores mais
jovens em áreas onde a população e a força de trabalho estavam envelhecendo, uma
grande parte da imigração era composta por fluxos de imigração ilegal. Assim, o
desafio aos princípios profundamente arraigados do estado de direito e a mudança
social representada por essa imigração gerou um sentimento público
progressivamente negativo sobre a imigração que levou o Congresso a aprovar um
conjunto de novas leis estritas em 1996 (HIPSMAN; MEISSNER, 2013, n.p.,
tradução nossa)8.

No início da década de 90, os Estados Unidos ainda sofriam consequências da crise

econômica. O nacionalismo e o sentimento anti-imigratório ganharam força nesse período, os

imigrantes passaram a ser culpados por tais problemas e por “roubar” empregos. Pode-se

dizer que essa mudança de pensamento, de cunho conservador, e também uma das causas de

grandes mudanças na política migratória durante esse período foram consequências da vitória

8 “As a result, illegal immigration grew dramatically and began to be experienced not only in the six traditional
immigration destination states of New York, New Jersey, Florida, Texas, Illinois, and California, but also in
many other areas across the southeast, midwest, and mountain states that had not had experience with
large-scale immigration for up to a century. Although immigration served as a source of economic productivity
and younger workers in areas where the population and workforces were aging, a large share of the immigration
was comprised of illegal immigration flows. Thus, the challenge to deeply-held rule-of-law principles and the
social change represented by this immigration generated progressively negative public sentiment about
immigration that prompted Congress to pass a set of strict new laws in 1996”.
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do partido republicano nas eleições de meio mandato, em 19949, durante os primeiros anos do

governo Clinton.

Em 1994, Pete Wilson, do partido republicano, foi reeleito governador do estado da

Califórnia. Sua campanha foi realizada com base no sentimento anti-imigratório e uma de

suas propostas era a Proposição 187. A proposta era xenofóbica , visto que o objetivo era

negar a imigrantes ilegais diversos direitos constitucionais, como educação, o sistema de

saúde e outros serviços essenciais. Bill Clinton era contra a proposição e o tribunal federal

igualmente a considerou inconstitucional e por isso nunca foi implementada.

Ainda em 1994, o governo Clinton implementou a “Operação Gatekeeper”, uma

política de segurança, cujo objetivo era o fortalecimento das fronteiras do país com o México

e de endurecimento do combate a imigrantes ilegais:
Uma estratégia de controle por meio da retenção que envolvia a construção de cercas
e militarização de trechos da fronteira sul que eram mais facilmente atravessadas.
Em vez de desencorajar os imigrantes ilegais, suas opções de entrada foram
transferidas para os terrenos traiçoeiros - os desertos e as montanhas. O número de
entradas e apreensões não diminuiu, e o número de mortes por desidratação e
insolação no verão ou congelamento no inverno aumentou dramaticamente (HING,
2018, p. 23 tradução nossa)10.

No entanto, em 1995 houve um atentado terrorista em Oklahoma e, em decorrência a

esse evento, Clinton aprovou leis migratórias mais rígidas, como a Lei de Reforma da

Imigração Ilegal e Responsabilidade do Imigrante (Illegal Immigration Reform and

Immigrant Responsibility Act of 1996, IIRIRA) e a Lei Antiterrorismo e Pena de Morte

Efetiva (Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, AEDPA).

A IIRIRA tinha o objetivo de controlar a imigração ilegal a partir do aumento da

fiscalização nas fronteiras, aumento das penalidades para crimes relacionados à imigração,

como os traficantes (coiotes11) e falsificadores de documentos. Além disso, barrou inúmeros

imigrantes legais de participarem em programas de serviço público e removeu uma grande

quantidade de não-cidadãos (VEREA, 2003). A AEDPA facilitou a prisão, detenção e

deportação de não cidadãos, além de permitir o governo expulsar do país suspeitos de

terrorismo sem apresentar ao público as evidências contra eles.

11 Popularmente possuem esse nome as pessoas que realizam a travessia ilegalmente dos imigrantes na fronteira
em troca de dinheiro.

10 “ (...) a strategy of ‘control through deterrence’ that involved constructing fences and militarizing the southern
border where it was most easily traversed. Instead of deterring illegal immigrants, their entry choices were
shifted to treacherous terrain―the deserts and mountains. The number of entries and apprehensions did not
decrease, and the number of deaths due to dehydration and sunstroke in the summer or freezing in the winter
surged dramatically.”

9 Esse acontecimento em 1994 ficou conhecido como “Revolução Republicana”, visto que o partido conseguiu o
controle do Congresso após quatro décadas de vitória democrata.
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No entanto, no início dos anos 2000, como consequência da melhora da economia

estadunidense, o Congresso aprovou uma lei similar ao Immigration Act de 1990, do governo

H. W. Bush, a Lei de Competitividade Americana no Século XXI (American Competitiveness

in the 21st Century Act, AC21). A Lei aumentou a admissão de vistos H-1B12 por ano para

imigrantes qualificados a partir de programas de incentivo de trabalhos temporários sobretudo

na área de tecnologia (HIPSMAN; MEISSNER, 2013).

Logo no início do governo de George W. Bush, o cenário foi totalmente alterado após

o ataque terrorista realizado em 11 de setembro de 2001, em Nova York e Washington13.

Nesse contexto foi declarada a Guerra ao Global ao Terror (GGT), que demandaria mudanças

na política externa a partir da priorização do combate ao terrorismo internacional e da

segurança estadunidense. O debate a respeito do combate à imigração ilegal como forma de

política de segurança nacional ressurgiu, assim como os ataques xenofóbicos a imigrantes.

Diante da insegurança que assolava o país, tornava-se essencial uma revisão das políticas

migratórias e de segurança interna.

Uma das primeiras medidas tomadas foi a criação do Departamento de Segurança

Interna dos Estados Unidos (DHS) a partir da combinação de 22 agências federais para

combater todo tipo de ataque ao território nacional (BARBOSA, 2002). Dentro desse

departamento, houve a criação de algumas agências como a Alfândega e Proteção de

Fronteiras dos EUA (Customs and Border Protection, CBP), a Imigração e Alfândega dos

EUA (Immigration and Customs Enforcement, ICE) e Serviço de Cidadania e Imigração dos

Estados Unidos (Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA, USCIS).

Nessa época também foi aprovada a USA Patriot (Uniting and Strengthening America

by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism), uma lei

antiterrorismo que permitia o Estado a deportar e prender estrangeiros, sem acusação prévia e

direito a apelações, além de investigar qualquer indivíduo, fosse estadunidense ou estrangeiro,

que tivesse envolvido com terrorismo. Essa lei, por mais que tenha sido aprovada pela maioria

do partido republicano e democrata no Congresso, foi considerada por muitos uma violação

de liberdades civis, visto que algumas medidas infringiram a privacidade individual.

13 Na data de 11 de setembro de 2001 foram realizados atentados terroristas pela organização terrorista
internacional Al-Qaeda, contra as torres do World Trade Center e ao Pentágono, a partir de aviões comerciais
sequestrados por terroristas suicidas, cuja consequência foi a morte de milhares de cidadãos. De acordo com
Pecequilo (2013) esse evento mudou a história dos Estados Unidos, visto que evidenciou a vulnerabilidade do
território nacional e colocou em risco a hegemonia estadunidense, cuja consequência foi o impacto no equilíbrio
de poder mundial ao longo dos acontecimentos pós 11/09, internos e externos.

12 O Visto H-1B é requerido por profissionais que pretendem viajar aos Estados Unidos e exercer seu trabalho.
Para se candidatar ao visto é necessário ter formação universitária ou equivalente, desde que provado por
certificados e diplomas.
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Outra mudança importante durante esse período foi a aprovação da lei Ato de Reforma

da Segurança da Fronteira e Entrada de Visto de 2002 (Border Security and Visa Entry Reform

Act, EBSVERA) que reforçava a segurança nas fronteiras e aeroportos, visto que restringia a

quantidade de concessão de vistos e também aumentava as inspeções a partir de mecanismos

de vigilância e monitoramento mais aprimorados e modernos. Em prol da segurança, o

governo aumentou o orçamento nas fronteiras14, passando a ter mais agentes em pontos

estratégicos e também recursos adicionais que auxiliassem na identificação de imigrantes

legais utilizando documentos falsos (ZOLBERG, 2008).

Em 2004, com a reeleição de Bush, as reformas na política migratória persistiram. O

foco se mantinha na Guerra Global ao Terror, com foco no Eixo do Mal15, porém o impacto

para os imigrantes era sentido em diversos âmbitos, principalmente na comunidade árabe e

muçulmana. Diversas leis complementares às anteriores foram aprovadas pelo Congresso, que

persitiam no aumento do aparato da segurança em fronteiras como medida para controle da

imigração ilegal.

