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Só uma verdade há sobre a natureza: as almas sonham, os pássaros voam e os homens 

andam. (autor desconhecido) 



RESUMO 

A migração é um fenômeno constante ao longo da história humana. Na atualidade, 

vemos uma crescente no número de migrantes. Conforme a IOM (2018), são cerca de 2 

milhões, o número de migrantes que chegaram à Europa pela travessia do Mar Mediterrâneo 

no período de 2014 a 2018. Nesse contexto, vale sinalizar que as condicionantes que levam a 

esse movimento, em muitos casos, são a guerra, a seca, as perseguições e a pobreza. Além 

disso, os enfrentamentos dos migrantes ao longo das rotas são diversos, como o não aceite 

desses como refugiados e a demora para o aceite de um pedido de asilo. Isso posto, o intuito 

da pesquisa foi por meio da determinação das rotas, observar as inquietações colocadas acima, 

sem deixar de considerar esse evento como parte da própria integração do homem com a 

natureza. Entendendo, portanto, a sociedade e a construção do território como manifestações 

dessa própria associação. Indo além, para a elaboração do trabalho de mapeamento das rotas, 

foi realizado uma pesquisa bibliográfica com o intuito de levantar os dados das áreas de 

deslocamento dos imigrantes. Assim, foram selecionados como referências chaves os mapas 

da IOM (2017), da REUTERS (2017) e os dados do Flow Monitoring da IOM (2018). Quanto 

à produção, essa foi realizada no Arc Map 10.2, com os vetores disponibilizados pelos bancos 

de dados do EuroStast, do Humanitarian Data Exchange da UN-OCHA e da DIVA-GIS. 

Concluímos que apesar dos problemas comumente vivenciados por esses tipos de migrantes. 

Há uma injunção institucionalizada nos organismos que cuidam dos imigrantes na Europa, 

que ao dificultar o entendimento de que esses são refugiados, pondo-os como “imigrantes 

ilegais”, fazem com que esses passem por mais reveses no aguardo de um refúgio ou de um 

asilo. Foi notado que essa institucionalização resguarda as entidades europeias de serem 

incriminadas por não cumprirem o Direito Internacional do Refugiado. 

Palavras-chave: Migração. Rotas migratórias. Mapas. Direito humanitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The migration is a permanent phenomenon to the humanity. Notwithstanding, the number of 

migrants is increasing, especially of those who are going to the European Continent. 

According to IOM (2018), there are about 2 million migrants who arrived in Europe by 

crossing the Mediterranean Sea from 2014 until 2018. In this context, it is worth noting that 

the causes that lead to this movement, in many respects, are war, drought, persecution and 

poverty. In addition, migrants' confrontations along the routes are diverse, such as those not 

accepted as refugees and the delay in accepting an application for asylum. The aim of this 

research was to determine the routes, in order to analyze properly the concerns raised above 

from a geographic reference of the patterns followed by the migrants. Bearing in mind, that 

this event is a part of the integration of human with nature. Considering for that, the society 

and the creation of the territory as manifestations of the association related to people and the 

earth. Going beyond, to elaborate the mapping of the routes, a bibliographical research was 

carried out with the intention of collecting the data for the production of the routes of 

migration. Thus, the IOM (2017), REUTERS (2017) and IOM Flow Monitoring (2018) data 

were selected as the key references. The map was created in Arc Map 10.2, using the vectors 

provided by the EuroStast, Humanitarian Data Exchange, UN-OCHA and DIVA-GIS 

databases. We conclude that despite the problems commonly experienced by these types of 

migrants. There is an institutionalized injunction in immigrant organizations in Europe, by 

making it difficult to identify them as refugees, instead placing them as "illegal immigrants", 

which make them suffer further setbacks in the expectation of a refuge or asylum. This 

institutionalization protects European entities from being accused of not complying with 

international humanitarian rights. 

Keywords: Migration. Migratory routes. Maps. Humanitarian rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 As migrações são uma constante para a humanidade, estando inseridas em momentos 

significantes da nossa história. Como o próprio povoamento da terra e, até mais recentemente, 

a criação de novas sociedades no continente americano, durante e após as Grandes 

Navegações. Não obstante essas situações tenham ocorrido espaçadas uma da outra, a jornada 

em busca de recursos, motivada por diferentes imposições, continuamente foi estabelecida. 

Houve uma reprodução desse movimento na região do Mar Mediterrâneo, partindo da 

África Subsaariana e da Ásia Ocidental para a Europa. Esse movimento foi intitulado de 

“Crise Humanitária” ou “Crise Migratória”. O número de migrantes que chegaram pelo mar 

na Europa, foi em torno de dois milhões, durante o período de 2014 até 2018 (ACNUR, 

2018a). 

Apesar desses números, 84% dos refugiados se encontram em países 

subdesenvolvidos (World Economic Forum, 2017).  

O enfoque do trabalho é o continente europeu em função das questões políticas, 

militares e econômicas que são discutidas no presente trabalho. 

 Podemos destacar as guerras, como as responsáveis por cerca de 80% das migrações 

por meio do Mar Mediterrâneo, a seca na região do Sahel e a pobreza (BBC, 2017). 

Conforme nos aponta a ACNUR (2018a), o Afeganistão foi responsável por 2,5 

milhões de refugiados, enquanto que 1 milhão de pedidos de asilo foram provenientes da 

Síria. Já com relação à Líbia, a instabilidade no país fazia com que vários migrantes vivessem 

em condições desumanas (THE GUARDIAN, 2018c).  

 No Norte da África, na Ásia Ocidental e na Central, as insurreições instauraram uma 

inconstância política e militar, levando ao movimento migratório da população (FARGUES, 

2017). 

 Para compreender essa temática é relevante termos em mente alguns conceitos, 

vejamos: 

 O conceito de migrante, conforme a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 

de 1951: 

[é aquele que escolhe] se deslocar não por causa de uma ameaça direta 

de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar sua vida 

em busca de trabalho ou educação, por reunião familiar ou por outras 

razões. 

 Já quanto ao termo refugiado, segundo a mesma fonte, diz respeito às pessoas que 

temendo escaparam de conflitos armados ou perseguições, cruzam fronteiras internacionais 
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para buscarem segurança nos países mais próximos, e, então, se tornarem um ‘refugiado’ 

reconhecido internacionalmente, com o acesso à assistência dos Estados. São reconhecidos 

como tal, precisamente porque é muito perigoso para eles voltarem ao seu país e, portanto, 

necessitam de asilo. Para essas pessoas, a negação de um asilo pode ter consequências vitais. 

Indo além, o enquadramento do refugiado como migrante ilegal ao invés de migrante 

irregular, que é melhor discutido nos capítulos seguintes, coloca-o numa situação de 

vulnerabilidade. Porque, os instrumentos legais para resguardar o refugiado não é aplicado 

porque o migrante não é identificado como uma pessoa que está fugindo de uma situação de 

guerra ou outra razão que o impossibilite de permanecer em seu país. 

Há também de se considerar a relevância dos Direitos Humanos no contexto deste 

trabalho. Os direitos que resguardam a dignidade humana foram infligidos. Há relatos de 

inúmeros abusos aos migrantes ao longo das rotas.  

Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, compreende-se que esses 

direitos representam o direito à vida e à liberdade. 

Com respeito aos quadros políticos e territoriais, os atores internacionais que exerceram 

marcante influência durante o período de 2011 até 2018, foram a União Europeia, a Líbia e a 

Síria.  

A União Europeia por conta do intenso fluxo de pessoas que chegaram ao bloco de 

maneira irregular. A Síria por ter sido uma das maiores regiões de origem de migrantes ao 

longo dos últimos cinco anos. A Líbia por ter sido uma das zonas de passagem mais utilizada 

pelos migrantes das regiões sahelianas. 

Deve-se ressaltar que no contexto europeu, os países-membros da UE se 

comprometeram em adotar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as convenções e 

protocolos relacionados ao Direito Internacional Humanitário e dos Refugiados (ECHR, 

2010). Tendo em vista a adoção dessas legislações caberia a Europa adotar uma postura de 

dignidade frente aos desafios humanitários atuais. No entanto, deparamo-nos com realidades 

distintas a cada estado-membro no qual os migrantes ou refugiados se encontravam. Portanto, 

invés de assumir um comportamento humanitário, observamos o quão distantes estavam os 

estados-membros das obrigações para com os tratados pertinentes ao bloco. 

 No que diz respeito ao material produzido neste estudo, a elaboração de mapas foi 

adotada como parâmetro para compreensão das relações marcadas pela travessia do Mar 

Mediterrâneo. As rotas de migração irregular foram referenciadas no globo terrestre. 
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Conforme nos conceitua o IBGE (1999, p. 11), “[...] os mapas correspondem à 

representação em um plano dos aspectos geográficos, naturais, culturais e antrópicos da 

superfície terrestre”.  

A partir da observação desses elementos, é possível termos um influente objeto para 

embasar as discussões acerca dos enfrentamentos políticos e humanos dos migrantes ao longo 

dos trajetos. 

A cartografia é um elemento-chave para este estudo porque é por meio dessa ciência 

que conseguimos perceber as relações estabelecidas entre os fluxos de pessoas e as regiões 

geográficas onde ocorreram as mobilidades. 

 Desse modo, vale citar o seu conceito: 

[a cartografia] apresenta-se como o conjunto de estudos e operações 
científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base os resultados de 

observações diretas ou da análise de documentação, se voltam para a 

elaboração de mapas, […], elementos, fenômenos e ambientes físicos e 
socioeconômicos, bem como a sua utilização (Associação Cartográfica 

Internacional (ACI) apud IBGE, 1999, p. 11). 

 Por fim, o horizonte de estudo do presente trabalho trata do período de 2011 até 2018. 

O ano de 2011 foi considerado o período de início de algumas insurreições que ocorreram nos 

países ao norte da África e Ásia Ocidental. A área de estudo compreende a região do Sahel, o 

Norte da África, a Ásia Ocidental e o Continente Europeu (ver Figura 1). 

 Com relação às divisões em capítulos do presente trabalho, temos a seguir a 

metodologia, posteriormente os quadros espaciais como referencial bibliográfico e a 

discussão. 
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Figura 1 – Mapa da área de estudo do presente trabalho. Fonte: Adaptado de EuroStat (2016). 
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1.1 Justificativa 

 O conceito de natureza é essencial para justificar o conjunto do trabalho tal 

como implícito no seu próprio título: “(…) pressões”.  

 O termo natureza engloba estas três esferas: a sociedade, a economia e o meio 

ambiente. Assim como, o fenômeno da migração se relaciona com esses mesmos aspectos. Os 

pilares que abrangem a definição de natureza se associam ao conceito da migração. 

 Os problemas políticos, militares ou administrativos enfrentados numa sociedade 

podem ser os responsáveis para que haja a migração. Os migrantes por seu lado transformam 

o perfil étnico, cultural, histórico e político de outras regiões. É nesse ponto que a palavra 

pressão tem triplo sentido: político, demográfico e mercado de trabalho. 

 Conquanto a migração seja fruto de um conjunto de fatores, a procura por energia ou 

os meios de conservá-la são essenciais para a existência do homem. Do ponto de vista técnico, 

uma economia se define pelo seu padrão energético. 

 As condicionantes econômicas globais são as causas para que haja a mobilidade de 

uma massa porque parte dos fatores econômicos são consequências de desafios ambientais ou 

geram efeitos nesse sentido. 

