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1. Resumo  

Esta pesquisa pretende analisar o caso dos Refugiados que atualmente é um 

assunto global que abrange vários povos tanto por terem que sair de seu país de 

origem quanto os que recebem esses refugiados.  Essa é a discussão encadeada 

pelo artigo, propondo tratar das discussões acerca desde a Guerra Fria até os dias 

atuais, passando pela formação do mundo multipolar, da segurança humana e 

outros tópicos que formaram os aspectos das Relações Internacionais como 

conhecemos.  O objetivo deste trabalho é entender o porquê de os refugiados se 

tornarem refugiados historicamente e como as teorias mostram isso, colocando em 

pauta para a análise o caso dos africanos que tentam emigrar para a Europa. A 

metodologia utilizada nesta pesquisa possui caráter qualitativo e quantitativo, 

baseada em análise bibliográfica e documental de Organizações Internacionais (OIs) 

a exemplo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). Ao final desta 

pesquisa, espera-se compreender os motivos de fuga dos refugiados e buscar 

soluções para amenizar este problema. 

 

2. Introdução 

Historicamente percebe-se que a Guerra Fria deixou muitas marcas e que foi 

a partir delas que as relações entre os países foram se desmembrando, 

principalmente após o conflito entre Estados Unidos e a União Soviética. E foi a 

queda do muro de Berlim que possibilitou um olhar diferenciado nas novas formas 

para o cenário global, permeando-se novas teorias ou reformulações de algumas 

como foi o caso do Neoliberalismo (adequações feitas ao liberalismo para que o 

Estado pudesse controlar a economia em meio a crise) e também abriu caminho 

para que a globalização fluísse criando se novos tipos de globalizações, tornando 

ela um caminho para a evolução em alguns casos e para a guerra em outros. 

 Nesse sentido podemos ver o que Santos (2009, p. 38 - 39) determina como 

“globalização perversa”, um dos tipos da globalização, que utiliza das mídias para a 

manipulação das massas e que vem sendo disseminado ao longo dos anos, e que é 

um dos fatores causadores do empobrecimento e desordem mundial, utilizada 

principalmente para aumentar o poderio de alguns Estados. 



Essa desordem desencadeada com auxílio do terrorismo e da má 

administração em alguns países, é como chegamos ao fator refugiado que muitos 

povos tem passado, porém vale ressaltar que a preocupação com tal situação 

começou a surgir após a criação do conceito da segurança humana (anteriormente 

os Estados tinham como preocupação primordial a segurança militar, mas após 

análise percebe-se que o indivíduo poderia ser o maior ponto fraco do Estado e que 

sua situação poderia ser prejudicada por vários fatores e não só militar), essa que 

muda o cenário global e suas preocupações. 

 

3. Objetivos 

O objetivo desse artigo é explanar sobre a atual situação dos refugiados, 

comentando sobre a história por trás disso, mostrando como o processo colocou a 

segurança humana à frente da militar, que vem sendo trazida desde a Guerra Fria 

até os dias atuais, utilizando como exemplo para a análise o caso dos africanos que 

tentam emigrar para a Europa. 

 

4. Metodologia 

Metodologia de caráter bibliográfico e a partir de rastreamento de documentos 

produzidos pelos órgãos oficiais, a partir da Guerra Fria até atualmente. As fontes 

terão tratamento baseado no levantamento feito com essas bibliografias. 

 

5. Desenvolvimento 

A Guerra Fria foi um momento impactante nas Relações Internacionais pois a 

partir disso mudou-se as preocupações no cenário global e um dos casos em que 

percebe-se isso foi com a criação da terminologia segurança humana, pois até então 

só se falava em segurança militar. Essa nova concepção trouxe consigo uma 

mudança nas agendas internacionais, a preocupação de instituições e Estados não 

era somente a guerra e o desgaste econômico e político trazido por ela, mas sim o 

desgaste social. 

E tal aspecto ficou claro porque atualmente, o número de refugiados 

aumentou em relação à quantidade registrada durante a época da Guerra Fria, 

mobilizando cada vez mais o que NYE (2002, p. 190 – 193) chama de Novos Atores 

da sociedade internacional contemporânea, remodelando a Agenda Internacional. A 



ACNUR tem criado inúmeros projetos de divulgação e auxilio para os refugiados e 

atualmente tem dado asilo a aproximadamente 46 milhões de refugiados. 

 

6. Resultados Esperados 

Espera-se provar que houve aumento significativo de Refugiados ao longo 

dos anos mesmo com a maior preocupação por parte dos Estados em relação a 

isso. Mostrando através de dados que o enfoque deveria ser voltado para a ajuda 

desses países para que seus povos não precisassem se deslocar, com o auxílio de 

Instituições para comprovar a ajuda. 
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