De 2005 para 2006 foram apresentadas leis que tinham a apresentação da provisão de

criação de uma cerca na fronteira, em áreas consideradas focos de imigrantes ilegais. Essas

leis foram a Border Protection, Anti-Terrorism and Illegal Immigration Control Act (H.R.

4437) e a Secure Fence Act. A Secure Fence Act previa a construção de um muro de mais de

1.000 quilômetros na fronteira dos EUA com o México. O argumento apresentado por W.

Bush foi o de que o muro representaria o fortalecimento da segurança nas fronteiras. Por outro

lado, o governo mexicano e ativistas de direitos humanos foram muito críticos à construção da

barreira física.

Houve tentativas de introdução de leis inclusivas aos imigrantes, buscando a criação

de novos programas de trabalhos e propostas de legalização e concessão de vistos a partir de

seguimento de determinadas medidas, como pagamento de impostos de acordo com os anos

vividos no país e em busca da regularização do fluxo migratório. No entanto, todas foram

derrotadas no Congresso, visto que não havia unanimidade para a aprovação de um acordo

legislativo que permitisse uma reforma menos preventiva para algo abrangente e que, de fato,

resolvesse a questão do fluxo migratório.

15 Após os acontecimentos de 2002, a política externa de Bush tinha o combate ao terrorismo internacional como
prioridade. O Eixo do Mal, por sua vez, são os Estados terroristas, os “países bandidos”, formado pelo Irã,
Coreia do Norte e Iraque, Cuba, Síria e Líbia, considerados inimigos da paz e segurança mundial (PECEQUILO,
2011)

14 O orçamento fiscal de 2002 incluiu um aumento de 240.14 milhões de dólares para atividades relacionadas à
imigração. Aproximadamente 75 milhões de dólares foram destinados à contratação de agentes na fronteira e 20
milhões para o aumento de tecnologias de enforcement (United States. Congress. Senate. Committee on
Appropriations. Subcommittee on Commerce, Justice, State, the Judiciary, and Related Agencies, 2002)
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Em 2009, os Estados Unidos voltaram a ser governados por um presidente democrata,

Barack Obama. De imediato, Obama evidenciava o discurso sobre o país ser a nação dos

imigrantes e da necessidade de atualizações na legislação migratória. Em 2009, havia 11,1

milhões de imigrantes ilegais no país, de acordo com estimativas do Pew Research Center

(2009). A reforma migratória defendida por Obama teria como objetivo a legalização de parte

dos imigrantes legais a partir de determinadas condições.

No entanto, a reforma migratória deixou de ser uma prioridade no governo devido à

crise financeira de 2008 cuja grande consequência foi a perda de mais de 8 milhões de postos

de emprego, fazendo com que o índice de desemprego atingisse 10% em 2009 (EL PAÍS,

2020). Além disso, questões como a presença militar no Afeganistão e Iraque e a proposta de

reforma no sistema público de saúde do país também foram decisivas para que a reforma

migratória não fosse um tema importante para o governo e congresso (HICKS, 2012).

Em 2010, foi aprovado o decreto para aumento de verbas para o financiamento do

policiamento das fronteiras do país e aumento de contratação de agentes para as agências ICE

e CBP. No mesmo ano foi aprovada a lei Senate Bill 107016 no estado do Arizona, cujo

objetivo era tornar um crime estadual residir e trabalhar no país sem permissão legal, além de

permitir a polícia prender e tratar como crime a pessoa que não tenha em mãos os seus

documentos no momento da abordagem, entre outros pontos (OYEZ, 2011). Essa lei gerou

uma série de protestos de cidadãos e organizações internacionais, tendo em vista que era

considerada por muitos um ato inconstitucional, pois o poder estadual estava sobressaindo e

interferindo sobre um tema de competência federal. Cabe ressaltar que o primeiro mandato do

presidente Barack Obama não atingiu o seu objetivo de avanço na reforma migratória e, por

isso, a campanha de 2012 trouxe novamente o tema em suas pautas principais.

Em 2012, houve uma tentativa de Obama de iniciar a reforma migratória a partir da

aprovação do DREAM Act17, mas acabou sendo anulada pela Câmara dos Representantes,

composta pela oposição republicana em sua maioria. No ano seguinte, num contexto de

intensificação dos problemas migratórios e diante da impossibilidade de aprovação do

DREAM Act, Obama implementou o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)18. O

18 “Em 15 de junho de 2012, o secretário de Segurança Interna anunciou que determinado grupo de pessoas que
chegaram aos Estados Unidos quando crianças e que atendiam a várias diretrizes poderiam solicitar a
consideração da ação diferida por um período de dois anos, sujeito a renovação. Eles também seriam elegíveis
para autorização de trabalho. A ação diferida é um uso da discrição do Ministério Público para adiar a ação de

17 Development, Relief and Education for Alien Minors (DREAM) Act (Lei de Desenvolvimento, Assistência e
Educação para Menores Estrangeiros) tinha como objetivo a concessão do status legal a imigrantes ilegais que
entraram nos Estados Unidos quando crianças e que concluíram o ensino superior ou obtido certificado de
educação (BERGERON; CHISTI, 2010, tradução nossa).

16 Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act
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DACA foi responsável pela regularização temporária de imigrantes que chegaram aos EUA

quando crianças, sendo assim eles conseguiriam morar, trabalhar e dirigir no país, por

determinado período, desde que respeitassem os critérios exigidos.

Em 2013, um grupo bipartidário de oito senadores (Gang of Eight)19 trabalharam em

uma legislação de reforma migratória, a Border Security, Economic Opportunity, and

Immigration Modernization Act20. O objetivo principal era tratar a questão da imigração ilegal

e favorecer o processo de legalização dos imigrantes a partir de determinadas normas e

critérios. Além disso, a lei previa maiores medidas de segurança nas fronteiras como “a

construção de 86 torres de vigilância, 286 câmeras fixas, 232 sistemas de vigilância móveis,

4.595 novos sensores, quatro drones e mais de 27 novos helicópteros”21. O projeto perdeu

força na Câmara dos Deputados, cuja maioria é composta por republicanos.

Diante de mais uma derrota, a questão migratória continuava sendo um problema a ser

resolvido. Além disso, de 2009 a 2013, o número de deportações durante a administração de

Obama já resultava em pouco mais de 2 milhões22. Esse grande crescimento em deportações,

em comparação com os governos anteriores, fez com que Obama recebesse o nome de

“deportador chefe”. Diante de inúmeras críticas, principalmente ao que concerne à separação

de famílias nos centros de detenção e o aumento de imigrantes menores de idades, advindos

principalmente do Triângulo Norte da América Central23, que eram mantidos em situações

traumatizantes.
Em 2014, a partir de uma mudança de política, a ICE de Obama começou a deter
famílias apreendidas na fronteira, em vez de liberá-las da custódia para comparecer a
procedimentos de remoção em uma data posterior (...) Violações do devido processo
tornaram-se a norma em como os casos estavam sendo tratados nas instalações. Por
exemplo, foram levantadas preocupações sobre quão confiáveis estavam sendo as
entrevistas   de triagem de asilo conduzidas. Essas entrevistas determinam se o
membro adulto da família terá a oportunidade de ter seu pedido de asilo apresentado
perante um juiz de imigração. Outras áreas problemáticas incluíram audiências
conduzidas remotamente por videoconferência e, claro, falta de acesso a advogados
(HING, 2018, p.10, tradução nossa). 24

24 “In a 2014 change in policy, Obama's ICE began detaining families apprehended at the border, rather than
releasing them from custody to appear for removal proceedings at a later date (...) Due process violations
became the norm in how cases were being handled at these facilities. For example, concerns were raised about
how credible fear asylum screening interviews were being conducted. These interviews determine whether the
adult family member will be given the opportunity to have her asylum claim heard before an immigration judge.

23 Região formada pelos países Honduras, Guatemala e El Salvador.

22 Dados do ano fiscal (FY) de 2003-15 do Departamento de Segurança Interna (DHS), Anuário de Estatísticas
de Imigração (Washington, DC: Escritório de Estatísticas de Imigração do DHS, 2015.

21Principais pontos da reforma migratória aprovada no Senado dos EUA. Disponível em:
<http://glo.bo/1ajQezv>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2021.