 Além do que há de se considerar a relação que o homem estabelece com o espaço. A 

busca pode ser considerada o elo primordial. A partir disso várias ações modificam 

paulatinamente o território. 

 Além do mais, à medida que a compreensão do homem fica rebuscada acerca da 

própria existência e dos conflitos e convívio em sociedade, as leis e os códigos vão sendo 

elaborados para nos organizarmos. Os direitos humanos podem ser considerados uma 

tradução legislativa do essencial para a dignidade e a vida humana. 

 O estudo das rotas migratórias proposto neste trabalho contribui para a compreensão 

do padrão de migração, corroboram com as análises as causas que levaram ao movimento das 

pessoas e as políticas que foram adotadas como respostas a esse fenômeno. 

1.2 Objetivos 

 Nesta seção são apresentados os objetivos que sustentam o presente trabalho. 

1.2.1 Objetivo geral 

 Elaborar as rotas migratórias oriundas da Região do Sahel, Norte da África e Ásia 

Ocidental até a Europa e a continuidade das mesmas nesse continente. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 – Pesquisar as fontes sobre a história recente da Síria e da Líbia para contextualizar 

politicamente e economicamente atores importantes da guerra; 

 – Levantar os dados para a elaboração das rotas e das áreas por onde se estabeleceram os 

fluxos migratórios; 

 – Produzir mapas com as rotas geograficamente referenciadas no programa Arc Map 10.2. 
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2 METODOLOGIA 

Conforme Marconi e Lakatos (2003), por meio do método científico, as etapas e os resultados 

do trabalho acadêmico podem ser apresentados e discutidos com maiores garantias, uma vez 

que a pesquisa se estabelece sob um rigor que assegura a qualidade das observações. 

 Nesse estudo, adotou-se a pesquisa bibliográfica, cuja “[...] finalidade é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo o que foi dito, escrito ou filmado sobre determinado 

assunto” (MARCONI; LAKATOS, 2003 p.183). De acordo com Gil (2001), este modelo 

permite ao investigador a cobertura mais abrangente sobre o que já foi realizado sobre tema, 

que custosamente conseguiram por meio de uma pesquisa direta. 

 Na primeira etapa, realizaram-se pesquisam por mapas, nas áreas de interesse, que 

fossem capazes de integrar a maior quantidade de rotas e os nomes das localizações de origem 

ou por onde os migrantes passaram. 

 Em seguida, consultou-se os mapas provenientes da IOM (2017), REUTERS (2017) e 

do Flow Monitoring da IOM (2018), os quais serviram como referência ao trabalho. 

 Posteriormente, determinou-se que as áreas a serem mapeadas seriam as seguintes: 

1- Rotas no Mar Mediterrâneo  

2- Rotas na Europa 

3- Rotas no Mediterrâneo Ocidental percorridas no Continente Europeu 

4- Rotas no Mediterrâneo Oriental percorridas no Continente Europeu 

5- Rotas no Oeste Africano e Canárias  

6- Rotas sentido Mediterrâneo Ocidental  

7- Rotas sentido Mediterrâneo Central  

8- Rotas no Leste Africano e Chifre da África 

9- Rotas sentido Mediterrâneo Oriental   

 A próxima etapa referiu-se ao processamento do trabalho supracitado no software do 

Arc Map 10.2, em sistema de referência geográfica WGS-84. Para tal, utilizou-se os 

shapefiles do EuroStast, do Humanitarian Data Exchange da UN-OCHA e da DIVA-GIS. 

 No ArcGis, a produção se deu da seguinte maneira. Primeiramente, iniciou-se um 

novo projeto na extensão mxd (ArcMap Document). Após, foram introduzidos os shapefiles, 

formato de arquivo que contém os dados geoespaciais em forma de vetor. Posteriormente, 

foram criados novos shapefiles com elementos somente de pontos, usando como referência 

geográfica as cidades por onde os migrantes se deslocavam. Cada arquivo de ponto foi 

elaborado dentro de uma das áreas geográficas determinadas. Seguidamente, usando a 
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ferramenta Points to Line, foram estabelecidas linhas entre os pontos já criados. Ao todo, 

foram gerados 9 arquivos cada qual correspondente a uma região. Para melhorar a 

compreensão das distintas áreas e situá-los em regiões geográficas conceituadas, foram feitos 

novos shapefiles dessas áreas para enquadrar os arquivos que continham as rotas. Ao final, os 

arquivos foram editados para serem expostos em formatos que permitissem sua visualização 

como mapas. 
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3 QUADROS ESPACIAIS 

 Neste capítulo, são discutidos os quadros espaciais que tratam da Síria e da Líbia, a 

partir do contexto político e militar ao longo do horizonte temporal selecionado para esse 

trabalho. 

3.1 Síria 

 A República Árabe Síria (Figura 2), país situado no Oriente Médio, tem como capital 

Damasco e é presidida, desde 2000, por Bashar Hafez al-Assad.  

 Quanto à população atual, a estimativa ficou mais dificultosa, devido ao grande 

número de mortos desde o início da guerra instaurada em seu território em março de 2011. 

 
Figura 2 - Mapa da localização da Síria na Ásia Ocidental. Fonte: Adaptado de EuroStat (2016). 

 Por meio da Figura 2, observa-se que a Síria faz fronteira com o Líbano e o Mar 

Mediterrâneo a Oeste, com a Turquia ao norte, com o Iraque a leste, com a Jordânia ao sul e 

Israel ao sudoeste.  

A Síria possui uma posição econômica estratégica no Oriente Médio, visto que serve 

como meio por onde dutos derivados do petróleo passam para desembocarem no Mar 

Mediterrâneo e abastecerem a Europa.  
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 Sobre a divisão Político-Administrativa da Síria, a mesma pode ser melhor observada 

na Figura 3. 

 
Figura 3 - Mapa da divisão Político-Administrativa da Síria. Fonte: Adaptado de EuroStat (2016). 

 Conforme podemos ver na Figura 3, a Síria é constituída por 14 distritos. Desses, 

Alepo e Damasco foram os mais focados para serem tomados ao longo do conflito. A divisão 

administrativa sofreu modificações não oficiais ao longo da guerra, à medida que o Estado 

Islâmico avançava.  

 Em relação aos confrontos no território da Síria, existiram fatores históricos e outros 

contemporâneos que corroboraram para que eventos se sucedessem e levassem o país a uma 

guerra civil. O atual conflito iniciou-se em março de 2011, deixando um total de 500.000 

mortos. Em 2017, foram 10.204 civis mortos (THE SYRIAN NETWORK FOR HUMAN 

RIGHTS, 2018). 

3.1.1 Contexto histórico 

 Com o intuito de explicar o contexto histórico da Síria, fazemos aqui uma breve 

remontagem do período do fim do Império Otomano, baseado na BBC (2018c). A divisão do 

antigo Império foi relevante para o suceder dos eventos que vemos na contemporaneidade. 
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 Com o objetivo de se dar fim à Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918), realizou-se, 

no ano de 1919, a Conferência da Paz em Paris. Na ocasião, os quatro grandes países da época 

estavam na Conferência, tendo esses o maior poder de decisão. Eram os Estados Unidos, a 

França, a Itália e o Reino Unido, e representavam, ao mesmo tempo, mais de 20 outros países, 

embora houvesse considerável assembleia, que reunisse representantes de todos os 

continentes. Na ocasião, era imprescindível a presença da Alemanha na conferência porque 

era previsto que essa quitasse com os danos causados pela Grande Guerra. No entanto, esse 

país não se encontrava na reunião. 

 Um documento central para esse encontro foi o Tratado de Versalhes de 1919, que 

estipulava a condição para dar-se fim ao conflito. Dentre os dispostos, a Alemanha deveria 

pagar pelos danos causados à Europa, o que a pôs numa enorme dívida. O que a levou para 

perda de parte do seu território tanto na Europa - a Eslováquia, a Burgenland, a Eslavônia e a 

Transilvânia, quanto outros distribuídos pelo mundo. 

 Com respeito às colônias, outros já anteviam uma possível perda da Alemanha na 

Grande Guerra, traçando, assim, novas fronteiras e estabelecendo outros colonos para essas 

terras. Nessa ocasião, o Império Otomano, que estava associado a Tríplice Aliança1, ficava 

vulnerável caso a Alemanha estivesse em posição de desvantagem. 

 Considerou-se como central o tratado supracitado, principalmente por conter um 

conjunto complexo de ações capazes de auxiliar na diminuição do conflito em questão. 

Concomitantemente, realizava-se o desenho de novas fronteiras na Europa e na África. Nesse 

ínterim, movimentos de independência estavam sendo reconhecidos e, por meio de 

negociações, a soberania de algumas nações foram concedidas. 

 O tratado supracitado é tido como o responsável pelas razões que motivaram a 

Segunda Guerra Mundial, visto que o mesmo retirou a influência e poder político e 

econômico da Alemanha, ator importante na Segunda Guerra Mundial. 

 O Tratado de Versalhes corroborava para a consumação da divisão do Império e 

posses das ex-colônias alemãs. Ainda assim, outros acordos estavam sendo produzidos com 

fins de ajustar situações mais particulares. 

 Dessa maneira, apresentavam-se alguns documentos de referência na divisa do 

Império. O primeiro é o acordo Sykes-Picot, estabelecido em 16 de maio de 1916 entre a 

França e o Reino Unido, o qual determinava divisões no Império caso a Tríplice Aliança 

                                                
1 Bloco de países composto pela Alemanha, pelo Império Austro-húngaro e pela Itália durante a Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918). 
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perdesse a guerra (FELDBERG, 2008). A partilha desse território foi estabelecida de acordo 

com os interesses econômicos e estratégicos, além do poder de decisão que cada nação 

possuía para levar adiante suas novas fronteiras. 

 Há o Tratado de Mudros de 1918, também conhecido como Armistício de Mudros, 

estabelecido entre a Grã-Bretanha e o Império Otomano, cujo um dos objetivos era a não 

participação do Império Otomano na Grande Guerra. O armistício pôs o Império numa 

situação de vulnerabilidade e contribuiu, de forma substanciosa, para a formação 

contemporânea do Oriente Médio.  

 O documento supracitado determinava que os navios dos países da Tríplice Entente2 

pudessem circular nos estreitos de Dardanelos e Bósforo. Além disso, os fortes poderiam ser 

ocupados militarmente pelos Aliados. O poder de circulação e permanência nos estreitos e nos 

fortes abalou o controle otomano. 

 O Tratado de Sèvres foi estabelecido em 1920, um ano após o de Versalhes. O intuito 

era terminar as hostilidades que foram mantidas entre o Império Otomano e os Aliados. Na 

mesma ocasião, outro relevante documento foi lançado, sendo esse o Acordo Tripartite, que 

dividia as empresas alemãs instaladas no Império Otomano, entre a França, a Grã-Bretanha e 

a Rússia. O acordo em questão foi assinado de forma sigilosa. 

 O Movimento Turco para Independência não aceitou o Tratado de Sèvres, devido ao 

fato de haver consideráveis perdas do território que estes entendiam como seu. Isso acarretou 

em conflito entre o Império e os Aliados.  

 Em 1923, o Tratado de Lausanne foi assinado, ocasionando a trégua entre os Aliados e 

o Império Otomano. Nesse momento, estabeleceram-se as fronteiras para a Turquia, que teve 

sua soberania reconhecida. 

 Diferente do que ocorreu com a Turquia, a soberania e independência dos curdos não 

foi concedida e reconhecida. Os curdos são uma nação sem o território reconhecido. Esta 

nação localiza-se em parte da Turquia, da Armênia, do Azerbaijão, da Síria, do Iraque e do 

Irã.  

