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RESUMO: O relatório anual sobre deslocamento forçado divulgado pelo ACNUR 
referente ao ano de 2017 indica que mais da metade dos migrantes (55%) são 
crianças na faixa etária entre 0 e 11 anos de idade (UNHCR, 2017). Por outro 
lado, a política de “tolerância zero” que foi adotada pelos Estados Unidos da 
América tem como escopo reforçar a ideia do nacionalismo americano com o 
fechamento das fronteiras e, uma das medidas, é a criminalização do migrante 
indocumentado. Assim, os migrantes em situação de irregularidade documental 
são detidos nas fronteiras, fato, que por si só, afronta as normas que regem os 
tratados de direitos humanos. No entanto, a situação se agrava com as 
denúncias de separação das famílias e detenção das crianças em centros de 
acolhimento onde se submetem a ordens rigorosas e são vítimas de maus tratos 
físicos e psíquicos. Dá-se a justificativa da separação entre pais e mães dos seus 
filhos e filhas sob o aspecto superior interesse da criança. Neste resumo cujo 
objetivo é a análise da criminalização do migrante sob o enfoque da criança 
migrante, a partir do aporte teórico de Hannah Arendt, Maria João Guia, Flávia 
Piovesan, entre outros autores que tratam da temática, faz-se uso da 
metodologia de pesquisa bibliográfica, da análise de dados empíricos e dos 
tratados de direito internacional sobre o tema. Como resultado parcial da 
pesquisa constatou-se que o uso do Direito Penal como forma impedir a entrada 
de migrantes relaciona-se com a corrente funcionalista a pena e o exercício da 
prevenção geral. A criminalização do migrante constitui um mecanismo simbólico 
e é utilizado também para reforçar o poder do Estado, pois gera estigma e 
segregação social (DA COSTA; GUIA, 2017, p. 40-45). Conforme assegura a 
Convenção sobre os Direitos da Criança de 1990, a criança é sujeito de direitos, 
o que implica que a sua manifestação e opinião devem ser levados em conta. 
Além disso, a criança deve ser protegida com absoluta prioridade, assegurando-
lhe o seu superior interesse. A Convenção garante, também, proteção ante a 
separação dos pais, pois se entende que a proximidade da família reputa-se 
essencial para quem está em processo de desenvolvimento. Conclui-se, 
portanto, que a separação das crianças migrantes de suas famílias, além de 
constituir uma grave violação aos direitos previstos em tratados internacionais 
de direitos humanos é exemplo da utilização do mecanismo simbólico de poder 
do Estado, pois não tem o escopo de garantir o superior interesse da criança, 
mas sim, de fomentar o medo, seja nos nacionais, que passam a ver o migrante 
como indesejado, seja nos migrantes, como forma de desestímulo ao 
atravessamento das fronteiras. Destaca-se que a proximidade da família é ainda 
mais importante quando se trata de criança migrante, que é duplamente 
vulnerável e carece do apoio familiar no processo de construção de laços de 
pertencimento com o novo país de acolhimento. 
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