20 Lei de Segurança Fronteiriça, Oportunidade Econômica e Modernização do Sistema de Imigração (S.744)
19 Gangue dos oito

remoção contra um indivíduo por um determinado período de tempo. A ação não forneceria um status legal”
(U.S Citizenship and Immigration Services, tradução nossa)
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No final de 2014, o presidente Barack Obama anunciou o DAPA (Ação Adiada para

Pais de Americanos e Residentes Permanentes Legais), uma extensão do DACA. O objetivo

desse programa era isentar temporariamente a deportação de pais de filhos considerados

cidadãos americanos ou residentes permanentes legais. No entanto, o projeto foi negado pelo

Congresso.

Diante de elevados números de deportações, nesse mesmo período, a partir de uma

ordem executiva, Obama restringiu seu foco de deportação a grupos de criminosos e que

apresentassem risco ao país e a grupos que entraram e reentraram no país ilegalmente após 1º

de janeiro de 2014 (BOLTER; CHISHTI; PIERCE, 2017). Assim, o ICE priorizaria a remoção

somente de pessoas que apresentassem uma ameaça à segurança nacional, esse programa

ficou conhecido primeiramente como Secure Communities25 e posteriormente foi modificado

e passou a ser o Priority Enforcement Program26.

Barack Obama, durante seus oito anos de governo não conseguiu a concretização da

reforma migratória prometida desde 2009. Em contramão, os recursos destinados ao ICE

chegaram a 20 bilhões durante sua administração e seu governo carrega o legado do maior

número de deportações de imigrantes, comparado a seus antecessores.

3 O GOVERNO DE DONALD TRUMP E AS MUDANÇAS NA POLÍTICA
MIGRATÓRIA

Desde a oficialização da campanha presidencial de Donald Trump, em 2015, até a sua

vitória nas eleições de 2016, o tema da questão migratória sempre foi abordado de forma

muito negativa. Seu enfoque na questão migratória com o auxílio do crescente sentimento

anti-migratório fez com que parte da população, seu fiel eleitorado, passassem a se referir aos

imigrantes de uma forma muito negativa, como responsáveis de todos os problemas do país.

Trump conseguiu ir além ao atrelar a imagem de imigrantes ao terrorismo, ao chamar

imigrantes mexicanos de criminosos e estupradores e até mesmo a solicitar aos países da

Europa, a diminuírem seu número de imigrantes.

Assim que assumiu seu cargo, Trump já começou a articular para que suas promessas

de campanha começassem a ser implementadas. Em tão pouco tempo o presidente já estava

causando muito medo e insegurança à população imigrante e, por isso, pode-se dizer que foi o

candidato que mais mostrou aversão aos imigrantes:

26 Programa de fiscalização prioritária
25 Comunidades Seguras

Other problem areas included hearings being conducted remotely via video teleconferencing and, of course, lack
of access to counsel”.
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Nenhum candidato mostrou mais ódio aos imigrantes e os retrataram da pior maneira
possível do que Donald Trump, que acabou vencendo as eleições presidenciais de
2016 e se tornou presidente em janeiro de 2017. Durante a campanha presidencial de
2016, Trump não apenas pediu que os Estados Unidos reduzissem substancialmente
a imigração, mas também fez o oposto dos líderes americanos anteriores ao pedir
publicamente às nações europeias que reduzissem ou parassem totalmente a
imigração (KABA, 2019, p. 319)

Em consequência do seu nacionalismo e do discurso que resgata a legitimação de um

inimigo externo, no caso imigrantes ilegais e da necessidade de um fortalecimento das

políticas migratórias para a segurança nacional, Trump emitiu a ordem executiva Protecting

the Nation from the Foreign Terrorist Entry into the US27, cujo efeito foi a suspensão da

entrada de imigrantes e da admissão pelo programa de refugiados de países

predominantemente muçulmanos, Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Iêmen e Síria por 120

dias, além da proibição permanente de admissão de refugiados sírios. Posteriormente a ordem

sofreu uma alteração que retirava o Iraque da lista e aplicava a redução de admissão de

refugiados para 50.000, menos da metade do que o programa recebia antes do início da

administração Trump (110.000). Em 2020 esse número foi reduzido para 18.000,

demonstrando uma queda de 86% desde 201628.

Além disso, em novembro de 2017, Trump anunciou o fim do Temporary Protected

Status (TPS)29 para imigrantes do Sudão, Nicarágua, Nepal, Honduras, Haiti e El Salvador. De

acordo com o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, aproximadamente

500.000 imigrantes eram amparados por esse programa.

Sua grande promessa durante a campanha foi o aumento de orçamento para a

construção do muro entre o México e os Estados Unidos, impedindo a entrada dos imigrantes

ilegais. Em janeiro de 2017, Trump assinou uma ordem executiva referente à segurança nas

fronteiras, solicitando a contratação de mais seguranças e agentes na patrulha da fronteira.

Outra ordem assinada consistia no envio da Guarda Nacional na divisa com o México para

aumento da segurança do país.

Ainda referente à construção do muro, entre os anos de 2017 e 2018, o Congresso

aprovou a destinação de 1,68 bilhões de dólares do orçamento fiscal para a segurança das

fronteiras. Trump havia solicitado cinco vezes a mais do valor aprovado, cujo destino seria a

construção do muro e por isso, ao ser contrariado, o presidente decidiu não assinar o

29 O Status de Proteção Temporária é uma proteção humanitária, criada em 1990 dentro da Lei de Imigração,
concedida a imigrantes cujo território nacional se encontra em guerra, condições alastrantes de violência ou
passou por algum desastre natural, entre outras circunstâncias.

28 U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration Refugee Processing Center,
“Summary of Refugee Admissions, 2020.

27 Protegendo a Nação contra a Entrada de Terroristas Estrangeiros nos Estados Unidos
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orçamento, cuja consequência foi o shutdown30 do governo durante 35 dias. Após esse

acontecimento, novas negociações foram colocadas em andamento para a construção do

muro, além da transferência de 1 bilhão de dólares do Pentágono para o financiamento da

construção do muro.

Outra promessa que Trump havia feito durante sua campanha era a de acabar com

todos os programas e políticas migratórias da administração Obama. Sendo assim, no início

de seu mandato assinou a ordem executiva 13678, Enhancing Public Safety in the Interior of

the United States31, cujo objetivo era revogar a ordem de priorização do julgamento e remoção

de imigrantes específicos, como com antecedentes criminais, recentemente cruzaram a

fronteira ilegalmente ou receberam uma ordem de remoção há pouco tempo. A partir dessa

mudança, todos imigrantes ilegais seriam uma prioridade para o ICE, inclusive aqueles com

pedidos de visto pendentes.32

Outro importante foco de atenção na sua política anti-imigratória foram as

cidades-santuário33. A partir de um decreto e com o objetivo de aumentar a repressão contra

imigrantes, pretendia-se diminuir os recursos federais a essas cidades caso mantivessem suas

jurisdições de não cooperação com o ICE. Além disso, mesmo com suas jurisdições

particulares, a administração Trump priorizou as apreensões nesses locais e aumentou o

número de fiscalizações e investigações internas, incluindo em casas, trabalho etc.

Mesmo que a capacidade de execução das ordens do ICE seja limitada pelas
políticas de não cooperação de certas cidades-santuário dos Estados Unidos, esses
acontecimentos têm fomentado, senão outra coisa, um sentimento de ansiedade que
permeia as comunidades de imigrantes (PIERCE; BOLTER, 2019, p. 38, tradução
nossa).34

Essa ordem gerou uma grande repercussão e reação imediata dos governos

subnacionais dentro das Cortes Federais. Como resultado, os governos venceram esse

conflito, sob o argumento da inconstitucionalidade dessa ordem, pois o Executivo não pode

definir os gastos orçamentários, mas sim apenas o Congresso (DO PRADO; BEVILACQUA,

2019).

34 “Even though ICE’s enforcement capacity is somewhat limited by the noncooperation policies of certain U.S.
jurisdictions, its expanded enforcement mandate has fostered, if nothing else, a feeling of anxiety that permeates
immigrant communities”.

33 São cidades, estados e condados dos Estados Unidos conhecidos por adotarem políticas migratórias protetoras
a seus cidadãos ilegais e por não cooperarem com as forças federais de regulamentação e investigação
imigratórias.

32 Em outubro de 2017 o ICE informou à Associação Americana de Advogados de Imigração que tomaria
medidas coercitivas contra imigrantes em fase de remoção final mesmo se estivessem com solicitações de visto
pendentes (PIERCE, 2019)

31 Melhorando a segurança pública no interior dos Estados Unidos
30 Paralisação do governo decorrente da não aprovação do orçamento do ano fiscal em questão.
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Ainda em linha com o discurso de ataque às políticas do governo anterior, Trump

anunciou o fim do DACA, que já havia beneficiado mais de 750 mil jovens imigrantes. Com

essa mudança, todos os imigrantes que estavam temporariamente com situação regularizada

poderiam ser deportados (LIND, 2017). Cabe ressaltar que essa ordem teve muita repercussão

e protestos, gerando contestações judiciais que conseguiram rescindir essa ordem, visto que

em 2020 a Suprema Corte emitiu uma sentença que impedia o fim do programa.