A maioria dos Estados formados após a Grande Guerra foram estabelecidos sem a 

consideração dos territórios que as próprias comunidades já dominavam.  

                                                
2 Entendidos também por Aliados, foi o bloco de países composto pela França, pela Rússia e pela Grã-

Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). 
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Na Síria e em outros contextos, a convivência de diferentes etnias e um governo 

central imposto e de baixa representativa, tiveram parcela significativa nos conflitos 

vindouros. 

 Destaca-se que, na ocasião da divisão do Império Otomano, o território Sírio foi 

constituído à revelia de quaisquer divisões sociais, políticas e geográficas preestabelecidas. 

Passaram a conviver os sunitas, xiitas, alauítas e cristãos, onde os sunitas compreenderam 

cerca de 70% da população (FURTADO; RODER; AGUILAR, 2014). 

 Ainda de acordo com Furtado, Roder e Aguilar (2014), os alauítas contribuíram para 

os embates atuais. Visto que, apesar de serem uma minoria, estavam ocupando altos cargos 

políticos. Quando houve os golpes de estado, os alauítas passaram a exercer cada vez mais 

presença nas decisões políticas e econômicas do país, por meio do Partido Socialista Árabe, o 

Baath. 

 Desde a década de 60, o regime instituído pelo Baath estabelece restrições de 

liberdade, como repressões violentas a qualquer pessoa considerada ameaça para a segurança 

nacional. No entanto, foi por meio do Baath que se atenuou conflitos religiosos no território 

Sírio. 

 O Baath também empreendeu ações para diminuir os ditames das potências em seu 

território, porém isto foi de difícil conquista. Em 1945, a Liga Árabe dos Países Unidos, com 

sede em Cairo no Egito, foi fundada por sete países, dentre esses, a Síria. O objetivo da liga 

supracitada era de reforçar a política, a economia e os laços culturais entre os países árabes. 

Porém, a conquista desse propósito fora complexa, uma vez que o controle externo impedia o 

desenvolvimento da autonomia desses países.  

 A falta de autonomia nos países árabes fizera com que grupos autônomos se 

rebelassem contra as injunções ocidentais e inflamassem os civis a juntaram-se a essa causa. 

 Em 2011, tivemos o início da Guerra na Síria, após manifestações pelo país. 

 O Catar encaminhou homens para a Síria com o intuito de destituir o poder do Bashar 

al-Assad, contando com o suporte norte-americano por meio da Liga Árabe3.   

 A guerra foi iniciada quando protestos levaram ativistas e civis a desafiarem a ditadura 

do Bashar Al-Assad. Essas ações estavam em sintonia com o movimento chamado por 

Primavera Árabe que, por sua vez, correspondia ao engajamento de civis, os quais 

frequentemente faziam as mesmas reivindicações em outros territórios árabes. 

                                                
3 Conteúdo fornecido por José Manuel Gonçalves no evento Debate Brasil com o tema Faces do Terror - 

Entendendo a História, em Niterói no Rio de Janeiro, em 8 de dez. de 2015. 
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 Com respeito ao termo Primavera Árabe, é utilizado por algumas fontes, sobretudo 

pela cobertura da mídia internacional, como a BBC4, Le Monde Diplomatique5, The 

Guardian6 e Al Jazeera7. Para outros autores, o evento é entendido como um movimento de 

insurreição, percebido desta maneira principalmente por aqueles da esfera acadêmica e 

política, tendo em vista a conceituação jurídica e histórica atribuída a esse vocábulo. O 

movimento foi compreendido como uma oposição declarada ao regime vigente, que em 

questão, tratava-se de uma ditadura.  

 A matéria intitulada por The Power of Strategic Nonviolent Action in Arab Revolutions 

elaborada por Middle East Institute (2011) trata também do movimento como uma insurreição 

e remonta os mesmos processos que ocorreram em outros países Árabes, dissertando que 

[...] as insurreições pró-democracia, em grande parte não violentas, que 
varreram o mundo árabe nos últimos meses, conseguiram derrubar ditadores 

na Tunísia e no Egito e ameaçaram a sobrevivência de regimes autocráticos 

no Iêmen, Bahrein e Síria. (MIDDLE EAST INSTITUTE, 2011, p. 01, 
tradução nossa). 

 Há também outras características para que seja atribuído o conceito de insurreição ao 

movimento atual. Há um histórico de eventos levados por movimentos civis que lutavam 

contra as ditaduras nesses países. De acordo com BBC (2012), houve a Irmandade Árabe na 

década de 1980, sendo um movimento organizado por membros de maioria sunita, que tinha o 

intuito de derrubar o regime baathista do Hafez Al-Assad, pai de Bashar Al-Assad. Da mesma 

forma, ocorreu a Primavera de Damasco em 2000, logo após a morte de Hafez Al-Assad, que 

tinha o objetivo de lutar por reformas políticas, legais e econômicas no país.  

 Conforme aponta de Foreign Policy (2011), o ocidente já tinha adotado o termo 

‘primavera’, que foi usado para intitular o evento europeu conhecido por Primavera de Praga 

em 1968.  

 O Foreign Policy (2011) diz também que o termo colocado com respeito à Síria, nada 

tem a ver com o período da estação neste hemisfério, uma vez que a primavera austral ocorre 

entre os dias 23 de setembro e 21 de dezembro. No caso Sírio, o início da guerra data com a 

                                                
4 How the arab spring began. BBC, 16 dez. 2011. Acessado em fev. 2018. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-16212447/how-the-arab-spring-began>. 
5 HICHAM, Moulay. E o vento levou: quase cinco anos da Primavera Árabe. Le Monde Diplomatique, 7 dez. 

2015. Acessado em fev. 2018. Disponível em: <http://diplomatique.org.br/e-o-vento-levou-quase-cinco-

anos-da-primavera-arabe/>. 
6 BLIGHT, Garry; PULHAM, Sheila & TORPEY, Paul. Arab spring: an interactive timeline of Middle East 

protests. The Guardian, 5 jan. 2012. Acessado em fev. 2018. Disponível em: 

<https://www.theguardian.com/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-protest-interactive-timeline>. 
7 Leaders in the Arab Spring era: Where are they now? Al Jazeera, 4 dez. 2017. Acessado em fev. 2018. 

Disponível em: <http://www.aljazeera.com/news/2017/12/leaders-ousted-arab-spring-
171204151738505.html>. 
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primavera do Hemisfério Norte, entretanto, não é representativa para o contexto de 

insurreições ocorrendo na região da África e Oriente Médio. 

 Do ponto de vista ocidental, a Primavera Árabe trazia a ideia de que está havendo uma 

abertura para uma democracia, onde o pluralismo, a tolerância e a paz se fariam presentes. No 

entanto, o que se estabeleceu foi um conjunto de ações motivadas por forças externas para que 

o controle do território árabe estivesse sob o governo das potências. A chamada por uma 

mudança de governo instigada pelo ocidente influenciou na sucessão dos eventos dentro da 

Síria – que longe estão do conceito de democracia (FOREIGN POLICY, 2011). 

 Continuando com os eventos relacionados à guerra na Síria, em março de 2011, 

quando houve o início das manifestações, buscava-se a renúncia do presidente, o qual se 

recusou a fazê-la. Ainda assim, Bashar Al Asaad encerrou o estado de emergência que durava 

48 anos. Apesar dessa ação, a oposição continuou reagindo. 

 Conforme reporta a CNN (2012), em 2011, ocorreu um episódio expressivo no 

desdobrar dos eventos. Em Daraa, distante 462 km de Alepo, um garoto de 13 anos escreveu 

nos muros da escola em árabe uma frase que pode ser traduzida como “o governo deve 

mudar”. O jovem foi torturado e morreu nas mãos dos soldados sírios. Isso fez com que as 

manifestações se intensificassem (CNN, 2012). 

 Durante o conflito, minorias passaram a ser perseguidas e a participação de outros 

atores internacionais influenciaram na ingerência da Síria. A vulnerabilidade da Síria permitia 

que o controle do seu território pudesse ser tomado por outras forças (CNN, 2012). 

O Conselho de Segurança da ONU organizou algumas reuniões com o intuito de 

apaziguar, investigar e coibir infrações, como o uso de armamento químico, no âmbito do 

Direito Humanitário Internacional. Desde 2011 até 2018, aprovou resoluções que 

trabalhassem para esse objetivo. 

 Conforme Furtado, Roder e Aguilar (2014), os Estados Unidos mantinham uma 

posição inicial de apoio aos rebeldes e fornecimento de ajuda humanitária. O apoio aos grupos 

rebeldes não estava evidente. A Rússia, ao longo da guerra, mostrou-se do lado da Síria, 

fornecendo apoio ao exército sírio. A Rússia também esteve a frente do combate, caso 

houvesse tentativa de uma intervenção política e militar na síria. 

 No que se refere aos países árabes, Turquia, Catar e Arábia Saudita, esses apoiavam os 

oposicionistas de Assad por meio de armamento e financiamento. Em contrapartida, Irã, 

Iraque e Líbano suportavam o governo Sírio, fornecendo pessoal especializando para o apoio 

às operações militares. 
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 Já em relação aos que atuam no interior da Síria, destaca-se o Estado Islâmico, o 

Exército Livre da Síria e o Exército do Governo, assim como seus aliados internacionais, 

conforme é explicado pela BBC (2017a) na reportagem Syria war: A brief guide to who's 

fighting whom. 

 De acordo com a BBC (2017a), o Estado Islâmico (EI) começou em 2011, como 

Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), sendo um desmembramento da Al Qaeda, que 

tem como fundador Abu Bakr al-Bagdadi, o qual sucedeu os líderes dos grupos que foram 

mortos pelas Forças Armados dos Estados Unidos durante a guerra do Iraque. Em função da 

discordância entre correntes para tomada do território sírio, o EIIL rompeu com a Al Qaeda. 

Em 2014, o grupo teve sua ascensão, por conta da luta que travava contra os rebeldes e o 

exército sírio, acarretando na tomada da segunda maior cidade do Iraque, Mossul. Esta cidade 

representa uma rota de exportação de petróleo e um caminho para a Síria. Nesse ínterim, o 

grupo se renomeia para Estado Islâmico (BBC, 2017a). 

 Vale ressaltar que outro grupo também é desertor da Al Qaeda, sendo a Frente Al-

Nusra, tendo uma postura mais radical que o EI com respeito as suas práticas na guerra e a 

interpretação da teologia islâmica. 

 O EI, durante os anos de 2014 a 2017 veio apropriando-se de territórios na Síria e no 

Iraque. No ano de 2015, o EI concentrava grande parte do território sírio. No entanto, desde 

então, a extensão da área que conquistou foi diminuindo, conforme o mapa temático do 

projeto Gea Cron8. 

 No momento de maior expansão do EI, este estabeleceu um “califa”, que corresponde 

a um líder da comunidade islâmica, sendo o Abu Bakr al-Bagdadi, e a “charia”, que 

corresponde a lei do califa. Esta lei dita, por exemplo, duras execuções aos que a 

descumprirem. Na região onde se instalavam, minorias como os yazidis, xiitas e cristãos 

abandonavam suas casas, com o intuito de não sofrerem perseguições. 

 Destaca-se que o EI se financia vendendo obras de arte no mercado negro. 

Concomitantemente, o mesmo estabeleceu controle do valor do barril de petróleo que passa 

na área em que está instalado. 

