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As Migrações Internacionais do Continente Africano Contemporâneo 

1. RESUMO 

O projeto busca relatar a migração internacional africana 

contemporânea, com destaque para os refugiados. O aumento expressivo do 

fluxo migratório tem registrado grandes impactos negativos na economia de 

origem dos países africanos e nos países receptivos, com destaque para a 

Itália, França, Espanha e Grécia. Os motivos do aumento do fluxo são 

diversos, como conflitos e perseguições, doenças mortais, fome e excassez 

de alimentos, falta de saneamento básico, diferença entre ricos e pobres. Os 

orgãos internacionais e países reconhecem o fato e buscam ajudar de acordo 

com o previsto nos direitos humanos, mas o número de pedidos de ajuda tem 

preocupado as partes envolvidas, tanto membros da União Europeia como o 

continente africano e seus Estados,  que não tem conseguido conter a 

demanda. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Apesar do continente africano ser classificado como terceiro maior em 

extensão territorial e o segundo maior em nível populacional, o aumento 

significativo de imigrantes com destino a Europa tem servido como alerta para 

os problemas que esses países (africanos e europeus) compartilham. O 

propósito deste trabalho é abordar os principais fatores que tem causado o 

fluxo em massa destes migrantes refugiados e seu impacto gerado. 

 

3. OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho são identificar os principais fatores que 

contribuem para o deslocamento do continente africano para os países 

europeus; os impactos que a imigração produz; e as politicas adotadas pelos 

países receptores para conter esse fluxo. 

 

4. METODOLOGIA 

Os métodos de pesquisa adotados para este trabalho são descritivo e 

bibliográfico, com abordagem qualitativa. A técnica de pesquisa utilizada será 

análise documental de livros e artigos acadêmicos que abordam o tema e que 



contribuem para o avanço do entendimento sobre a temática de imigrações e 

seus impactos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Moraes (2009), a migração sempre esteve associada com 

trabalho e melhora da qualidade de vida, remuneração e reconhecimento. Os 

individuos que são obrigados a migrar tem seus motivos impulsionados pela 

falta de consideração com os direitos humanos e buscam em outras nações o 

que deveria ser um direito em seu país de origem. A imigração ilegal traz 

diversos problemas para os individuos envolvidos, discriminação, falta de 

trabalho, choque cultural e linguístico.  

A respeito das migrações Menezes (2009) enfatiza que elas estão 

sujeitas ao preconceito e xenofobia devido as diferenças e ao choque cultural. 

A migração abandona os valores formadores em troca de uma nova realidade 

simbólica. Até os dias atuais a migração continua sendo um fator de 

anormalidade, mesmo que seja de forma voluntária. O conceito de fronteiras 

deixou de ser uma demarcação territorial e passou a ser uma divisão cultural. 

Os imigrantes tornam-se vulneraveis e são explorados ou desprezados, 

alguns aceitam as condições devido as situações piores no país de origem 

A migração forçada se caracteriza pela necessidade que se impõe a 

indivíduos ou a grupos inteiros de deixar o local ou país de origem por causas 

alheias à sua vontade.Para Fantazzini (2015), essas causas podem ser de 

origem econômica, social e 12 outros fatores relevantes que provoquem 

crises humanitárias. Situações onde o sistema de organização social não 

pode garantir as necessidades indispensáveis de sobrevivência, ao todo ou 

parte da população. A ocorrência de fuga massiva certamente prejudicará os 

meios envolvidos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O termo sobre migrantes e refugiados africanos abordados pelo Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) relata o 

processo inteiro vivido pelos cidadãos de diversos países. O motivo mais 

comum das partidas é quase sempre perseguições nos Estados de origem, 

por diferenças étnicas e culturais, em contrapartida doenças e falta de 



alimentos impulsionam a necessidade de partida. As fugas podem ocorrer de 

forma interna no continente, entre cidades e países,mas o número de 

imigrantes internacionais com destino a Europa ocidental vem aumentando 

com o passar dos anos de forma alarmante. 

As Organizações Internacionais e os Estados-Nações tem se 

emprenhado em solucionar essas situações que tem gerado forte impacto nos 

países receptores. Os principais países receptores desses migrantes 

africanos tem sido ajudados pelos outros Estados membros da UE com 

alimentos, roupas, voluntários, remédios mas a demanda tem sido muito 

superior a oferta. 

Há relatos dos africanos para o ACNUR que a situação no continente é 

inaceitável e eles se veem obrigados a partir até que as condições básicas 

dos direito humanos sejam respeitadas em solo africano. Até o momento a 

tendência é o aumento crescente do fluxo, de mortes no trajeto, de 

refugiados, de doações. A situação é considerada fora de controle e é um 

alerta para os países alvos de refugiados. 
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