Além dessas modificações, uma mudança também importante foi a implementação da

política de tolerância zero, que consistia no tratamento de todos os imigrantes apreendidos

como criminosos, além de solicitar a priorização do julgamento desses crimes para o

departamento de segurança (PIERCE, 2019). Uma das consequências da política de tolerância

zero foi a separação de famílias. Ao ser apreendido, o adulto que estava acompanhado por

alguma criança, era obrigado a se separar, visto que menores de idades não podem ficar

detidos nessas mesmas prisões. O DHS, em apenas dois meses, já havia separado milhares de

crianças, essas que ficavam detidas em abrigos improvisados, popularmente conhecidos como

gaiolas. A administração Trump passou a ser criticada mundialmente por essa política

desumana, cujo intuito era desencorajar a imigração ao país, e por envolver a violação de

diversos direitos humanos. Cedendo a críticas e pressões, uma nova ordem executiva foi

assinada suspendendo a separação das famílias apreendidas na fronteira.

Outra mudança realizada durante sua administração foi a apresentação do Migrant

Protection Protocols (MPP), conhecido também como a política Remain in Mexico,

implementada no início de 2019. Essa política forçava todos os imigrantes ilegais e

requerentes de asilo da América Central a esperar no México enquanto seus processos

judiciais estavam em processo de análise pelo sistema judiciário de imigração dos Estados

Unidos. Cabe ressaltar que essa política deixava todos esses imigrantes e requerentes de asilo

expostos a diversos tipos de perigo enquanto eram forçados a aguardar suas solicitações.

3.1 O impacto da COVID-19 nas políticas migratórias da era Trump

Em dezembro de 2019 foi registrado o primeiro caso de COVID-19, na China. Em

janeiro de 2020 os Estados Unidos confirmaram o primeiro caso no país e logo em seguida a

OMS decretou pandemia do novo coronavírus.

O impacto do COVID-19 na administração Trump, principalmente no que diz respeito

às políticas migratórias, foi grande. Em seu quarto ano de governo, o presidente já havia

realizado muito de suas promessas de campanha relacionadas à imigração, mas com o início

da pandemia, Trump conseguiu não somente aumentar as vigilâncias e apreensões na
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fronteira, mas a bloquear toda entrada de estrangeiros sem documentos no país de

determinados países, a expulsar requerentes de asilo sem ouvir suas reivindicações e a

suspender a emissão de vistos de diversas categorias e programas de intercâmbio, sob pretexto

da segurança da saúde pública, de acordo com o Centro de Controle de Doenças (CDC) e o

Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS).

Assim, em vez de desviar o foco do governo para as terríveis crises econômicas e de
saúde pública que afetam comunidades em todo o país, a pandemia sobrecarregou a
agenda de imigração do presidente. Essa situação apresentou oportunidades, em
nome da pandemia, para cumprir unilateralmente as metas políticas que poucos
previram possíveis (PIERCE; BOLTER, 2019, p. 8, tradução nossa)35

Os imigrantes legais também foram impactados pelas mudanças migratórias durante a

pandemia a partir da implementação de medidas de suspensão de entrada de trabalhadores

estrangeiros para preservar os postos de empregos para cidadãos estadunidenses e contribuir

com a recuperação econômica do país. No entanto, esse argumento com base em seu slogan

American First mascara o verdadeiro objetivo por trás dessa medida, que é a afirmação de seu

discurso nacionalista e xenofóbico de que os imigrantes roubam os postos de trabalhos dos

estadunidenses e causam problemas econômicos no país.

Mesmo sob o argumento da defesa da saúde pública, as agências e os departamentos

de imigração do país continuaram seu funcionamento normalmente. ICE continuou a executar

suas operações de detenção, assim como as cortes de imigração continuaram com seus

julgamentos e deportações durante os primeiros meses. Isso gerou diversas ações judiciais e

protestos, visto que as condições que muitos detidos viviam nas instalações da ICE não

respeitavam as diretrizes de higiene e distanciamento de prevenção e controle da doença e

muitos menos liberavam os detidos mesmo em casos de superlotação e sob orientações

legais36.

Cabe ressaltar que, nesse período, os esforços da administração para o avanço na

construção do muro também persistiram, “em julho de 2020, 22937 milhas de barreiras novas e

de substituição foram construídas ao longo da fronteira de quase 2.000 milhas38, com o

objetivo de chegar a 45039 até o final do ano” (PIERCE; BOLTER, 2020).

39 Aproximadamente 725km.
38 Aproximadamente 3.220km.
37 Aproximadamente 368km.

36 Em abril de 2020, um juiz ordenou que a ICE considerasse a libertação de todos os imigrantes sob riscos de
morte por complicações do coronavírus. Além dessa ordem, naturalmente a ICE tem autoridade para libertar
detidos e monitorá-los de outras maneiras (CBS NEWS, 2020).

35 “Thus, rather than diverting the administration’s focus to the dire public-health and economic crises affecting
communities across the country, the pandemic has supercharged the president’s immigration agenda. It has
presented opportunities, in the name of the pandemic, to unilaterally accomplish policy goals few predicted
possible”.
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Por mais que uma pandemia demande mudanças e implementação de políticas

necessárias a fim de alcançar o controle de casos, foi notório que a administração Trump

tirou muito proveito da situação para manutenção e execução de mudanças na política

migratória ao encontro de suas promessas e objetivos. Por diversas vezes foi prorrogada a

abertura das fronteiras e o recebimento de solicitantes de asilo em nome da segurança da

saúde nacional, por exemplo. No entanto, frequentemente nas falas do presidente se notava o

negacionismo a respeito da COVID-1940.

A mesma administração que está pedindo a abertura de escolas em todo o país e até
mesmo ameaçando os fundos federais, caso isso não ocorra, está simultaneamente
promulgando políticas que implicam que as crianças que cruzam a fronteira para
conseguir asilo sejam uma preocupação de saúde pública. Da mesma forma, pouca
distinção está sendo feita entre aqueles que estão apenas viajando por prazer e
aqueles que buscam asilo e refúgio, cujas vidas e segurança estão em jogo. Por fim,
o encerramento prolongado de fronteiras revela como a livre circulação de pessoas
não é vista com o mesmo nível de importância que outras áreas, como a abertura de
empresas e escolas ou a retomada de eventos sociais. Isso pressupõe a
desconsideração da importância dos direitos de migração (MCCORKLE, 2020, p.10,
tradução nossa).41

Mesmo diante da incerteza em relação ao resultado das eleições presidenciais de 2020

dos Estados Unidos, pode-se dizer que Trump deixou um grande legado no que diz respeito à

política migratória do país. Conseguiu cumprir a maioria de suas promessas. Intensificou-se a

polarização política no país e pode-se afirmar que muitas de suas políticas podem perdurar

durante anos, pois para serem desfeitas será exigido “um grande esforço financeiro e

investimento burocrático” (PIERCE; BOLTER, 2019, p. 120, tradução nossa)42, além de um

importante apoio judiciário.

Sua campanha eleitoral para 2020 acerca da imigração continua com o plano de

prosseguir com suas promessas linha-dura de 2016 sob slogan Promises Made, Promises Kept

(Promessas Feitas, Promessas Mantidas), como avançar na construção do muro na fronteira

EUA-México, alterar a Lei de Imigração e Nacionalidade no que diz respeito ao mecanismo

de loteria de vistos para que o processo de obtenção de vistos seja puramente pelo mérito,

além de acabar com as cidades-santuário, que promoveu grandes impasses na sua política de

42 “ (...) This would require a massive financial personnel, and bureaucratic investment.”

41 “The same administration that is calling for schools to be opened across the nation and even threatening
federal funds if this does not occur is simultaneously enacting policies that imply children crossing the border for
asylum are a public health concern. Likewise, little distinction is being made between those who are merely
traveling for pleasure versus those such as asylum seekers and refugees whose lives and safety lie in the balance.
Finally, the prolonged closure of borders reveals how the free movement of people is not seen with the same level
of importance as other areas such as opening back businesses and schools or allowing social events to resume.
This underlies the disregard of the importance of the rights of migration”.

40 O presidente chegou a comparar a COVID-19 como uma simples gripe depois de ter se recuperado da doença,
além de questionar a eficácia da utilização de máscaras.
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aumento de apreensões e enforcement no interior do país, tornar a proibição temporária de

concessão de vistos H1B permanente, para que as empresas contratem apenas cidadãos

estadunidenses e a impedir que os imigrantes ilegais recebam qualquer tipo de serviço

governamental para saúde, educação e apoio social.