 Há também o Exército Livre da Síria formado em 2011, constituído por homens 

estrangeiros que se infiltraram na Síria por uma base na província turca de Hatay, os quais são 

financiados e armados pela Grã-Bretanha, Estados Unidos e Turquia.  

                                                
8 O projeto mostra as fronteiras políticas dos Estados desde o ano 3000 antes de Cristo. É apoiado pela 

Universidad Rey Juan Carlos. 
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 Neste contexto é importante salientar que, quando o EI declarou que o território entre 

a Síria e o Iraque estava sob seu controle, países como os Estados Unidos tentaram combater 

o EI, sendo uma das estratégias o Exército Livre. 

 Diante de inúmeros envolvidos na guerra, cada qual possuindo seu interesse, a unidade 

no formato de um objetivo para a Síria não ocorreu. Conforme apontam Furtado, Roder e 

Aguilar (2014), os civis buscavam o fim da ditadura, enquanto que os outros grupos 

buscavam assumir o poder para governar de forma autoritária. Esta incoerência entre os 

objetivos fez com que a guerra se estendesse cada vez mais e o presidente se mantivesse no 

poder. 

 Destaca-se que o efetivo de guerra na Síria tem poder considerável, auxiliando na 

manutenção do poder pela presidência do Assad. Neste sentido, explica-se que o governo tem 

o suporte de parte da população e das Forças Armadas, os quais apoiavam o baathismo e as 

figuras de Hafez e Bashar Al-Assad. Da mesma maneira, podia-se contar com as Brigadas 

Baath, criadas para contrapor aos rebeldes. Há também o Exército do Povo, também oriundo 

do Partido Baath. Além disso, existe ainda a Força Nacional de Defesa, voltada para a guerra 

(FURTADO; RODER; AGUILAR, 2014). 

 Do ponto de vista territorial, a ocupação da Síria por completo ocorreu da seguinte 

forma: havia o exército ou uma força síria instalada em um território, ou, na ausência desta, 

estava uma força contrária ao Bashar. Desta maneira, compreende-se que nenhuma área foi 

poupada. Ressalta-se que durante o período da guerra não houve uma força maior que a outra, 

logo, o território foi sendo ocupado e, por possuírem objetivos distintos, dificilmente era 

encontrada uma solução por meio de negociação, acarretando em diversos conflitos armados. 

 Sobre a economia síria, esta ao longo da guerra sofreu forte abalo, onde a população 

encontra-se passando fome e o desemprego é elevado. Revela-se, ainda, que o contrabando 

para venda no mercado negro vigorou durante o período em questão.  

 Concomitantemente, o balanço de poder no Oriente Médio também sofreu 

modificações ao longo da guerra. A ameaça que a soberania sofreu enfraqueceu sua aliança 

com o Irã, com o Hezbollah no Líbano e com o Hamas na Faixa de Gaza. No entanto, 

evidenciou-se os interesses distintos de outros países árabes, como foi o caso da Arábia 

Saudita com sua postura de abertura ao ocidente. Conforme Al Jazeera (2018a), um 

sectarismo foi evidentemente estabelecido entre os Estados do Golfo, sob certa influência 

iraniana, com a Síria e os demais que a apoiavam. Como resultado, a guerra se estende, ao 
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mesmo tempo que os males da guerra se alastram, como a miséria e a fome, e a sociedade 

síria sofre rupturas no que diz respeito às estruturas sociais e culturais.  

 Outra situação é fato de haver um grande condizente de imigrantes da Síria para os 

países vizinhos, Europa e demais regiões. Segundo a ACNUR (2018b), foram registrados ao 

todo 5.564.569 refugiados sírios, acarretando na sobrecarga dos países receptores, como o 

Líbano, o Iraque, a Jordânia e a Turquia. 

 Neste contexto, de acordo com Furtado, Roder e Aguilar (2014), houve uma 

deterioração da segurança da Turquia por conta de contrabandos e do enorme quantitativo de 

refugiados. Diante disto, destaca-se que Turquia não possuía condições para suportar a 

quantidade de imigrantes e resguardar seu poder e, consequentemente, construiu um muro 

para evitar que imigrantes entrassem de forma irregular em seu território. 

 No que tange ao sistema internacional, o interesse da Rússia na Síria explica-se pela 

busca por desenvolver uma multipolaridade, visando uma diminuição do poder dos Estados 

Unidos no Oriente Médio, possibilitando que seus interesses na região possam ser 

estabelecidos. 

 Dessa maneira, nota-se que os interesses no apoio à Primavera Árabe poderiam ser 

dados pelas potências supracitadas, com o intuito de estabelecer domínio no território. Visto 

que, em meio a tantos interesses, os movimentos civis já não estão há tempos na pauta para a 

diminuição do conflito. 

 Em 2015, quando o EI detinha maior concentração do território na Síria, o receio foi 

que este viesse a tomar o poder. Neste momento, países que mantinham-se opostos à Síria, 

apoiaram o país no intuito de deter o EI. Ressalta-se que este movimento foi relevante na 

compreensão das oposições entre os Estados, visto que as rivalidades ficaram em segundo 

plano diante de uma maior ameaça.  

 Durante a evacuação de Alepo iniciada em 2016, o governo não conseguiu retomar 

suas atividades na Síria de forma plena, para que fosse possível reaver o Estado. Diante disto, 

compreende-se que, no momento atual, a Síria precisa de forte investimento para se reerguer e 

ainda conta com bombardeios diários em outras cidades (BBC, 2018b). 

3.1.2 Características da nacionalidade 

 Segundo o Minority Right Group International (2010), a população da Síria antes da 

guerra era composta por uma variedade étnica constituída por muçulmanos sunitas em 74%, 

derivações do islamismo xiita, como os próprios xiitas, os alauitas e os ismaelitas, que juntos 

constituíam 13% dos habitantes. Os drusos que respondiam por 3% e os grupos cristãos por 
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10% dos indivíduos. A comunidade yazidi representava 30 mil membros e a judaica 100 a 

200 pessoas. 

 O bathismo, modelo de política adotada pela família Assad, permitia a convivência de 

diferentes grupos identitários na Síria. No entanto, com o eclodir da guerra em 2011 e os 

rumos que tomou ao longo dos anos, as minorias foram fortemente perseguidas.  

 De acordo com a BBC (2015b), os sunitas, ao longo da guerra, lutaram nos grupos de 

oposição ao governo do Assad. Destaca-se que não só os sunitas existentes no território sírio 

tiveram participação nos conflitos, outros de regiões estrangeiras se juntaram as inúmeras 

milícias e agrupamentos militares combatendo as forças que se fizeram presentes na guerra. 

Os sunitas não consideravam os alauitas islâmicos. O intuito era assumir o poder e aplicar a 

sharia, tal como é na Arábia Saudita.  

 Com relação às derivações dos xiitas, estes haviam travado uma luta que remonta 

desde a idade média contra os sunitas, devido aos conflitos por conta da sucessão islâmica. Na 

Síria, por razões seculares, os xiitas detinham o poder contra a maioria sunita. Esses estão 

sendo massacrados pelos grupos sunitas desde o início das insurreições, as quais foram 

iniciadas em 2011 (BBC, 2017a).  

 Ainda segundo a BBC (2017a), a maioria dos alauitas se uniram ao regime de Assad. 

Ademais, destaca-se que a maior parte do alto escalão do exército e dos serviços de 

inteligência do Assad são alauitas. Esta é das razões para haver repreensões contra os 

mesmos, uma vez que a comunidade como um todo estava intimamente identificada com o 

campo do governo. 

 Consoante ao que nos traz a Heritage Society (2018), os alauitas haviam se 

estabelecido na Síria desde a época medieval. Também mantinham um relacionamento 

estreito com o governo. Em meados do século passado, fizeram doações volumosas para 

várias instituições na Síria: 

Ele [...] concedeu 2 xelins9 para a Universidade de Damasco, 1 laca e 10 mil 

xelins para o município de Salamia, 20 mil xelins para o Museu de Damasco, 
54 mil xelins para o Departamento de Polícia da Síria, 17 mil xelins para o 

Departamento de Polícia de Beirute e 12,5 mil xelins para o T.B. Hospital 

em Beirute. Durante sua última visita à Síria em 3 de novembro de 2001, o 
Imam presidiu a cerimônia para marcar a apresentação do 8º Prêmio Aga 

Khan de Arquitetura. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, saudou 

calorosamente o Imam [representante ismaelita de alto grau] em Damasco 

(HERITAGE SOCIETY, 2018, p. 01). 

                                                
9 Moeda adotada na Síria, antes da Libra Síria. 
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 Conforme a NPR (2015), com respeito aos cristãos, a minoria vivia sob relativa 

segurança sob Assad. Apesar do regime ser opressor, as diferentes etnias conviviam na Síria, 

e o estabelecimento de um regime sunita podia levá-los ao apagamento.  

 Destaca-se que, ao longo da guerra, os atentados às minorias foram uma constante no 

território sírio. Neste sentido, entende-se que a perseguição às minorias é um efeito da tensão 

do modelo econômico vigente sobre os mais pobres, que no caso sírio assumiu uma roupagem 

religiosa10, sendo inflada por convicções de predomínio da massa sobre os mais vulneráveis, a 

qualquer custo (informação verbal)11.  

 A solução dos problemas sociais foram traduzidos e interpretados de acordo com o 

nível sociocultural e herança intelectual que a população detinha. A leitura feita passou pelo 

julgo religioso. Para tanto, deveria ser estabelecido um islamismo sunita com adoção da sharia 

nos sistemas do Estado para estabelecimento da ordem na Síria. Além de ser feita uma 

limpeza étnica para garantir um padrão sociocultural alinhado com as aspirações do governo 

pretendido.  

 Apesar de na Síria haver a entrada de combatentes que buscassem uma recompensa 

financeira pelo tempo nos conflitos, explica-se que seria necessário um fomento ideológico 

que os ajustassem e, sobretudo, que isto fosse implementado na prática. 

 Sobretudo, destaca-se que a perseguição supracitada e entendimento da realidade 

poderiam ser estimulados por uma elite econômica com interesse na região, por meio de um 

discurso sócio-moralista para estufar a vontade dos agrupamentos militares, com o objetivo de 

estabelecer poder na região12.  

 No raciocínio dos que torturam, os problemas sociais deviam recair nas costas 

daqueles que estavam se estabilizando e que tivessem membros de suas comunidades 

ocupando cargos de alto grau em instituições públicas ou privadas. No entanto, mesmo que a 

população correspondente a estas pessoas com certo nível de poder estivessem 

economicamente alinhadas com a massa, a representação destas ameaçava a autoridade 

cultural, religiosa ou neste caso jurídica da população de maior número que se via oprimida.  

                                                
10 Nesse caso, se entende que as interpretações religiosas podem ser encaradas à revelia dos grupos que 

buscam estabelecer domínio. Nesse trabalho, não se pretende assumir quaisquer verdades do islamismo 

sunita ou de outras religiões. Em consideração, aos grupos e as liberdades dos adeptos dessas. N. A. 
11 Conteúdo apresentado por Boaventura de Sousa Santos no Seminário Democracia e Gestão Pública, em 

Niterói no Rio de Janeiro, em setembro de 2018. 
12 Ao longo da guerra, potências estrangeiras forneceram armamento e recursos para mercenários invadirem a 

Síria. Fonte: MILNE, Seumas. how the US fuelled the rise of ISIS in Syria and Iraq. The Guardian: 3 jun 

2015. Disponível em: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/03/us-isis-syria-iraq>. 
Acessado em nov. 2018. 
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 Por conta disto, quando houve a eclosão da guerra, as minorias foram caçadas por 

serem vistas como causadoras e ameaças ao padrão sociocultural dominante. No primeiro 

caso, por destoarem do entendimento sobre um padrão de sociedade e, no segundo, por 

colocarem em risco as crenças destes. 

