
 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  263 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

Derecho y Cambio Social 

 

 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

 

Tra limite e fondamento. I migranti e l'Europa delle logiche 
incompatibili (*) 

Entre limite e fundamento. Os Migrantes e a Europa das lógicas 
incompatíveis 

Entre el límite y los fundamentos. Los migrantes y la Europa de las 
lógicas incompatibles 

Michele Saporiti1  

 

 
 

Resenha da obra: 

Margareth Vetis Zaganelli2 

 

SAPORITI, Michele: Tra limite e fondamento. I migranti e 
l'Europa delle logiche incompatibili. – 1ªed. – Torino: G. 
Giappichelli, 2020; pp. XVI+75. 

ISBN/EAN 978-88-921-8498-5  

 

 

 

 

(*)  Recibido: 06/12/2020 | Aceptado: 12/12/2020 | Publicación en línea: 01/01/2021. 

 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial 4.0 Internacional 

 
1  michele.saporiti@unimib.it  

2  Doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestre em Educação pela 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Estágios de Pós-doutorado na Università degli 
Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB), na Alma Master Studiorum Università de Bologna (UNIBO) e 
na Università degli Studi Del Sannio (UNISANNIO). Professora Titular da Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES). Colaboradora no Projeto Jean Monnet Module “Emerging ‘moral’ 
technologies and the ethical-legal challenges of new subjectivities” do Erasmus Plus European 
Commission - cofinanciado pela União Europeia (School of Law) 
mvetis@terra.com.br   
 

https://www.derechoycambiosocial.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
mailto:michele.saporiti@unimib.it
mailto:mvetis@terra.com.br
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Michele Saporiti 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  264 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

 

ÍNDICE 

Págs. 

Introdução ..................................................................................................... XI 

Agradecimentos  ........................................................................................ XV 

CAPÍTULO 1 

OS MIGRANTES E AS LÓGICAS INCOMPATÍVEIS 

1. Humanidade nas fronteiras ................................................... 1 

2. A lógica dos “limes” .................................................................... 6 

3. A lógica dos direitos fundamentais  ................................ 12 

CAPÍTULO 2 

O ÁLIBI DA SOBERANIA 

1. Reivindicações soberanas .................................................... 19 

2. Os direitos humanos como limite da soberania  ....... 24 

3. Os direitos humanos como fundamento da soberania 
 ................................................................................................................ 28 

4. Os migrantes, o tempo e o espaço  ................................... 35 

CAPÍTULO 3 

ALÉM DA CIDADANIA  

1. Uma reflexão jamais interrompida  ................................. 39 

2. Os sentidos da cidadania  ..................................................... 43 

3. Solidariedade: crime, liberdade ou obrigação?  ........ 47 

4. Uma forma de cidadania "não expressa"  ..................... 55 

UMA EUROPA EFÊMERA?  .................................................................... 63 

Bibliografia .................................................................................................. 71 

 

 

 

 

Em “Tra limite e fondamento. I migranti e l’Europa delle logiche incompatibili”, 
Michele Saporiti propõe uma interessante reflexão filosófico-jurídica e filosófico-
política sobre o conceito de Europa, sobre o seu sentido, as suas razões e o seu 
propósito, por meio da dramática história dos migrantes. Em verdade, o autor 
pergunta: “por que os migrantes têm efeito sobre o significado, o propósito e as 
razões do conceito de Europa? Por que a Europa foi abalada em seus alicerces com 
a sua chegada?” (p. XI). Na tentativa de responder a essas perguntas, a obra de 
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Saporiti divide-se em três partes. Na primeira, aborda-se a problemática dos 
migrantes, destacando-se a existência de duas lógicas conflitantes: aquela dos 

“limes”, isto é, da fronteira nacional 
que requer proteção, e a lógica dos 
direitos humanos, que extrapola os 
limites políticos e físicos ao focar na 
dignidade de cada indivíduo. E é 
precisamente nos direitos humanos 
que o autor identifica “a linguagem 
comum” europeia, capaz de 
modificar profundamente os 
conceitos tradicionais e 
problematicamente atuais. Em 
particular, Saporiti dedica a segunda 
parte do livro à análise do conceito 
de soberania, propondo uma leitura 
da soberania que não é limitada, mas 
que é fundada sobre os direitos 
humanos. Na terceira parte, no 
entanto, a atenção do autor desloca-
se para o conceito de cidadania, e, em 
particular, sobre uma forma “não 
expressa” de cidadania europeia de 
primeiro nível, aberta a quem “por 
necessidade ou escolha” encontrar-
se “em solo europeu” (p. XII). 

Saporiti escreve, ao final do volume: “A esperança não é que o tímido bom senso 
prevaleça, mas que a Europa recupere a coragem de ousar, ou seja, de ir contra a 
corrente em respeito a um mundo em que os indivíduos e seus direitos humanos 
não podem ser deixados à própria sorte (p. 70). Vale a pena estender esse desejo a 
um grande alcance. Este livro por certo fornece os argumentos para que a coragem 
encontre a força necessária para traduzir-se em ação. 
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