3.2 Violações de direitos humanos de imigrantes durante o governo Trump

Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos em um contexto de grande

polarização no país. Com a sua eleição, evidenciou-se uma série de preconceitos em relação à

minoria que sempre estiveram presentes, porém dessa vez manifestados com maior força.

Trump direcionou diversos comentários racistas e xenófobos aos imigrantes. A política

migratória durante seu governo foi extremamente dura e muitas ordens executivas foram

polêmicas, cuja repercussão foi negativa internacionalmente, principalmente por organizações

de direitos humanos, visto que muitas execuções constituem violações de direitos humanos.

Uma das marcas da administração Trump foi a política de tolerância zero, cuja uma de

suas consequências foi a separação de famílias de imigrantes na fronteira EUA-México. Essa

prática viola diversos direitos humanos fundamentais, como o direito à unidade familiar e à

liberdade. O principal objetivo dessa política era desencorajar a imigração ao país. Ademais,

cabe ressaltar a violação dos direitos das crianças, visto que não são somente separadas de

suas famílias, mas são punidas e maltratadas ao serem colocadas em "jaulas", passando por

situações traumatizantes, desumanizantes e estressantes (WOOD, 2018). Vale frisar que, em

diversos casos, os adultos foram deportados do país enquanto as crianças permaneceram nos

centros de abrigos e nenhum plano de ação em relação à reunificação dessas famílias foi

apresentado pela administração.

Em relação à Migrant Protection Protocols (MPP) ou a política Remain in Mexico,

como já mencionada, deixa todos os imigrantes e requerentes de asilo mais favoráveis a

situações de perigo. “Organizações criminosas transnacionais (TCOs) exploraram os

migrantes e requerentes de asilo por meio do envolvimento em tráfico humano, sequestro,

estupro e assassinato, com 636 ataques violentos documentados desde que os MPPs foram

colocados em prática” (THE NEW YORK TIMES, 2019; GARRETT, 2020).

O anúncio do asilo temporário TPS para imigrantes de El Salvador, Haiti, Nicarágua e

Sudão passou uma batalha judiciária até ser finalizado. Muitas alegações foram realizadas,

por parte de organismos domésticos e supranacionais, a respeito de violações do estatuto

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10841806.2020.1750212


19

federal e da cláusula de Equal Protection43 ao encerrar o programa para dezenas de milhares

de imigrantes residentes no país. Por mais que tenha sido perceptível o objetivo de

desmantelamento inconstitucional e discriminatório do governo, em 2020 a Suprema Corte

permitiu a administração Trump o avanço em deportações de beneficiários e avançar para o

término do programa (VOICE OF AMERICA, 2020). Essas deportações terão como

consequência o aumento da instabilidade nesses países de origem dos imigrantes, além da

grande possibilidade de exposição a perigos que esses indivíduos enfrentarão, como afirma

Clara Long, pesquisadora do Human Rights Watch: “colocar centenas de milhares de

imigrantes enraizados sob constante ameaça de deportação é uma receita para violação de

direitos” (HUMAN RIGHTS WATCH, 2018, n.p., tradução nossa)44

Ainda sobre os refugiados, de acordo com o tratado decorrente da Convenção dos

Refugiados, trata-se de um direito humano a solicitação de asilo. Sendo assim, de acordo com

o princípio de non-refoulement, os Estados têm o dever de aceitar refugiados, mesmo aqueles

que entram ilegalmente no país, e são proibidos de enviar ou expulsá-los para outros países

que apresentem riscos e ameaças a suas vidas e liberdade civil.

Cabe salientar que, em todos os casos de deportações, os Estados Unidos não criaram

nenhuma ação de apoio humanitário a esses imigrantes, principalmente depois do início da

pandemia. Além dos riscos já existentes, não havia nenhuma medida de proteção e segurança

para auxiliar na mitigação de contágio da COVID-19, culminando no aumento de violações

de direitos humanos.

Ainda no que concerne ao impacto da COVID-19 nas políticas migratórias, como

mencionado, por mais que inúmeras solicitações de suspensão dos serviços da ICE,

principalmente de investigação, apreensão e deportação tenham sido apresentadas, sabe-se

que as operações e execuções prosseguiram. Contudo, muitos imigrantes apreendidos tiveram

o seu direito de julgamento violado. A ordem executiva de Trump para detenção por tempo

indeterminado é uma explícita manifestação da violação do Pacto Internacional sobre Direitos

Civis e Políticos, no qual garante-se o direito do aprisionado a ser tratado humanamente,

respeitando a sua dignidade humana. Além disso, o Pacto proíbe apreensões por tempo

indeterminado, visto que todos devem ter o direito à liberdade e os Estados devem garantir

44 “Putting hundreds of thousands more deeply rooted immigrants under the constant threat of deportation is a
recipe for rights abuse.”

43 “All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the
United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge
the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life,
liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal
protection of the laws.” (The Equal Protection Clause, Section 1 of the Fourteenth Amendment).
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que todos tenham o direito à defesa e audiências individualizadas nos tribunais

(NICHOLSON, 2018).

4 VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS DE MULHERES IMIGRANTES NOS

ESTADOS UNIDOS

Mais de 20 milhões de mulheres imigrantes vivem nos Estados Unidos atualmente,

representando um pouco mais da metade da população imigrante do país. Desse número,

metade são de países da América Latina e um terço de países asiáticos. O número de mulheres

que migraram para os EUA ultrapassou o de homens a partir do início da década de 1970

(AMERICAN COMMUNITY SURVEY, 2019).

De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), a violência de

gênero é a violação de direitos humanos mais predominante no mundo. Por mais que a

violência de gênero não se restrinja a uma cultura e ao desenvolvimento do país, isto é, pode

estar presente em diferentes âmbitos e condições, é um fator muito importante na motivação

da imigração de mulheres pelo mundo. Muitas mulheres fogem do seu país em busca de

liberdade contra a violência de gênero e, ainda assim, durante o caminho até o país de destino

ficam vulneráveis a diferentes abusos.

Muitas mulheres relatam ter sofrido violência sexual durante seus trajetos e, em

muitos casos, afirmam utilizar anticoncepcionais antes das viagens para evitar gravidez em

consequência a estupros. As mulheres e crianças que viajam sozinhas são um grande alvo de

contrabandistas e até mesmo de funcionários de vigilância de fronteira corruptos (PARISH,

2017).

Antes que consigam alcançar o sonho americano, muitas mulheres migrantes têm
que sobreviver a um pesadelo mexicano. Um número surpreendente de 80 por cento
das meninas e mulheres da América Central que cruzam o México a caminho dos
Estados Unidos são estupradas no caminho, de acordo com diretores de abrigos para
imigrantes (...) Isso se compara a relatórios anteriores de organizações sem fins
lucrativos como a Anistia Internacional que estima o número em 60 por cento
(BONELLO; S. MCINTYRE, 2014, n. p., tradução nossa)45

Cabe ressaltar que em muitos casos as mulheres não denunciam os abusos que sofrem

por medo de serem deportadas ou presas. Esse medo não se restringe apenas às mulheres em

trajetos, mas também à população imigrante, sobretudo a ilegal, nos Estados Unidos. Em

45 “Before they can reach the American Dream, many migrant women have to survive a Mexican nightmare. A
staggering 80 percent of Central American girls and women crossing Mexico en route to the United States are
raped along the way, according to directors of migrant shelters (...) That's up from previous reports by non-profit
organizations like Amnesty International that estimate the number at 60 percent”.
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casos habituais, uma vítima de violência sexual, muitas vezes necessita de um tempo até ter

condições de denunciar e testemunhar contra a agressão. Para as mulheres imigrantes, essa

situação é mais desfavorável devido ao medo de deportação.

Após a eleição de Donald Trump, o número de relatos de agressões sexual e doméstica

entre latinas nos Estados Unidos caiu dramaticamente. Devido ao discurso de ódio do

presidente e o crescente sentimento anti-imigratório na população, os imigrantes passaram a

não se sentir seguros em buscar ajuda às autoridades e serviços de apoio. “Elas presumem

que, se ligarem para uma entidade governamental, está tudo conectado e serão denunciadas à

ICE e mandadas embora. Então, em vez disso, elas estão apenas aceitando o abuso”46.

Nota-se, portanto, o agravamento da dificuldade em dar suporte às vítimas de violência de

gênero nos Estados Unidos, principalmente à população imigrante, devido ao crescente medo

causado pela administração Trump e suas políticas migratórias.