 Conforme aponta a NPR (2015), com respeito às minorias, tem-se um dilema de vida 

ou de morte para essas pequenas comunidades que se sentem cada vez mais vulneráveis. 

Como a Síria ficou dividida, a religião tem sido frequentemente a linha divisória. 

 Por um lado, enfrentam-se ameaças do Estado Islâmico, que considera suas crenças 

heréticas. Por outro lado, unir forças com o regime do presidente Bashar Assad poderia 

significar desdobramentos militares perigosos e antagonizar a maioria muçulmana sunita. 

 Bitar (2015 apud NPR, 2015) considera a situação de guerra "o trágico dilema" das 

minorias. 

[...] Politicamente, moralmente e até estrategicamente, não há saídas, 

principalmente porque os interesses de curto prazo das minorias podem estar 
em desacordo com os interesses de longo prazo […]. Minorias são 

frequentemente usadas como escudo por regimes autoritários, que tentam se 

apresentar como protetores e como um baluarte contra o Islã radical. [Por 
sua vez] as minorias correm o risco de serem percebidas como uma coluna 

contra as aspirações da maioria oprimida (BITAR, 2015 apud NPR, 2015, p. 

01). 

 Dessa maneira, compreende-se que existe uma situação de fragilidade na qual as 

minorias na Síria encontram-se na atualidade. 

 Diante disto, ressalta-se que é custoso obter um número preciso de mortos, 

sequestrados e perseguidos de cada grupo étnico na Síria ao longo da guerra, visto que os 

homicídios e bombardeios são uma constante no território sírio e não há meios de realizar o 

acompanhamento simultâneo. Neste sentido, entende-se que as instituições que se dedicam ao 

trabalho em questão possuem dificuldade de fornecer dados fidedignos sobre a guerra.  

 O Syrian Center for Policy Research (2016 apud THE NEW YORK TIMES, 2018), 

estimou 470.000 mortes. Cabe ressaltar que o grupo supracitado foi considerado o mais 

confiável da região, devido a estar localizado no território sírio até o ano de 2017. 

 O Syrian Observatory for Human Rights (2018 apud THE NEW YORK TIMES, 

2018), estimou que 511.000 pessoas foram assassinadas na guerra desde março de 2011. O 

grupo em questão ainda disse que em março foram identificados mais de 350.000 pessoas que 

foram assassinadas, quanto as demais são mortes que não sabe-se os nomes das vítimas.  
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 O Violations Documentation Center (2018 apud THE NEW YORK TIMES, 2018), 

cuja a precisão é a menor, estimou 188.026 mortes. Destaca-se que a organização supracitada 

considera somente civis e buscam recolher o máximo de informações para a base de dados.  

 O Syrian Network for Human Rights (2018 apud THE NEW YORK TIMES, 

2018)apontou 217.764 mortes desde o início da guerra em questão.  

 As agências internacionais arredondam para 500 mil, cerca de 2,33% da população 

THE NEW YORK TIMES, 2018) 

 A United Nations High Commissioner for Human Rights utiliza dos dados fornecidos 

pelas agências e admite ser difícil a estimativa de mortes no território sírio, conforme atesta o 

The New York Times (2018). 

 Sobretudo, compreende-se que, mesmo havendo esta imprecisão, os números e nomes 

seriam vitais se a paz chegasse à Síria para que houvesse justiça. 

3.1.2.1 Curdos 

 Os curdos são uma nação sem estado reconhecido. No entanto, a região que 

denominam de Curdistão possui cerca de 500.000 km², distribuindo-se no Irã a 10% da 

população da região (10 milhões), na Síria a 13% (3 milhões), no Iraque a 23% (8 milhões) e 

na Turquia a 30% (25 milhões). Vivem na Síria cerca de 3 milhões de pessoas de identidade 

curda (FONDATION INSTITUT KURDE OF PARIS, 2018). 

 No que tange à Síria, destaca-se que a região curda compreende as regiões chamadas 

de Afrin, Jazira e Kobani (BBC, 2017b). 

 Conforme  Franca e Ultramari (2017) e The Economist (2018), as estatísticas oficiais 

não incluem os curdos como povos da região Síria, em função destes serem vistos como uma 

nação a parte dentro da Síria. Ressalta-se ainda que o povo curdo sofreu com o acordo Sykes-

Picot. Embora os tentames para terem sua soberania reconhecida, não a obtiveram, ficando 

dispersos em áreas nos 4 países supracitados. Apesar disto, possuem uma suprema corte e 

forças militares, como o PKK ligado ao Partido dos Trabalhadores Curdos e as Forças 

Democráticas da Síria conectadas às Unidades de Proteção Popular. Neste contexto, explica-

se que, em função do preparo e organização dos mesmos, conseguiram retirar o Estado 

Islâmico das regiões que compreendem o Curdistão.  

 Cabe ressaltar que os curdos correspondem a uma nação dentro da Síria, que tem seus 

próprios fluxos migratórios. Sobretudo, explica-se que, durante a guerra, parte considerável 

dos curdos migraram (G1, 2014). Ainda sobre as regiões do Curdistão, destaca-se que 
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Kobane, Sinjar e Raqqa foram atacadas pelo Estado Islâmico, sendo apenas as duas últimas 

reavidas pelo povo curdo (BBC, 2015b; UN, 2018; BBC, 2017b). 

 Em síntese, compreende-se que a importância que os curdos têm na descrição da Síria 

está no conjunto de suas características: 

 Os curdos correspondem a uma nação dentro da Síria cuja a história contém uma 

característica global da Síria e dos demais países do Oriente Médio, visto que, em 

função do Acordo Sykes-Picot, ocorreu a divisão dos territórios pela França e 

Inglaterra após a Grande Guerra, acarretando na completa dependência das etnias 

que habitavam o Império Otomano.  

 A autonomia curda não foi levada em conta, ocasionando na integração de maior 

parte de sua região onde hoje está a Turquia. Os curdos davam suporte militar e 

político à Tríplice Aliança. Neste sentido, com o final da primeira guerra e a 

vitória da Tríplice Entente, o território curdo foi repartido. 

 Historicamente, os curdos possuem seus próprios fluxos imigratórios, sendo 

também influenciados mais recentemente em função da guerra na Síria; 

 Não possuem território e nação reconhecidos, sendo até mesmos considerados 

estrangeiros ou “ocultos” na Síria. Devido à autonomia para organizar exércitos, 

que os próprios estabeleceram ao longo dos anos, conseguiram vencer algumas 

batalhas contra o Estado Islâmico na região do Curdistão, mesmo tendo algumas 

perdas. 

 Os curdos estabeleceram uma suprema corte responsável por toda a região onde há 

curdos.  

 Mostram uma região autônoma dentro da Síria e conseguem seus próprios meios 

de gestão e defesa contra o IS, apesar de terem sofrido durante a guerra. 

 No geral, há uma perseguição ao povo curdo em todos os territórios onde estes estão, 

sofrendo constantes abusos por parte dos Estados em que estão espalhados, tendo sua 

identidade negada, suas terras expropriadas e sua língua proibida (AL JAZEERA, 2018).  

 Quanto ao âmbito religioso, cerca de 75% da população são muçulmanos sunitas. Em 

sua origem, a religião dos curdos era o yazidismo – um sincretismo entre zoroastrismo, 

mitraísmo e sufismo. Os yazidis são uma minoria religiosa endogâmica que sobreviveram 

devido ao seu isolamento, e que sofrem até hoje com perseguições, como em agosto de 2014 

em Sinjar (Curdistão do Iraque) (BBC, 2017b).  
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 Há uma diversidade na população do Curdistão, composta por minorias étnicas – são 

cerca de 500 mil turcomanos no Curdistão do Iraque, 60 mil armênios no Curdistão iraniano e 

turco, e também há a presença de assírios que, no passado, sofreram com perseguições por 

parte dos curdos (BBC, 2017b). 

 Em relação aos fatos que contribuíram para o desequilíbrio de forças na região do 

Curdistão, é importante destacar os principais. Primeiramente, o acordo Sykes-Picot, após 

Primeira Guerra Mundial, reduziu o Império Otomano a atual extensão da República Turca e 

reestruturou as fronteiras do Oriente Médio, colocando muitos povos em conflito. Para além, 

apesar da discussão sobre as fronteiras do território curdo para serem incorporadas ao Tratado 

de Sèvres (1920) e, mais tarde, ao Tratado de Lausanne (1923), nenhuma medida em grau 

significativo foi levada adiante. Por fim, ressalta-se que o território foi dividido entre os 4 

países, como vimos anteriormente. Diante disto, compreende-se que a soma destes fatores 

acarretou na perda de soberania do povo curdo, o qual é organizado em estruturas tribais 

(THE NEW YORK TIMES, 1991). 

 O decreto nº 93 (1962) só considerava sírio os curdos que tivessem nascidos no 

mínimo até 1935 ou anteriormente. No entanto, a aplicação deste controle ocorreu de maneira 

arbitrária. Inúmeras pessoas perderam sua cidadania, recebendo o título de “estrangeiros”. 

Ademais, explica-se que vários direitos foram negados:  

[...] Curdos nascidos na Síria com cartões de identidade "estrangeiros" 
enfrentam tremendas dificuldades em suas vidas cotidianas. Eles não têm 

permissão para possuir terras, moradias ou empresas. Eles não podem ser 

empregados em agências governamentais e empresas estatais e não podem 
praticar médicos ou engenheiros. Eles não são elegíveis para subsídios 

alimentares ou admissão em hospitais públicos. Eles não podem se casar 

legalmente com cidadãos sírios; se o fizerem, os casamentos não são 
legalmente reconhecidos nem para o cidadão nem para o "estrangeiro", e 

ambos os cônjuges são descritos como não casados em suas carteiras de 

identidade. Os curdos com status de "estrangeiros" não têm o direito de votar 

em eleições ou referendos, ou concorrer a cargos públicos. Eles não são 
emitidos passaportes ou outros documentos de viagem e, portanto, não 

podem legalmente sair ou retornar para a Síria (HUMAN RIGHTS WATCH, 

1996, p. 01). 

 Neste contexto, compreende-se que a normalidade nunca foi devolvida ao Curdistão 

ou, em maior escala, ao Oriente Médio, o qual sofre com as consequências da Primeira Guerra 

Mundial até os dias atuais. Como resposta aos constantes abusos e repressões dos Estados 

Turco, Sírio, Iraniano e Iraquiano, destaca-se o sublevar de Rojava, o Curdistão Ocidental. 

Nesta região, para além das leis que proíbem a língua e visam o apagamento da identidade e 

cultura curdas, ocorreu ainda a determinação de que só se produziria trigo e petróleo, 
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proibindo-se a implantação de qualquer outra indústria, incluindo até mesmo a construção de 

moinhos para processar o trigo produzido. Houve também a proibição das escolas superiores e 

confisco de terras de curdos para repovoamento árabe (FRANCA; ULTRAMARI, 2017). 

 Em Janeiro de 2014, declarou-se a Autonomia Democrática na Síria, com proclamação 

da criação de 3 cantões: Efrin, Kobane e Cizire (FRANCA; ULTRAMARI, 2017). 

