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1. INTRODUÇÃO 

Na década de 2010, constatou-se um fluxo migratório incomum partindo, 

principalmente, do norte da África e do Oriente Médio em direção à Europa. Esse movimento 

chamou atenção global, especialmente, pela condição desumana a que os refugiados se 

submetiam para alcançar o novo continente. Temerosos pelas guerras, regimes opressores e 

crises políticas em seus países de origem, homens, mulheres, idosos e crianças fugiram, 

procurando melhores condições de vida no continente europeu e, sendo o acesso ao seu destino 

restrito através da terra, muitos optaram por fazer a travessia pelo Mar Mediterrâneo. No 

entanto, milhares destes que se arriscaram pela via marítima, em botes e embarcações lotadas e 

sem equipamento de proteção individual para todos os passageiros, não conseguiram concluir 

a travessia, perecendo no meio do caminho. Segundo a Organização Internacional para 

Migrações (OIM)3, de 2014 a 2020, mais de 20 mil imigrantes morreram atravessando o 

Mediterrâneo.  

À essa cruel realidade, soma-se o fato de que os refugiados que de fato conseguiram 

chegar à Europa ainda enfrentam fronteiras fechadas, falta de assistência governamental, 

desemprego, xenofobia, entre outros problemas sociais. De início a União Europeia criou um 

plano de realocação dos migrantes pelo continente, a pressão recebida pela Grécia e pela Itália 

(BBC, 2021) através do cenário horrendo de botes naufragados em suas costas soou o alarme 

sobre o tamanho da crise que se avizinhava.  

O plano não foi completamente efetivo e gerou ações de reassentamento e estímulo ao 

uso de vias legais para a imigração com certo aproveitamento, ainda assim, a chegada dos novos 

moradores da Europa trouxe consequências para além do plano da gestão política, chegou nas 

mentes e narrativas locais com um teor que estimulou o aumento de movimentos favoráveis ao 

maior controle da imigração, ataques xenofóbicos e um efeito cascata sobre a política europeia 

que resultou na saída do Reino Unido da União Europeia, ao acirramento da relação com grupos 

de extrema direita na política alemã e a mudança de ponteiros ideológicos em países como Itália 

e Belarus (BBC, 2021). 

Apesar das medidas de restrição adotadas por alguns países europeus terem diminuído 

momentaneamente o fluxo migratório4, a pandemia de Covid-19 impulsionou novamente a 

migração em direção à região, uma vez que o impacto desta na economia e saúde pública 
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diminuiu ainda mais a qualidade de vida de muitos países, fazendo a população buscar melhores 

condições em outro lugar5. No entanto, pelo mesmo motivo, os países europeus mostram-se 

ainda menos receptivos a novos habitantes, o que vem criando novas tensões nessa velha 

situação.  

 

2. CONCEITOS 

2.1  Refúgio e Refugiados  

A compreensão entre refugiados e refúgio estão inter relacionadas. Uma é a razão da 

existência da outra. Uma se relaciona com a situação do indivíduo e outra com a ação a partir 

da compreensão da situação deste indivíduo. Em síntese, refugiados são:  

 

“...pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de 

perseguição relacionados a questão de raça, religião, nacionalidade, 

pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como 

também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e 

conflitos armados” (ACNUR, 2022) 

 

Ou seja, refugiado é todo aquele exposto à vulnerabilidade social e política em seu país 

de origem, de forma crítica, por razões atreladas à questões inerentes a sua existência, como a 

questão étnica; modo de vida, como o exercício religioso e o pertencimento a grupos sociais 

específicos como LGBTQIA+; exercício político, como a compressão de grupos políticos 

minoritários e suas correntes de pensamento. Assim como se usa o mesmo termo para os que 

saem de seu país de origem pela impossibilidade de permanecer nele dado densos conflitos 

internos que resultam em conflitos armados e violação dos direitos humanos. Esses dois últimos 

temas ocorrem no somatório das perseguições colocadas no início do texto. Contextos de 

conflito civil e quebra de direitos humanos são, muitas vezes, relacionados a perseguição a 

grupos sociais distintos por suas características, cosmologias e modos de vida. 

Já o refúgio é o abrigo internacional concedido aos refugiados expostos às situações de 

vulnerabilidade colocadas acima. O refúgio é concedido pelo país que recebe esse refugiado, 

ele tem seus trâmites, processos e requisitos estabelecidos. Suas diretrizes são globalmente 

definidas pela própria ACNUR e aqui no Brasil pelo Conare (Comitê Nacional para Refugiados. 