Em 2002, o ACNUR apresentou uma orientação aos Estados em relação ao asilo

baseado na perspectiva de gênero. Essas novas diretrizes complementam o que foi

estabelecido no manual a respeito de procedimentos e critérios do Estatuto dos Refugiados47.

A partir desse documento, além das perseguições devido à nacionalidade, religião, raça, grupo

social ou político, o gênero passaria a se enquadrar nesses fundamentos de concessão. No

entanto, por mais que seja uma opção para as mulheres que não são protegidas pela legislação

e seus governos de origem, não se trata de um processo fácil, pois frequentemente as

diretrizes para elegibilidade ao asilo de gênero se alteram, e causam problemas na

elegibilidade do asilo. Além disso, os problemas na aplicabilidade se dão pelo fato de que não

houve alteração no Estatuto dos Refugiados de 1951, a perspectiva de gênero é abordada

apenas em diretrizes e, por isso, evidencia-se uma lacuna jurídica ao manter a violência de

gênero em segundo plano (ABREU, 2018).

Ainda em consequência das mudanças migratórias advindas da administração Trump,

o número de mulheres grávidas presas pela ICE aumentou em 80%. Isso teve início no final

de 2017, quando a ICE encerrou as políticas da era Obama que ordenavam a agência a liberar

todas as mulheres grávidas detidas (PIERCE, 2019). Muitas dessas mulheres são detidas

durante muito tempo e não recebem o cuidado médico de que necessitam, inclusive foram

denunciados casos de abortos espontâneos e partos, durante essas prisões.

47 Diretrizes sobre Proteção Internacional nº 1, Perseguição baseada no Gênero, no contexto do Artigo 1A(2) da
Convenção de 1951 e Protocolo de 1967 relativo ao Estatuto dos Refugiados de 2002.

46 MEDINA, Jennifer. Too scared to report sexual abuse. The fear: Deportation. The New York Times, v. 30,
2017. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2017/04/30/us/immigrants-deportation-sexual-abuse.html>.
Acesso em: 29 de abril de 2021.
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No final do mês de setembro de 2020, enfermeiras do centro de detenção da ICE, do

estado da Geórgia, denunciaram o local de submeterem as imigrantes presas a esterilizações e

procedimentos ginecológicos impróprios. As denúncias foram encaminhadas pelas

organizações de defesa de direitos civis Project South e Government Accountability Project

para que o Departamento de Segurança Nacional as investiguem. De acordo com as

denúncias, muitas dessas mulheres imigrantes passavam por esses procedimentos sem serem

informadas do que se tratava, ou seja, sem consentimento. Se confirmadas, essas denúncias

representarão um abuso sem precedentes de direitos humanos dessas mulheres (CNN, 2020).

Além disso, em decorrência das limitações do número de aprovações para asilo no

país, intensificado principalmente pela pandemia da COVID-19, muitas mulheres estão mais

vulneráveis e em risco do que o usual, visto que ao não terem sua solicitação de asilo

aprovada, ou serem obrigadas a aguardarem no México48 correm o risco de retornarem ao seu

país e continuarem sofrendo abusos e violência doméstica. Muitos desses casos são

levantados pelas organizações internacionais e advogados de imigrantes, porém não possuem

força o suficiente para mudar a atual política migratória que limita essas aprovações.

5 A ATUAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS EM FACE ÀS

VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS DE IMIGRANTES DURANTE O

GOVERNO TRUMP

Além do medo causado na população de imigrantes nos Estados Unidos, sobretudo aos

com processos pendentes de análise nos tribunais de imigração e aos não documentados, a

administração Trump também representou um grande desafio às organizações internacionais,

especialmente às que atuam junto a imigrantes, refugiados e pela proteção dos direitos

humanos.

As organizações internacionais são atores muito importantes no sistema internacional

para manutenção da ordem das relações globais e resolução ou mitigação de conflitos. Suas

finalidades e princípios categorizam sua natureza, como por exemplo, a manutenção da paz e

segurança internacional, integração econômica, promoção dos direitos humanos etc.

Toda organização internacional é constituída por um tratado internacional, podendo
ser bilateral ou multilateral, e são sujeitas ao Direito Internacional. É nesse tratado
que será estabelecido o modo de funcionamento e atuação da organização
internacional, sendo que o ato de criação de uma organização internacional é
conhecido como tratado constitutivo (TENÓRIO, 2018, p. 56).

48 Remain in Mexico policy
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No fim de 2018, foi evidenciada essa questão, visto que tanto a opinião pública,

quanto organizações humanitárias criticaram a falta de agilidade em uma resposta da ACNUR

(Alto Comissariado das Nações Unidas) em relação ao decreto correspondente à negação e

diminuição de aprovação dos pedidos de asilo nos Estados Unidos. Essa demora em emitir

uma resposta e posição contrária e crítica à política evidenciou, para muitos, a incapacidade

da organização em desafiar a administração Trump e a ausência de mecanismos de

enforcement, como por exemplo para implementar a própria Convenção de Refugiados da

ONU (1951), que está nos pilares do trabalho da ACNUR.

Além disso, o decreto de suspensão da entrada de refugiados e imigrantes de países de

predominância muçulmana foi uma clara discrimanação contra uma minoria religiosa. A

União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU)49 entre outras organizações de direitos

humanos criticaram o decreto por ser inconstitucional ao excluir pessoas devido à sua

nacionalidade, violando a liberdade religiosa e, também, ao atrelar a imagem do terrorismo a

esses indivíduos, além de acabar com o programa estadunidense de assistência a refugiados de

longa data.

Esse decreto, que passou a ser conhecido por Muslim Ban, não somente violava as leis

nacionais, como a da liberdade religiosa, mas também internacionais, ao desrespeitar a

Convenção de Refugiados, sob a qual os Estados signatários devem aceitar todos os

refugiados, independente de nacionalidade, religião ou raça. No entanto, por mais que o caso

tenha gerado grande repercussão, nacional e internacionalmente50, com protestos mundiais e

diversas cortes dos Estados Unidos logrando em bloquear e solicitar a suspensão do decreto,

após alguns meses a administração de Trump solicitou a revisão e reversão à Suprema Corte

e, assim, a partir da terceira versão do decreto, a Suprema Corte aprovou a medida sob

algumas exceções51.

Tendo em vista os diversos acontecimentos de violação de direitos humanos em

consequência às políticas migratórias da administração Trump, o dever das organizações

internacionais ao reconhecer tal desafio, principalmente por um grande e poderoso Estado

deveria ser encontrar uma resposta em conjunto e utilizar de seus mecanismos de enforcement

e, assim, implementar um plano de ação:

51 A proibição do ingresso aos Estados Unidos não seria aplicada aos estrangeiros que tivessem algum tipo de
relacionamento com o país, como aprovação em instituições de ensino ou contratação por empresas, assim como
familiares morando no país.

50 Diversos líderes mundiais como Angela Merkel, Theresa May, Emmanuel Macron, Justin Trudeau e outros
membros do G-20 criticaram e se demonstraram contra esse decreto.

49 A ACLU é uma organização não governamental fundada em 1920, cujo objetivo é garantir a liberdade e os
direitos dos cidadãos a partir da Constituição e leis dos Estados Unidos.
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Eles podem usar suas competências formais, como gestão de agendas e
implementação de políticas, e/ou construir coalizões com Estados membros e atores
não-estatais com ideias semelhantes (resistir; comportamental). Eles podem usar
estratégias discursivas por meio de seus departamentos de comunicação para
apaziguar Trump (adaptar; discursivo) ou fazer uma ofensiva de relações públicas e
fornecer informações factuais (resistir; discursivo). Em outras palavras, os atores
institucionais podem desempenhar um papel central no desenvolvimento e
implementação de estratégias de sobrevivência (DIJKSTRA; SCHUETTE; VON
ALLWÖRDEN; ZACCARIA, 2021, p. 4, tradução nossa).52

O Alto Comissário da ONU para Direitos Humanos, ativistas, diplomatas e

organizações internacionais de direitos humanos de imigrantes pediram a suspensão da

política de tolerância zero tendo em vista a repercussão acerca da separação de famílias de

imigrantes. No entanto, uma das respostas dos Estados Unidos foi sua retirada do Conselho de

Direitos Humanos da ONU (UNHRC), em 2018. Cabe ressaltar que, durante esse

acontecimento, Nikki Haley, embaixadora dos EUA, declarou que os EUA não iriam aceitar

imposições das organizações, nem mesmo da ONU, como controlar seu sistema migratório,

alegando principalmente que os EUA são um Estado soberano e sua atuação em fóruns

mundiais são tomados partir dos interesses nacionais. Essa saída evidencia o unilateralismo

adotado no governo Trump, exaltando também a falta de efetividade das organizações

internacionais em interromper as violações de direitos humanos de imigrantes, em decorrência

das políticas migratórias adotadas desde 2017.