No entanto, os curdos, que reivindicam a criação de um Curdistão unificado, são 

percebidos como uma ameaça à integridade territorial dos países em que estão estabelecidos. 

Na Turquia, o conflito entre o governo e o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) foi 

retomado em 2015, acabando com as esperanças de uma resolução para esta crise que causou 

mais de 40 mil mortes desde 1984.  

Sobre o Curdistão iraquiano, este é composto por três províncias: Dohuk, Erbil e 

Solimania, mas os curdos iraquianos reclamam outros territórios a Bagdá, como a província 

multiétnica e petroleira de Kirkuk (INDEPENDENT, 2017; AL JAZEERA, 2018b; THE 

ECONOMIST, 2018). 

Destaca-se que o povo curdo possui um território rico em petróleo, sobretudo na 

disputada região de Kirkuk, localizada no Iraque, que apesar de abordada na época do Tratado 

de Sèvres, não foi considerada curda (INDEPENDENT, 2017; AL JAZEERA, 2018b; THE 

ECONOMIST, 2018). 

Indo além, para ilustrar, o Iraque paulatinamente, por meios de decretos, fez com que 

o povo curdo fosse destituído dessa região e encaminhado às regiões de maiores 

concentrações curdas (INDEPENDENT, 2017; AL JAZEERA, 2018b; THE ECONOMIST, 

2018). 

Ao longo da guerra na região supracitada, o Estado Islâmico, denominado também por 

Daesh, tomou a região. Isto acarretou na união entre Iraque e os Curdos para uma coligação 

destinada à defesa. Ademais, compreende-se que confrontar o Estado Islâmico em função da 

defesa da região em questão, reforçou a instigação para que os mesmos continuassem na 

defesa da soberania do Curdistão (INDEPENDENT, 2017; AL JAZEERA, 2018b; THE 

ECONOMIST, 2018). 

Neste contexto, explica-se que o Estado Islâmico foi retirado da região supracitada. No 

entanto, isto ocorreu sob jurisdição iraquiana. Como consequência, os curdos – com os 

soldados conhecidos como peshmergas – mantiveram a área em disputa com os iraquianos e 

não sob seu controle (INDEPENDENT, 2017; AL JAZEERA, 2018b; THE ECONOMIST, 

2018). 
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Sobretudo, compreende-se que, na Síria, as forças curdas lideram a aliança das Forças 

Democráticas Sírias (FDS), as quais combatem o grupo Estado Islâmico (EI) com o apoio de 

uma coalizão com os Estados Unidos. Em novembro de 2016, a aliança começou a batalha 

para expulsar o grupo extremista de Raqqa, sua capital no Norte do país. A conquista ocorreu 

com ajuda substancial dos bombardeios aéreos levados pelos Estados Unidos entre julho e 

outubro de 2017. No entanto, a região está destruída, com o registro de cerca de 1500 mortes 

que foram cometidas pelos grupos aliados, além de centenas que ficaram feridos 

(INDEPENDENT, 2017; AL JAZEERA, 2018b; THE ECONOMIST, 2018). 

3.1.3 Contexto migratório da Síria 

 A presente seção trata dos dados da migração retratando o fluxo de migrantes sírios, 

que está classificado com um dos mais significativos do mundo, estando no hall dos países 

que compõem cerca de 55% dos migrantes à nível global.  

 A Síria encontra-se entre os 10 países de maior origem de imigrantes desde os últimos 

5 anos, estando listada junto ao Afeganistão, o Sudão do Sul, o Sudão, a República do Congo, 

a República Centro-Africana, o Myanmar, a Eritreia e o Burundi. Este conjunto de países, de 

acordo com a International Organization for Migration (IOM) (2018) representam cerca de 

13,5 milhões (79%) do contingente de imigrantes em observação pelo Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). 

 Neste contexto, destaca-se que os países de maior representativa, em âmbito mundial, 

são o Afeganistão, o Sudão do Sul e a Síria, com mais da metade (55%) do contingente sobre 

análise do ACNUR. Ademais, ressalta-se que o número de refugiados subiram para 5,5 

milhões em função do conflito na Síria (IOM, 2018). 

 Sobre à Síria, até 2010 havia um pouco menos de 30.000 refugiados e requerentes de 

asilo. Além disso, até o momento supracitado, o país hospedava cerca de 1.005.000 

refugiados de origem iraquiana. No entanto, em 2016, cerca de 2,8 milhões de sírios 

encontravam-se na Turquia, de um total de 2,9 milhões de pessoas provenientes de outros 

países. Neste sentido, a Síria foi, pela terceira vez, o país que mais hospedava refugiados. 

Concomitantemente, a Jordânia e o Líbano também compartilhavam significativo número de 

migrantes sírios (IOM, 2018). 

 Como são os países que fazem fronteira com a República Árabe da Síria e os 

principais anfitriões dos refugiados sírios, a Turquia, o Líbano e a Jordânia estão entre os 10 

melhores países anfitriões do mundo em 2016, estando respectivamente em primeira, terceira 

e sétima posição no ranking. Como resultado, o fluxo sírio influenciou para o aumento no 
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número de áreas de reassentamento sobre cuidados do ACNUR, crescendo de 33 em 2017 

para 37 em 2016 . Quanto ao número de deslocados, a Síria encontra-se entre os países de 

maior peso (IOM, 2018). 

 Desde 2003, conflitos e violência resultaram em uma média de 5,3 milhões de novos 

deslocamentos por ano. Isto se traduz em cerca de 15.000 homens, mulheres e crianças sendo 

forçados a deixar suas casas todos os dias. Entre 2000 e 2015, a média foi ainda maior, com 

7,6 milhões por ano, cerca de mais de 20 mil pessoas por dia. Em 2016, o total de 6,9 milhões 

de novos deslocamentos situa-se entre as duas médias, refletindo uma tendência geral de 

crescimento desde 2003. Em 2015, o Iêmen foi o país mais afetado em termos por novos 

deslocamentos (2,2 milhões), seguido pela Síria (1,3 milhão) e Iraque (1,1 milhão). Em 2016, 

no entanto, o Iêmen, a República Árabe Síria e o Iraque (que representam mais de metade do 

total global de novas deslocações em 2015 em 8,8 milhões de pessoas). A República 

Democrática do Congo, notada como uma área negligenciada de crise de deslocamento, 

liderou a lista em 2016 (com 922.000 pessoas deslocadas), seguida pela República Árabe Síria 

(824.000) e Iraque (659.000). Calculando a proporção entre o deslocamento por conflitos e 

população, a República Árabe da Síria reemergiu no topo (com 4.400 deslocamentos por 

100.000 habitantes), seguida por El Salvador (3.600 por 100.000 habitantes) e Líbia (2.500 

por 100.000 habitantes) (IOM, 2018). 

 Sobretudo, destaca-se que os 40,3 milhões deslocados pela violência e conflitos no 

final de 2016 estão hospedados em 56 países e territórios, embora haja pouca variação nos 

países que aparecem no topo. A Colômbia (com 7,246,000 pessoas deslocadas) e a República 

Árabe da Síria (6,326,000) estão bem acima dos outros, e juntos compreendem cerca de um 

terço do total mundial (IOM, 2018).  

 Os migrantes sírios também figuram no Egito, exercendo influência no crescimento 

observado no intervalo de 2010 a 2015. Até este momento, havia cerca de 491.000 migrantes 

no Egito, de um número anterior de 295.000. Quanto aos refugiados instalados no Egito, 

foram 210.000 refugiados vindos da Síria, da Palestina e de outros territórios africanos em 

2016. Este número não é somente significativo do ponto de vista egípcio, visto que os 

refugiados sírios e afegãos constituíram mais de um terço dos refugiados à nível global. O 

conflito sírio teve considerável impacto no deslocamento, no número de refugiados e no 

número de requerentes de asilo, superando uma tendência afegã dos últimos cinco anos (IOM, 

2018). 
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 Compreende-se que o conflito civil, a intensificação da violência sectária13 e a 

proliferação do terrorismo – particularmente pelo Daesh, resultaram em níveis extensivos de 

deslocamento interno e internacional na sub-região, compreendida como a Síria, o Iraque e o 

Iêmen. Estes países são os principais contribuintes para o total de deslocamentos no mundo. O 

sistema humanitário global classifica a crise vivenciada nestes países como as mais severas e 

de grande escala (IOM, 2018). 

 Em 2017, o conflito na República Árabe Síria deslocou mais da metade da população 

do país, com mais de 5,5 milhões de refugiados, mais de 6,3 milhões de deslocados internos e 

mais de 184.000 solicitantes de asilo até o final de 2016. Destaca-se que cerca de 65% dos 

sírios foram deslocados (IOM, 2018). 

 A migração irregular dentro e fora da região continua a representar os desafios para os 

migrantes e os Estados. O grande número de refugiados sírios hospedados em países vizinhos, 

juntamente com o conflito prolongado e a baixa probabilidade de retorno à República Árabe 

da Síria, fizeram com os refugiados migrassem para outros países, principalmente para a 

Europa por meio da rota do Mediterrâneo Oriental (IOM, 2018).  

 Para ilustrar, os sírios que partiram da Turquia representaram cerca de metade dos 

mais de 850.000 que viajaram para a Grécia de barco pelo Mar Egeu em 2015; outros eram do 

Afeganistão, do Iraque, do Paquistão e de vários outros países (IOM, 2018).  

 Além da região do oriente médio, a Alemanha recebeu o maior número de novos 

pedidos de asilo à nível mundial. Os pedidos em sua maioria foram feitos por sírios, por 

iraquianos e por afegãos. Em 2016, os Estados Unidos absorveram cerca de 85.000 

refugiados, sendo a maioria de origem síria (IOM, 2018).  

 Em 2015 e 2016, os refugiados no Canadá são de origem síria, iraquiana, congolense, 

eritreia e myanmarense. Outros 12.000 sírios e iraquianos foram alocados na Austrália. A 

Nova Zelândia alocou cerca de 750 refugiados sírios nos anos supracitados (IOM, 2018). 

3.2 Líbia 

 A Líbia (Figura 4) fica no norte da África, tendo como capital Trípoli. Sobre a 

população atual, estima-se que, em 2017, a mesma é composta por 6,4 milhões de habitantes 

(PNUD, 2017). 

                                                
13  Um exemplo seria as minorias cristãs no Levante: The Economist relatou que até 

2014, mais de meio milhão de 1,8 milhão de cristãos sírios haviam sido deslocados sobretudo 

em função das perseguições. O que caracteriza uma discriminação social.  
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Figura 4 - Mapa da localização da Líbia no Norte da África. Fonte: Adaptado de EuroStat (2016). 

 Por meio da Figura 4, pode-se analisar que o litoral da Líbia é banhado pelo mar 

Mediterrâneo. Ademais observa-se que o país tem fronteiras com o Egito a leste, com o Sudão 

a sudeste, com o Chade e o Níger ao sul e com a Argélia e a Tunísia ao oeste. 

 Sobre a divisão Político-Administrativa da Líbia, a mesma pode ser melhor observada 

na Figura 5. 

 
Figura 5 - Mapa da divisão Político-Administrativa da Líbia. Fonte: Adaptado de EuroStat (2016). 