Em síntese, o refúgio é o instituto jurídico que rege o recebimento de refugiados por todo o 
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mundo, tem alcance e caráter universal, sendo utilizado em casos de perseguição e conflito 

generalizados expostos no parágrafo anterior. Ainda assim o refúgio tem suas cláusulas de perda 

e exclusão, não sendo ampla e sem ritos a cessão do caráter de refugiado dentro de um país, 

mas sendo uma medida de caráter humanitário amplo e universal. 

 

2.2 Migração e Imigração 

Novamente, trataremos de conceitos que se relacionam de alguma forma. Um é 

necessário para se compreender a magnitude do outro. Trata-se por migração a movimentação 

de populações de um lugar para o outro, essa movimentação pode ser causada pelos mais 

variados motivos e sua passagem reconfigura as paisagens socioespaciais, principalmente nos 

destinos finais desse deslocamento. Exemplo deste movimento é a movimentação de 

populações rurais para as capitais do Brasil, hoje, cerca de 84,72% da população do país estão 

em áreas urbanas (IBGE, 2022); o movimento de migração da área rural para a urbana auxiliou 

para a disparidade populacional entre as duas áreas. 

Por outro lado, imigração é o movimento de deslocamento de populações de um país 

para o outro com objetivo de se fixar no país de destino. Esses deslocamentos populacionais de 

imigração tem as mais diversas razões e a mais comum delas é a econômica: muitos imigrantes 

saem de seus países de origem para procurarem melhores condições de salário e de vida; 

exemplo notório é a chamada “fuga de cérebros” que ocorre no Brasil, a mão de obra qualificada 

e com elevado processo educacional não são bem remunerados no país, o que abre margem para 

que essas pessoas procurem localidades que correspondam às suas expectativas de renda e 

qualidade de vida, como países europeus e da América do Norte. 

 Nem todos os imigrantes são refugiados, mas todos os refugiados são imigrantes. E suas 

razões de deslocamento destoam do fator econômico, a maioria dos imigrantes que também são 

refugiados se deslocam por questões políticas, que se desdobram em conflitos político-sociais; 

culturais, refletidos nas diferenças de grupos étnicos, religiosos, linguísticos e outros que 

acabam sendo perseguidos; e naturais, decorrentes de acontecimentos naturais como furacões, 

terremotos e tsunamis que forçam essas populações a se deslocarem.  

 

3. MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS CONTEMPORÂNEOS 

Movimentos migratórios dos mais diversos ocorreram durante todo o processo histórico 

da humanidade. Como colocado por Marinucci e Mulesi (2005), os movimentos populacionais, 

para além da expressão de problemas internos aos Estados Nacionais, são também sinalizador 



das problemáticas internacionais em suas assimetrias sócio-econômicas e políticas. Hoje, os 

movimentos migratórios compreendidos como forçados são a visão mais dramática dos reflexos 

internacionais das crises domésticas.  

As causas das ondas de refugiados no mundo são amplas, elas passam por guerras civis, 

terrorismo e miséria. De certo, as movimentações mais intensas ocorrem com a escalada de 

tensão entre agentes internos ou externos dos  países que, em conflito, conseguem desorganizar 

o ambiente social ao ponto de forçar a movimentação involuntária das populações desses países. 

O ângulo de crise em torno dos movimentos migratórios recai principalmente sobre a 

Europa, o continente é lido como ímã para refugiados para além dos fatores de desenvolvimento 

e oportunidades. A relação colonizadora construída entre o continente europeu e países que hoje 

estão em crise, estabeleceram laços de dependência política e econômica destes com a Europa, 

o que direciona fluxos migratórios intensos para esta área do globo. 

 

4. MIGRAÇÃO NO MEDITERRÂNEO 

A Europa sempre atraiu muitos migrantes de todas as partes do mundo, dado seu alto 

desenvolvimento socioeconômico e suas relações de dependência internacional criadas a partir 

do colonialismo e neocolonialismo exercido com o resto do globo. No entanto, o fluxo 

migratório em direção à região intensificou-se, principalmente, por causa de conflitos e guerras 

existentes ao redor de todo o mundo. Destaca-se entre esses, os que ocorrem na Síria, 

Afeganistão, Iraque, Líbia e Eritreia6, brevemente esclarecidos a seguir: 

● Síria: A Síria enfrenta uma guerra civil desde 2011 quando se iniciou uma onda de 

protestos contra o governo ditatorial de Bashar al-Assad exigindo democracia e 

melhores condições de vida. Dada a resposta violenta do governo frente às 

manifestações, alguns civis e militares desertores se organizaram em milícias armadas, 

a fim de combater as tropas do exército sírio, o que acabou se desdobrando em mais 

repressão por parte do governo e, consequentemente, em violência generalizada pelo 

país7.  