Antes disso, no final do primeiro ano de seu governo, Trump anunciou a saída dos

Estados Unidos do Pacto Global de Migração da ONU, criado em 2016, a fim de solucionar

problemas decorrentes da crise migratória, a partir da ação coletiva dos países membros. Um

dos motivos dados pelo presidente foi a ameaça dos interesses soberanos estadunidenses, visto

que o Pacto Global poderia atrapalhar a política de migração do país. Nesse mesmo período,

Trump decidiu não participar de uma conferência a respeito do tema no México. Diante da

decisão do governo, algumas cidades como Nova York, Chicago, Filadélfia, Los Angeles,

entre outras, por uma paradiplomacia, assinaram um documento com prefeitos de outras

cidades pelo mundo a fim de se comprometerem com o pacto global para implementar

políticas e ajudar na crise migratória (AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW,

p. 311).

No que concerne às consequências na política migratória decorrente da COVID-19, “a

crise de saúde pública impulsionou a implementação de limites históricos ao reassentamento

52 “They can use their formal competences, such as agenda management and policy implementation, and/or build
coalitions with like-minded member states and non-state actors (resist; behavioral). They can use discursive
strategies through their communication departments to placate Trump (adapt; discursive) or go on a public
relations offensive and provide factual information (resist; discursive). In other words, institutional actors can
play a central role in developing and implementing survival strategies”

https://www.niskanencenter.org/2020-sees-record-low-refugee-resettlement-from-covid-19-and-previous-policy/
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de refugiados, retrocessos de requerentes de asilo na fronteira, toque de recolher em campos

de refugiados e o avanço da retórica anti-migrante” (MIGRATION POLICY INSTITUTE,

2020). Essas ações e a falta de efetividade dos mecanismos estabelecidos no Pacto Global

sobre Refugiados evidenciam o longo caminho que essas organizações ainda precisam

percorrer para alcançar seus objetivos práticos, principalmente frente a desafios como a

pandemia.

Um parceiro importante do Departamento de Estado dos Estados Unidos é a

Organização Internacional para Migrações (IOM), porém, por mais que auxiliem nos desafios

relacionados às migrações, necessitam da ajuda de organizações nacionais e uma parceria

entre o público e ONGs, para a recepção, defesa, reassentamento e acompanhamento de

refugiados. Entre elas, pode-se destacar a U.S. Committee for Refugees and Immigrants

(USCRI), International Rescue Committee (IRC), Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) pelo

papel essencial na assistência a refugiados. No entanto, desde o início do governo Trump o

processo de reassentamento de refugiados tem passado por muitas dificuldades, seja pelo

desaceleramento dos processos a partir do aumento de burocracias nos procedimentos ou pela

própria diminuição do teto de de admissão de refugiados, que impactam a infraestrutura

dessas agências de reassentamento devido à falta de apoio e recursos federais (MATHEMA;

CARRATALA, 2020).

O programa de refugiados dos EUA é liderado pelo governo federal, mas tem
funcionado como uma parceria entre o governo federal, organizações internacionais
e agências não governamentais desde o início. Ao se preparar para aumentar o
programa, deve haver um forte processo de consulta que envolva agências em todos
os níveis, desde organizações internacionais a hospitais locais (MATHEMA;
CARRATALA, 2020, n.p., tradução nossa).53

“A administração Trump representou um desafio significativo para muitas

organizações internacionais ao frustrar procedimentos, bloqueando nomeações e políticas,

retendo financiamento e até mesmo retirando filiação” (DIJKSTRA; SCHUETTE; VON

ALLWÖRDEN; ZACCARIA, 2021, p. 3 tradução nossa)54. Diante de inúmeras mudanças na

legislação migratória do país e as ameaças ao multilateralismo, pode-se constatar o

enfraquecimento das organizações internacionais em executar suas funções, principalmente no

54 “The Trump administration posed a significant challenge to many IOs by frustrating
proceedings, blocking appointments and policies, withholding funding, and even withdrawing
membership”.

53 “The U.S. refugee program is led by the federal government, but it has operated as a partnership among the
federal government, international organizations, and non-governmental agencies since the beginning. When
preparing to ramp up the program, there should be a strong consultation process that involves agencies at all
levels from international organizations to local hospitals”

https://www.niskanencenter.org/2020-sees-record-low-refugee-resettlement-from-covid-19-and-previous-policy/
https://www.france24.com/en/20200823-un-rights-groups-accuse-greece-of-using-pandemic-to-step-up-migration-restrictions
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/02/covid-19-lebanon-municipalities-discriminate-against-refugees/
https://www.lawfareblog.com/understanding-hungarys-authoritarian-response-pandemic
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que diz respeito à cooperação internacional e os princípios das Nações Unidas sobre

imigrantes e refugiados.

Por mais que diversos relatórios a respeito da situação do imigrante nos Estados

Unidos tenham sido divulgados e, inclusive, apresentando possíveis soluções para solução dos

problemas, pode-se dizer que houve uma falta de efetividade das organizações internacionais

frente aos decretos e mudanças migratórios do governo Trump, principalmente devido à

posição anti-multilateralista assumida pelo governo (America First), que é a base de uma

visão de mundo e poder em que os EUA devem agir somente de acordo com seus interesses

nacionais e não necessariamente respeitando as leis internacionais, cuja consequência foi o

desmantelamento dessas instituições e do próprio sistema de migração.

5.1 As Organizações Internacionais e as violações de direitos humanos de mulheres

imigrantes

Por mais que haja uma orientação aos Estados sobre asilo baseado na perspectiva de

gênero pelo ACNUR, sabe-se que as instituições estadunidenses possuem um histórico de

negligências em relação à proteção de mulheres imigrantes que buscam asilo devido a

violência doméstica e violência por parceiro íntimo55 e isso foi evidenciado pela política de

tolerância zero que tornou ainda mais difícil o processo de asilo (CARVER, 2019). A fim de

oferecer diferentes formas de apoio a essas mulheres que buscam asilo nos Estados Unidos

para escapar de violência de gênero, foi criada a plataforma Immigrant Women Too, em

inspiração ao movimento Me Too. Algumas organizações como Human Rights First,

MADRE, Mujeres Unidas y Activas, entre outras, fazem parte do movimento e integram a

linha de frente da defesa dos direitos das mulheres refugiadas.

Como mencionado, todo o percurso realizado pelas mulheres imigrantes ilegais é

repleto de perigos que colocam suas vidas em risco. Principalmente após o decreto da Migrant

Protection Protocols (MPP) ou Remain in Mexico Policy, algumas organizações passaram a

denunciar esses acontecimentos e diversos abusos de direitos humanos a partir de relatórios e

acusações contra o governo.

Mesmo após a ação aberta por algumas organizações de direitos humanos para que o

Congresso acabasse com o MPP, a ACLU, a Women’s Refugee Commission, entre outras

55 “A violência por parceiro íntimo inclui a violência física, sexual, o abuso emocional e comportamentos
controladores por um parceiro íntimo, durante ou após o término da relação. Pode ocorrer em todos os ambientes
e grupos socioeconômicos. Trata-se de um problema de saúde pública que apresenta grande magnitude e com
importantes consequências sobre a saúde dos indivíduos, das famílias e da comunidade, embora seja prevenível”
(GARCIA; SILVA, n.p., 2018)
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organizações, fizeram uma denúncia formal contra a CBP e solicitaram ao DHS o fim dessa

prática que incluía grupos vulneráveis, sobretudo mulheres grávidas, nesses protocolos. Além

disso, abriram uma solicitação de investigação sobre como essas mulheres são tratadas

durante a custódia e durante o período em que são obrigadas a aguardarem seus processos no

México. Durante sua custódia na CBP, a ACLU documentou algumas condições pelas quais

essas mulheres passam, como maus-tratos e falta de cuidados e acesso médico, abusos, além

de grande dependência de ONGs para obterem alimento e até mesmo espaços para dormirem.

Como consequência do ultra-conservadorismo e, inegavelmente, sua misoginia56, uma

das pautas defendidas por Trump foi a limitação do acesso ao aborto57, principalmente para

mulheres de baixa renda e imigrantes. Para isso, indicou nomes conservadores, com perfis

antiabortistas, para os tribunais federais, para a Suprema Corte e para o Departamento de

Saúde e Serviços Humanos dos EUA. Com isso, diversos programas de prevenção de

gravidez e clínicas de planejamento familiar foram finalizados devido a cortes realizados pela

administração Trump.