 Conforme podemos ver na Figura 5, a Líbia é constituída por 22 distritos, dos quais a 

capital Trípole exerce um papel significativo em termo de migração, política e militar.  
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 Sobre a política, de 1969 até 2011, a Líbia ficou sob o poder do Coronel Muammar 

Kadhafi. Ao longo desse período, o governante admitiu que contribuiu com o terrorismo, 

participando de alguns atentados ao redor do mundo. À vista disto, sofreu sanções econômicas 

e políticas internacionalmente. 

 Apesar das controvérsias ligadas ao governo do Coronel Kadhafi, Aghayev (2013) 

ressaltou que os indicadores sociais internos se mantinham em padrões relevantes, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) na Líbia estava classificado como alto, sendo de 0,769, de 

acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2011), 

tornando-se um dos mais elevados na continente africano. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), todos os cidadãos Líbios tinham acesso a serviços gratuitos de saúde. A 

proporção de mortalidade que antes era em 1970 de 160 crianças morrendo para 1000 

nascendo, foi para 20 mortes para 2000 nascimentos. A expectativa de vida estava em 77 

anos. Os dados mais recentes indicavam um alfabetismo nos adultos de 80%, enquanto que 

97% das crianças frequentavam as escolas. O Estado também provinha uma linha de crédito 

em torno de 50.000,00 dólares para recém-casados. 

 Em relação à situação de fragilidade política da Líbia, entende-se que o enfrentamento 

da crise imigratória e estabilidade do país também devem ser levadas em consideração. 

Destaca-se que a guerra se alastrou para 7 anos, enquanto que o número de imigrantes e 

deslocados aumentou.  

 Diante deste contexto, explica-se que os governos instaurados após as insurreições – 

movimento político que visava por fim as repreensões no mundo árabe, não conseguiram 

terminar com a guerra iniciada no período dos conflitos com as forças oficiais.  

 Ainda sobre o cenário político, segundo o The Network Governance & Mercy Corps 

(2011), o regime exercido por Kadhafi havia prejudicado a administração pública da Líbia, 

sendo a centralização de poder durante as quatro décadas apontadas como um dos fatores para 

que a administração pública estivesse atuando de maneira inadequada. Isso restringiu a 

qualidade dos processos de tomada de decisão, de elaboração de práticas, de capacidade de 

desenvolvimento e de implementação de políticas. Além disso, não havia fiscalização do 

orçamento público, o que facilitava a corrupção. No geral, a confiança da população no setor 

público estava baixa o que, consequentemente, tornou-se uma das razões para que os civis se 

inflassem contra o governo. 

 A posição líbia estava entre as últimas nos Indicadores Mundiais de Governança 

(IMG), sobretudo caso fosse levado em conta as categorias de eficiência governamental, 
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controle de corrupção, estado de direito, regulamentação, participação cidadã, prestação de 

contas e responsabilização14. 

 Neste contexto, o modo pelo qual o governo de Khadafi se estabelecia é tido como 

responsável pelas manifestações civis, as quais tomaram grandes proporções e, 

consequentemente, ocasionaram na destituição do até então presidente, colocando a Líbia em 

um estado de transição. Ademais, destaca-se que o assassinato de Muammar Khadafi, em 

outubro de 2011, assinalou o período provisório da Líbia. 

 As insurreições, apesar de serem ditas como movimentos populares, envolviam forças 

externas, influenciadas especialmente pelo petróleo da região – haja vista que a Líbia é um 

dos países africanos que mais exportam petróleo. Os países que tinham interesse em 

desmantelar o Estado líbio para ter o controle de poços de petróleo e portos lutaram de forma 

direta ou indireta na guerra, fornecendo armamento e financiando operações militares em todo 

o território.  

 Conforme o Al Jazeera (2017), as insurreições15 foram iniciadas na Líbia em fevereiro 

de 2011. Neste sentido, o que havia começado como um protesto contra o governo do 

Kadhafi, tornou-se em um conflito armado contra as forças de segurança. Nesse contexto, 

milícias e grupos armados de oposição se mesclaram aos civis. As forças oficiais realizaram 

bombardeios aéreos contra os protestantes. Ademais, destaca-se que o conflito foi marcado 

com muita violência. 

 Diferente de outros países árabes que vivenciaram insurreições, representantes das 

forças que lutavam na revolução chegaram ao poder no mesmo mês, na cidade de Benghazi16, 

na margem do Mediterrâneo. O Conselho Nacional de Transição, em inglês National 

Transitional Council (NTC), anunciou-se como o lado político da revolução.  

                                                
14 No trabalho, o termo presente no relatório do The Network Governance & Mercy Corps (2011) em inglês 

para “voice” foi traduzido para “participação cidadã” e para “accountability” para “prestação de contas e 

responsabilização”. 
15 No presente trabalho, o termo “insurreição” será adotada em vez de “primavera árabe”, haja vista que o 

conceito do primeiro está consoante com a interpretação dada pela autora sobre o movimento ocorrido nos 

países compreendidos como árabes. Enquanto que a segunda terminologia além de não corresponder ao 

período da estação na qual os movimentos foram iniciados, a palavra foi adotada no ocidente para nomear o 

movimento nos países que encerravam o antigo império otomano. Fonte: BARKAWI, Tarak. World politcs 

and the revolution in Libya: it’s time for new thinking for Libya, or the post-revolution country may find 

itself as a neo-colony. Al Jazeera, 3 jul. 2011. 
16 Conforme atesta o The Network Governance & Mercy Corps (2011), a localização na cidade de Beneghazi 

se dá devido a ter sido a região de maior controle por parte da oposição. Sendo considerada o foco do 

embate contra as forças oficiais. Instalaram também Organizações da Sociedade Civil em outras regiões da 
Líbia para fortalecer o NTC. 
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 Vale aqui deter-se no NTC, visto que revê-lo é o mesmo que compreender o cenário 

político da Líbia deixado por Khadafi e entender quais as raízes dos problemas do setor 

público.  

 Cabe ressaltar que as entidades internacionais reconheceram o NTC e legitimaram seu 

governo, sendo respeitado em organizações como a Organização das Nações Unidas (ONU).  

O conselho foi considerado um governo de facto devido a ter se estabelecido por meios 

diferentes dos oficiais. Nesse caso, por meio da revolução e não através de eleições. 

 A população e as organizações estrangeiras tinham a expectativa que o NTC trouxesse 

melhorias para o setor público, através do aperfeiçoamento da gestão, da governança e da 

governabilidade. Estabelecendo, ainda, uma constituição que conseguisse incorporar as 

demandas de uma gestão democrática, para que as reivindicações da sociedade civil e da 

iniciativa privada estivessem sendo levadas em conta. 

 Ademais, o NTC tinha como principal intuito realizar uma eleição e estabelecer uma 

constituição na Líbia, o que foi logrado em pouco meses. Os 31 membros representavam as 8 

regiões da Líbia. O Conselho buscava seus alicerces na lei, na governabilidade, na 

organização social, nos negócios e na academia. Presumia-se que novos membros se unissem 

das regiões remanescentes do centro e do sul, assim como de Trípole, localizada na região 

costeira.  

 O setor público, o privado e a sociedade civil tinham expectativa que a estabilidade da 

Líbia seria lograda após os intentos do estado de transição, mostrando-se dispostos a 

construírem os passos vindouros para a democracia na Líbia. Ter estes entes com o mesmo 

sentimento foi um momento relevante para o país, haja vista que precisariam de todos para 

que atingissem os objetivos propostos durante a revolução. “[...] um forte senso de 

propriedade na transição por parte de diversos líbios lembra a todos os atores a importância de 

um processo inclusivo” (THE NETWORK GOVERNANCE & MERCY CORPS, 2018, 

tradução nossa, p. 01). 

 A julgar pela governança, havia um receio em aplacar em curto e médio prazo os 

mecanismos que foram estabelecidos ao longo das décadas de governo de Kadhafi, os quais 

facilitavam a corrupção. Além disso, entendia-se que indicar modelos de liderança para os 

mais diversos cargos e níveis de gestão pública seria desafiador, tendo em vista que o poder 

ficou centralizado por muitos anos. As tomadas de decisão não eram discutidas na forma 

profícua entre os órgãos públicos, tampouco entre estes e a sociedade civil.  
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 Diante disto, algumas instituições militares e de segurança foram consideradas 

disfuncionais, uma vez que não atendiam em sua plenitude as demandas da sociedade. A 

reciclagem destas também estava elencada como um dos objetivos de árduo alcance para se 

lograr um estado de governança na Líbia. 

 A corrupção, a centralização de poder e a disfuncionalidade são os adversários da 

governança. Para que houvesse uma mudança estrutural seria preciso uma quebra de 

paradigma daqueles envolvidos nos órgãos públicos sobre os procedimentos e práticas para 

atuação no setor público. 

 Para tanto, o NTC fundou instituições de caráter de Organização da Sociedade Civil 

para reconstruir o setor, com o objetivo de engajar lideranças populares na participação 

política. 

 Neste contexto, ocorreram três considerações sobre as organizações supracitadas: 

seriam por meio destas que novas propostas, além das que foram pautadas na revolução, 

chegariam às discussões nos órgãos oficiais; foram encaradas como organizações surgidas de 

uma dinâmica própria de movimentos revolucionários e disruptivos, porém tenderiam a 

diminuírem ou não mais existirem; e, poderiam se fixar na cultura da participação cidadã na 

Líbia, permitindo que a população mantivesse diálogos com as entidades públicas. 

 Ademais, formou-se um Grupo de Consultoria e Suporte, em inglês Consultation and 

Support Group (CSG), constituído por 250 acadêmicos com intuito de auxiliar no processo de 

desenvolvimento de políticas, focando na nova constituição. Neste sentido, visava-se 

regularizar a força de segurança, o controle do armamento, a realização de uma eleição, a 

resolução para os crimes contra a humanidade e o fortalecimento da economia. Logo, era 

imprescindível que o CSG dialogasse com a sociedade, para tornar possível a participação de 

mulheres, jovens e outros grupos marginalizados. 

 Diante disto, The Network Governance & Mercy Corps (2018) aferiu as características 

dominantes na esfera pública que deveriam ser revertidas para a obtenção de um quadro de 

governança na Líbia: 

 1. A experiência do vácuo: havia um vácuo ou defasagem na gestão pública, ínfimas 

instituições, dentre estas, algumas militares e alguns ministérios. Ademais, muitos destes 

ainda deviam ser construídos. 

 A mesma fonte apontou que para fazer com que a gestão pública fosse possível seria 

necessário a criação de instituições que fossem basilares para o setor público, com o intuito de 

legislarem, tributarem, regulamentarem e fiscalizarem as demais. Além dessas, focar em 
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tornar efetiva a atuação dos demais órgãos (THE NETWORK GOVERNANCE & MERCY 

CORPS, 2018).  

 2. A corrupção: este ponto foi elencado como a principal característica a ser 

enfrentada. No passado, extrair recursos do orçamento público era visto como algo natural. 

Por conta disto, considerou-se imprescindível que se abolisse doravante os mecanismos que 

facilitassem essa prática. 

 Ressalta-se que a família Khadafi foi a responsável por parte da corrupção do dinheiro 

público destinado às obras como hospitais e complexos domiciliares. O governo não tinha 

instituições que o tornasse capaz de gerenciar os próprios recursos, fazendo com que fosse 

inabilitado de administrar desde menores a maiores orçamentos. Uma vez que os pagamentos 

eram centralizados, a retirada da quantia, independente do montante, ocorria de maneira 

integral, o fluxo demorava meses para que ocorresse e poderia ser suspenso à revelia.  