● Afeganistão: Desde 2001, o Afeganistão enfrenta uma crise política motivada pelos 

Estados Unidos, que invadiram o país em busca dos lideres da Al-Quaeda, responsáveis 

pelos ataques do 11 de setembro e expulsaram o grupo extremista islâmico, Talibã, do 

poder. No entanto, dada a recente retirada das tropas americanas no país, o grupo voltou 
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a liderar algumas regiões do país. Assim, muitos afegãos, temerosos de que o Talibã 

deseje se vingar e que volte a impor uma rígida interpretação da lei islâmica, têm fugido 

do país8 . 

● Iraque: A também violenta invasão dos Estados Unidos, em busca de supostas armas 

químicas fabricadas pelo país, assim como uma série de conflitos e sanções contra o 

Iraque, impostas pela comunidade internacional e pela ONU por causa da invasão ao 

Kuwait, transformaram o país em um cenário de instabilidade política e de insegurança 

econômica e social. Assim, dada essas condições, milhões de pessoas têm sido forçadas 

a fugir de suas casas9 

● Líbia e Eritreia: Ambos os países são regidos por governos antidemocráticos e 

opressores, que levam a péssimas condições sociais, de modo a influenciar a população 

a buscar melhores condições de vida em outras regiões10. 

●  

5. CONSEQUÊNCIAS 

Apesar da comoção mundial pela situação dos refugiados do Mediterrâneo, os países 

europeus demonstraram resistência para aceitar os novos migrantes, principalmente aqueles 

litorâneos, como a Grécia, onde o fluxo migratório é maior. Dessa forma, muitos adotaram 

medidas restritivas, tais como o fechamento de fronteiras, principalmente na rota dos Bálcãs, 

onde os migrantes chegavam a pé. Outras medidas adotadas que arrefeceram o fluxo migratório 

foram os do acordo entre a Itália e a Guarda Costeira da Líbia, dado que neste país localiza-se 

o principal ponto de embarque de viagens clandestinas à Europa e do acordo entre a União 

Europeia e a Turquia, segundo o qual para cada refugiado sírio que chegasse ao litoral grego e 

fosse devolvido à Turquia, outro refugiado que estivesse em território turco seria levado à 

Europa11. 

 Em síntese, as reações políticas diretas ao problema buscaram formas ainda mais 

agressivas para conter os movimentos de refugiados e estimular o caminho legal para o refúgio, 

o que trás pressão sob outros países e rotas ainda não exploradas pelos refugiados, uma pressão 

que trás outros impactos e dinâmicas, trazendo novas etapas da crise. Já de forma indireta, a 

pressão dos acontecimentos sobre as instituições locais foi capaz de mobilizar mudanças 

políticas a partir do atrito ideológico, dando janela de oportunidade para partidos de extrema-
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direita começarem a se mobilizar novamente, retomando relevância e promovendo alterações 

no tecido sócio-político europeu, como na saída do Reino Unido da União Europeia e o aumento 

da competitividade de partidos conservadores. 

 

6. PAPEL DO ACNUR  

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) foi criado em 

1950, após a Segunda Guerra Mundial, com objetivo de ajudar os milhões de refugiados 

europeus que perderam suas casas por causa da guerra. Posteriormente, em 1955, o ACNUR 

assumiu a responsabilidade pela proteção e assistência dos apátridas em todo o mundo, não 

somente na Europa. Dado que, nas últimas décadas, os deslocamentos forçados têm atingido 

seus maiores números, o trabalho humanitário do ACNUR vêm sendo reconhecido 

internacionalmente, tendo sido, inclusive, premiado duas vezes pelo Prêmio Nobel da Paz.  

Desse modo, entende-se o ACNUR como sendo o órgão de maior competência para 

tratar da situação da crise migratória do Mediterrâneo exposta acima. Através, sobretudo, da 

diplomacia, os representantes dos Estados membros do comitê trabalharão para transformar 

uma realidade de instabilidade social, política e econômica em uma realidade na qual prevalece 

a dignidade humana e se promove qualidade de vida a todos, independente da natureza. Entre 

as possibilidades está o engajamento de programas de geração de renda, ensino do idioma local, 

programas de assistência legal e jurídica e outros, tendo o norte de criar uma rede de proteção 

para os que se deslocam de forma forçada em parceria com ONG’s e os próprios Estados 

Nacionais.
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