Em 2017, o diretor do ORR (Reassentamento de Refugiados) impediu que uma

adolescente imigrante, vítima de estupro, realizasse aborto58. Após essa denúncia e

intervenção de órgãos legais, foi revelado que diversas outras mulheres tiveram seu direito

negado. O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), juntamente com organizações

Internacionais Não Governamentais (OINGs) como a Marie Stopes International (MSI),

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW), entre outras ao redor do mundo criaram o

movimento She Decides em resposta a essas políticas anti-aborto de Trump que previam o

corte de verbas e assistência para essas organizações (Global Gag) que oferecem aborto

seguro e aconselhamentos sobre meios contraceptivos e saúde sexual.

A partir de denúncias de mulheres imigrantes que afirmam ter sido submetidas a

58 FOLEY, Elise; BASSETT, Laura. Trump Official Blocked Immigrant Teen Rape Victim’s Abortion Because He
Personally Opposed It. The Huffington Post, 2017. Disponível em:
<https://www.huffpost.com/entry/scott-lloyd-blocked-abortion-memo_n_5a3c1f45e4b06d1621b30381?ruje=>.
Acesso em: 22 de julho de 2021.

57 O aborto é legalizado nos Estados Unidos desde 1973, após decisão da Suprema Corte no caso Roe versus Wad
que reconheceu esse direito em todos os estados estadunidenses.

56 “A misoginia é o prejuízo mais antigo do mundo e apresenta-se como um ódio ou aversão às mulheres,
podendo manifestar-se de várias maneiras, incluindo a discriminação sexual, denegrição, violência e
objetificação sexual das mulheres. Entre os diversos tipos de violências relacionadas diretamente ou
indiretamente com o gênero feminino estão as agressões físicas, psicológicas, sexuais, mutilações, perseguições;
culminando em alguns casos no feminicídio. À medida que as sociedades foram evoluindo, as formas
discriminatórias contra a mulher se tornaram mais refinadas e nem por isso menos inadmissíveis do que na época
da pedra lascada. O repúdio às mulheres, às vezes com seus contornos diferenciados, mais ou menos ocultos ou
disfarçados, persistem em situações de opressão de gênero, oriundas de um passado já bem remoto”
(MOTERANI; CARVALHO, 2016, p. 167).
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histerectomias59, entre outros procedimentos indesejados e não concedidos, evidencia-se a

hipocrisia por trás do discurso anti-aborto de Trump. O que a administração pretende é

colocar as mulheres, principalmente as de baixa renda e imigrantes, entregues à própria sorte,

a partir das limitações a um aborto seguro. Com isso, muitas vezes elas optam por meios

clandestinos que podem resultar em sua morte. Evidências desses procedimentos não

autorizados confirmam o tratamento desumano a essas mulheres.

A Project South, a Georgia Detention Watch, a South Georgia Immigrant Support

Network e a Georgia Latino Alliance for Human Rights apresentaram uma queixa e

solicitaram investigações nos centros de detenção de imigrantes.

Agora, a administração Trump está sendo acusada de uma violação irreparável da
autonomia reprodutiva contra imigrantes detidas. Caso confirmado, os responsáveis
devem ser responsabilizados. No mínimo, o Congresso deve investigar as alegações
da denunciante e também deve restaurar barreiras de proteção que foram destruídas
na Era Trump, incluindo aquelas que a formulação de políticas baseadas na ciência,
o estado de direito e os direitos humanos (TRINGALI, 2020, n.p., tradução nossa)60.

Cabe ressaltar que muitas dessas violações mapeadas e denunciadas pelas

organizações internacionais foram amplificadas a partir de 2020, com a pandemia e as

políticas mais duras em relação aos imigrantes e refugiados, além do dificultamento do

acompanhamento desses abusos.

6 CONCLUSÃO

A violação de direitos humanos de imigrantes foi agravada a partir do governo de

Donald Trump e pelo início da pandemia da COVID-19. Diante de um cenário de polarização

política no país e acentuamento do nacionalismo e, consequentemente, do sentimento

anti-imigratório, a “nação de imigrantes”, contraditoriamente, passou a ser uma nação cada

vez mais hostil ao recebimento de imigrantes e refugiados.

A partir de uma análise histórica das políticas migratórias nos Estados Unidos, nota-se

uma grande dificuldade em alcançar reformas migratórias abrangentes e justas, que visem a

legalização de milhões de imigrantes ilegais e a busca de soluções para os problemas

migratórios e questões humanitárias. Nota-se ainda, uma política migratória seletiva, isto é,

uma legislação favorável a imigrantes de países desenvolvidos e majoritariamente brancos,

60 “Now, the Trump administration is accused of an irreparable violation of reproductive autonomy against
immigration detainees. If true, those responsible must be held accountable. At a minimum, Congress must
investigate the whistleblower’s allegations. And Congress must also restore the guardrails that have eroded
during the Trump era, including those that protect science-based policymaking, the rule of law, and human
rights”.

59 “ICE whistleblower: Nurse alleges 'hysterectomies on immigrant women in US'”, BBC News, 15 Set de 2020.
Disponível em: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54160638>. Acesso em: 20 de julho de 2021.
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similar ao que era antes da Lei de Imigração e Nacionalidade de 1965, evidenciando uma

estagnação e até mesmo retrocesso, tendo em vista as mudanças da administração Trump, na

política migratória estadunidense.

Durante os anos analisados, de 2017 a meados de 2020, a administração Trump atingiu

grande parte das promessas realizadas em sua campanha eleitoral em relação à imigração.

Diferentemente de seu antecessor, Trump conseguiu realizar diversas mudanças na política

migratória do país. Fosse por decretos aprovados no Congresso ou por ordens executivas,

diversas alterações foram realizadas, causando muito impacto à população imigrante. Cabe

ressaltar que em muitas vezes o Congresso e a Suprema Corte deram aval para essas

mudanças.

Diante dessas mudanças e da criminalização de todos os imigrantes ilegais, diversas

proteções humanitárias foram igualmente desfeitas, cuja consequência foi a violação de

diversos direitos humanos estabelecidos nacional e internacionalmente. Além disso, a partir

de um recorte de gênero, pode-se identificar e compreender de que modo as mulheres são

particularmente afetadas por essas mudanças migratórias. As mulheres sofrem violências

simplesmente pelo fato de serem mulheres e, por mais que tenha havido grande evolução nos

campos teóricos, legislativos e sociais para inclusão de mulheres e a perspectiva de gênero em

diversos temas, principalmente no que diz respeito a seus direitos humanos, pode-se dizer que

ainda faltam mecanismos tenham força de implementação.

As mulheres, sobretudo as não documentadas, são mais propensas a passar por

situações de violência e traumatizantes em suas travessias. Pelo medo de serem denunciadas,

presas e deportadas, muitas vezes não denunciam os abusos que sofrem, físicos e

psicológicos. Muitas vezes os agressores fazem parte das instituições que supostamente

deveriam oferecer suporte e ajuda.

Ao reconhecer as diversas violações de direitos humanos que os imigrantes sofrem,

evidencia-se a importância das organizações internacionais para registrar e denunciar tais

acontecimentos, no entanto, percebe-se também falta efetividade para interromper tais

violações. Isso se dá por questões de soberania e por falta de enforcement, além da dificuldade

em implementar recomendações e diretrizes de seus relatórios e manuais e, até mesmo, de

acordos e, assim, apresentar resultados concretos a partir de seus planos de ação. Outrossim, a

questão da soberania é melhor exemplificada a partir do aval da própria Suprema Corte dos

Estados Unidos a diversas medidas que validam essas violações, sobretudo no governo de

Donald Trump.

O próprio perfil de Trump, guiado por uma política externa dura e unilateralista, um
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perfil nacionalista, anti-imigratório e xenofóbico no Estado mais poderoso do sistema

internacional também representa um grande desafio para as organizações internacionais serem

capazes de implementar o multilateralismo nas relações entre os Estados e de implementar

seus principios de manutenção de ordem e resolução de conflitos.

As eleições de novembro de 2020 para presidente dos Estados Unidos e a vitória de

Joe Biden, do Partido Democrata, podem sinalizar possíveis mudanças nas rígidas legislações

e ordens executivas da administração anterior. Além disso, a designação de temas migratórios

e, principalmente, pensando na mitigação de problemas decorrentes da imigração ilegal à

vice-presidente Kamala Harris, negra e filha de imigrantes, tem um grande importância e

representatividade. Cabe ressaltar que ainda é cedo para saber se tais mudanças de rumos de

fato acontecerão, ainda mais considerando a vitória eleitoral apertada, mas claramente a

imigração seguirá sendo um tema central da agenda política estadunidense e um desafio,

sobretudo no que diz respeito à aprovação da sonhada reforma migratória, conciliando a

segurança interna com os direitos humanos.
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