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Resumo 

O objetivo desse trabalho é estudar o êxodo de refugiados de países do 

Oriente Médio e África os quais fogem de guerras civis e perseguições em busca de 

uma vida mais digna em países da Europa. O estudo será aprofundado a respeito do 

fechamento das fronteiras de alguns países europeus e os conflitos internos ao 

bloco em busca de soluções para a crise humanitária relacionando com o Direito 

Internacional dos Refugiados, a Convenção de 1951 e a realidade encontrada pelos 

refugiados em suas buscas por asilo. 

Introdução 

O mundo presencia uma crise humanitária causada pelo grande número de 

pessoas as quais buscam por asilo fora de seus países de origem. Alguns países do 

Oriente Médio e África vivem num caos interno e seus habitantes estão saindo em 

massa em busca de uma vida mais digna principalmente em países da Europa. 

Segundo dados da Agência da ONU para Refugiados, desde o inicio de 2015 

chegaram mais de 1 milhão de refugiados somente na Grécia, porém poucos países 

europeus estão dispostos a abrigar esses refugiados enquanto outros defendem 

uma maior segurança em suas fronteiras, para impedir a entrada dos imigrantes. 

Mesmo que todo o Estado tenha o direito de garantir sua segurança e de 

monitorar suas fronteiras, os interesses devem ser compatíveis com suas obrigações 

em direitos humanos e o controle migratório deve ocorrer de forma a não prejudicar 

os refugiados (Murillo, 2009). Atualmente, nota-se que a o jogo de interesses está se 

sobrepondo a questões de crises sociais que precisam ser solucionadas para que 

não se multipliquem em maiores dificuldades. 

    Os estudos se encaminharão a análise dos limites da integração europeia na 

recepção dos refugiados, ou seja, respostas a respeito do que podem culminar as 

decisões de alguns países exercerem maior segurança em suas fronteiras e como 

essas decisões refletem as dificuldades da integração dos países europeus. 

Metodologia 

O presente trabalho é desenvolvido em seu primeiro momento, por um breve 

histórico acerca dos conflitos atuais, de alguns países do Oriente Médio e África, de 
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forma a relacionar com a maneira como se deu a atual crise humanitária. Em seu 

segundo momento, a pesquisa é desenvolvida em torno da relação entre a crise de 

refugiados e a União Europeia. No terceiro momento, será trabalhada a questão dos 

limites da integração Europeia na busca por soluções para a crise de refugiados. 

Objetivos 

 Com essa pesquisa pretende-se analisar como se deu a crise de refugiados, 

como os países Europeus e o bloco europeu como um todo está reagindo a esse 

problema e como a busca por soluções afeta a integração da Europa. 

 Desenvolvimento 

Segundo dados da ONU, atualmente há mais de 64 milhões de pessoas 

refugiadas no mundo todo, existem refugiados de diversos países, que buscam uma 

vida melhor por motivos de guerra civil, perseguição politica, perseguição religiosa, 

grupos extremistas que dominam territórios e colocam a vida de muitas pessoas em 

risco e tantos outros motivos. 

A Europa é hoje o principal destino dos refugiados tendo em vista que o 

continente é constituído por países teoricamente bem estruturados, em sua grande 

maioria, e onde essas pessoas teriam vidas mais dignas do que nos países de 

origem.  

Essas pessoas buscam a Europa por questões como proximidade geográfica 

associada à infraestrutura econômica, politica e também pelas politicas públicas 

para refugiados de determinados países europeus, porém a União Europeia não 

possui politicas comuns quando o assunto é a concessão de asilo, essa questão 

ainda é algo tratado de forma intergovernamental. 

Cada Estado enxerga a crise de forma individual, eles não conseguem 

enxergar de forma coletiva para resolver de forma coletiva, então há divergência 

com relação a um sistema de cotas de recepção para cada país, há divergência com 

relação ao controle das fronteiras, há divergência com relação ao impacto que toda 

essa situação irá causar, entre outras divergências que surgem a cada instante, a 

cada nova proposta. 
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O problema dessas divergências e dessa falta de olhar coletivo, que deveria 

estar presente tratando-se de uma região que passou por um processo de 

integração, é que cada país está tomando atitudes individualizadas para se 

“proteger” desse fluxo crescente de refugiados. 

Resultados preliminares 

 Até o presente momento da pesquisa foi possível entender de forma mais 

profunda quem pode ser considerado um refugiado e quais os direitos estabelecidos 

a eles através de acordos internacionais. 

 Foi realizada uma pesquisa sobre a construção da União Europeia que 

ofereceu bases para a compreensão das dificuldades atuais que o bloco enfrenta e 

posteriormente foram explicados alguns conflitos que colaboram para o aumento no 

número de pessoas que buscam asilo  

 As pesquisas iniciais foram realizadas como forma de oferecer um contexto 

para a análise da conjuntura atual. Após a compreensão dos principais temas, o 

desenvolvimento da pesquisa está ocorrendo em torno da escolha da Europa como 

principal destino, em como está se dando a rota para o refúgio, como essa crise está 

impactando na integração europeia e quais as dificuldades do bloco em busca de 

uma solução dessa questão que é exógena, mas que está interferindo internamente. 
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