 Neste sentido, explica-se que a Líbia deveria estabelecer um sistema que tivesse 

instituições financeiras que auxiliassem na prestação de contas e na gestão do orçamento 

público. 

 3. Centralização dos processos de decisão: os serviços e as instituições públicas são 

controladas a partir de Trípole, havendo exceções. Os gestores e líderes foram escolhidos 

tendo em vista sua lealdade ao regime. As instituições que funcionavam em Trípole tinham 

sua gestão funcionando de forma remota por gestores localizados em outras regiões. 

 As decisões nos órgãos não passavam por processos democráticos, muitas das quais 

atendiam aos objetivos direto de Khadafi, sem haver consultas públicas. 

 Nesse contexto, o federalismo poderia ser aplicado com o intuito de que as instituições 

pudessem atuar ao longo de todo o estado líbio, tendo uma maior gerência de si mesmas. 

Como consequência, haveria um aumento do número de participações nos níveis locais e 

estaduais do governo.  

 Apesar desta prescrição, a noção de participação cidadã, imprescindível para que 

houvesse a democracia, ainda estava fora da realidade dos líbios.  

 A sociedade esperava atuar de forma ativa nas tomadas de decisão política na Líbia, 

embora não houvesse experienciado isto. Por conta disto, pode-se dizer que seria um desafio 

realizar a síntese de maneira coerente de divergentes visões vindas da sociedade em 

programas e em políticas. 

 4. Estabelecimento de um planejamento estratégico financeiro e orçamentário: as 

estratégias não eram colocadas num plano de ação, impossibilitando que um orçamento fosse 
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baseado num estudo estratégico. A falta de um estudo estratégico dificultava os processos de 

prestação de contas e auditorias. Neste sentido, explica-se que, uma vez que não havia 

métricas para acompanhar os gastos públicos, não era possível aferir com qualidade se o 

montante de fato era efetivo ou não para o orçamento primeiramente previsto. 

 Os orçamentos públicos foram destinados a muitas pessoas, sendo alterados ou 

cancelados à revelia. Isto fez com que fosse criado um ambiente de instabilidade, onde não 

houvesse meios para se realizar uma gestão financeira e auditoria. 

 Os gestores não necessitavam prestar contas sobre o uso do recurso público, por conta 

disto, possivelmente não havia análise do desempenho destes com relação ao emprego do 

dinheiro que estava sob suas responsabilidades. Por conseguinte, The Network Governance & 

Mercy Corps (2018) identificou que seria preciso realizar ações corretivas para aumentar a 

performance no uso do recurso público. 

 Ademais, explica-se que, por meio de um sistema de transparência da receita do 

Estado, através de um controle fiscal e financeiro apurado, a estabilidade de um sistema 

federal seria alcançada. Uma vez que o recurso público, ao ser distribuído dentro dos mais 

diversos setores, seria monitorado e acompanhado para se evitar desvios (THE NETWORK 

GOVERNANCE & MERCY CORPS, 2018).  

 5. Análise do desenvolvimento e implementação de políticas na segurança pública: 

haveria uma revisão da implementação das políticas ao longo dos anos nos diversos setores 

públicos, com o intuito de avaliar o compromisso das instituições na incorporação, efetivada 

em suas práticas, da nova constituição.  

 Neste sentido, explica-se que a polícia dá proteção ao regime em vez de suportar os 

cidadãos. Além de casos de corrupção e abuso de poder serem comuns.  

 Esta mudança, no entendimento da instituição policial, levaria a uma transição 

estrutural deste sistema. Conforme The Network Governance & Mercy Corps (2018), para se 

atingir uma transformação basilar, seria necessário um novo corpo de policiais e de 

lideranças, assim como padrões, práticas, reciclagem e qualificação dos membros que 

formavam as forças de segurança na Líbia. 

 No contexto do governo de transição, a sociedade civil organizada e os cidadãos 

tomaram responsabilidade pela lei e pela ordem. O Dr. Ashur Showayel, que era o líder da 

força policial em Benghazi, foi quem reorganizou a polícia. O mesmo desenvolveu um plano 

de segurança com voluntários e começou um trabalho com os que pertenciam ao antigo 
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sistema policial, trabalhando com 20% do contingente (THE NETWORK GOVERNANCE & 

MERCY CORPS, 2018).  

 Neste sentido, destaca-se que a profissionalização e modernização proveria condições 

para que a força policial atuasse junto aos cidadãos comuns, alinhada com a nova 

constituição. 

 Sobretudo, compreende-se que a defasagem na gestão do serviço público de servidores 

capacitados e instituições funcionais, a corrupção, a centralização dos processos, a falta de 

planejamento estratégico dos recursos públicos e o desenvolvimento de políticas para 

segurança pública traçaram um perfil do governo deixado por Kadhafi e que está intrínseco na 

maneira de se atuar na Líbia. Ou seja, estes são os atributos herdados pelos novos governos, 

que se veem compelidos a trabalharem para reverterem essas situações e levarem a Líbia a um 

quadro de governança moderno. 

 Os pontos considerados como prioritários para o desenvolvimento de um ambiente de 

governança, que possibilitariam atuar na melhora das particularidades líbias supracitadas, 

estão a seguir: 

 1. Processo de diálogo entre os cidadãos e os governantes sobre o futuro da Líbia: a 

sociedade civil, o governo e a iniciativa privada deveriam articular juntos sobre as leis e as 

políticas. Além disso, deveria ocorrer uma conciliação entre as pautas da juventude com os 

que são mais velhos. As gerações na Líbia estavam divididas sobre como deveria ser levado o 

futuro. Foi considerado imprescindível gerir as expectativas de grupos que estavam 

marginalizados, sobretudo os jovens, que foram significativos durante as insurreições. 

 2. Reformar os ministérios, para que se levasse ao fim modelos tecnocratas: ao longo 

do governo de Khadafi, a compreensão sobre o setor público foi sendo construída com bases 

nos atributos mencionados, fazendo inclusive com que os servidores passassem a considerar 

que o setor público de fato atuasse de um modo tecnocrata e centralizado. 

 Apesar disto, havia um significativo conhecimento técnico que poderia ser 

aproveitado, embora faltassem conhecimento estratégico, de planejamento, de controle 

financeiro e de análise de desempenho. 

 Neste sentido, uma reforma no setor público se fazia imprescindível, com capacitações 

para os servidores, para que as políticas de mudanças fossem efetuadas. Havendo mudança no 

entendimento desses e auditorias, as reformas se tornariam viáveis. 

 Explica-se que, apesar do governo de transição logo instaurado após poucos meses de 

insurreições, e isso ter se mostrado como uma conquista, os problemas estruturais viriam à 
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tona. Consequentemente, necessitaria que o governo expusesse suas ações a todo momento, 

tais como prestação de serviços, empregos, alimentação e moradia acessíveis e recuperação 

pós-conflito. Com o intuito de deixarem evidente que atuavam em consonância com as 

demandas que a população identificava no sistema. Inclusive, o grupo sugeriu um concurso 

público para emprego de pessoal no setor (THE NETWORK GOVERNANCE & MERCY 

CORPS, 2018).  

 Sobretudo, compreende-se que as ações supracitadas seriam capazes de mostrar que o 

setor público passaria por uma transição e atuaria para atendimento das demandas da 

população. 

 3. Utilizar da unificação popular estabelecida durante as insurreições para estimular 

um senso de responsabilidade social: durante a revolução, as pessoas se uniram, criando um 

sentimento de identidade nacional. Esta mesma união poderia ser mantida, fazendo-as se 

envolverem nas decisões políticas. 

 Neste contexto, explica-se que para que o sentimento de identidade nacional 

continuasse ocorrendo seria preciso que as pessoas estivessem em condições sociais 

equiparadas e gozando de seus direitos civis.  

 Para tal, seria necessário que a Líbia assumisse um compromisso democrático com a 

população, possibilitando-a de gozar de seus direitos e de desfrutar de um bem-estar social, 

visto que, do contrário, isto poderia dar margem para que regimes antigos permanecessem no 

modelo de governo líbio. O qual, até então, era determinado por uma nula ou baixa 

participação cidadã e demasiada repreensão à liberdade.  

 Em síntese, para que a governança fosse alcançável na Líbia seria preciso que a 

participação cidadã, que compõe um dos pilares desse conceito, fosse introduzida o quanto 

antes nas práticas públicas. 

 Apesar das recomendações realizadas para o governo provisório no mandato do NTC, 

poucas conquistas foram logradas. Neste contexto, uma declaração constitucional foi definida 

com o intuito de levar o país a uma transição democrática e estabelecer as diretrizes de uma 

nova eleição.  

 Conforme o Al Jazeera (2017), em agosto de 2012, quem assumiu o poder foi o 

Congresso Nacional Geral, em inglês o General National Congress (GNC). A BBC (2012) 

assinalou que foi a primeira transição pacífica de poder na história moderna da Líbia. 

 Entretanto, os conflitos no território continuavam. Segundo Krikshi (20-- apud AL 

JAZEERA, 2017), analista político da Líbia, caso não houvesse a divisão entre o NTC e o 
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GNC, a situação política e militar estaria estabilizada. O governo estando instituído, as 

mudanças no setor público ocorreriam com constância para que se solidificasse uma 

democracia nos parâmetros de governança alinhados com o NTC. 

 Destaca-se que o GNC não conseguia assegurar uma estabilidade no território para a 

população líbia. Por conta disto, novas eleições ocorreram. Neste contexto, as segundas 

eleições foram parlamentares e o intuito era que se aliviasse as tensões em vez de votarem em 

partidos. No entanto, o GNC foi restabelecido em Trípoli enquanto que os parlamentares 

foram para o leste na cidade de Tobruk. Consequentemente, Líbia ficou com dois governos. 

 Em novembro de 2014, a Suprema Corte da Líbia acordou que os parlamentares eram 

inconstitucionais, uma vez que o comitê organizador das eleições havia violado a constituição 

provisória da Líbia. 

 Já em 2015, foi proposto unificar os dois governos líbios, por meio de um acordo de 

paz alinhado com a ONU. O intuito era que fosse feito um Acordo Nacional Geral – General 

National Agreement (GNA), um parlamento eleito e um Conselho de Estado para servir como 

câmara consultiva. Propondo, além do mais, um período de transição de um ano, durante o 

qual os mesmos poderiam decidir sobre o desarmamento, o controle dos aeroportos do país e 

a redação de uma constituição. 

 Quanto ao aspecto militar, os agrupamentos militares envolvidos no país tratavam de 

forças nacionais e internacionais. Para ilustrar, houve a atuação da NATO, que entrou no 

conflito com o intuito de proteger os civis. Porém, em função de ter provocado bombardeios 

aéreos, ocorreu a morte de 60 pessoas e 55 ficaram feridas. Do ponto de vista nacional, esteve 

envolvido o Exército Nacional Líbio, que foi organizado por Khalifa Haftar, defensor militar 

do Khadafi. Neste contexto, cabe ressaltar que Haftar lançou uma campanha intitulada de 

Operação Dignidade cujo intuito segundo o mesmo era proteger a Líbia contra o terrorismo. 

 Conforme a BBC (2015a), o Exército Nacional Líbio foi um dos grupos que lutou no 

Aeroporto Internacional de Mitiga em Trípoli contra o Libya Dawan Coalition. O aeroporto 

em questão foi alvo de confrontos entre distintos grupos armados ao longo de toda a guerra na 

Líbia. Diante deste contexto, cita-se a Brigada de Zintane, a qual participou de inúmeros 

conflitos. Ademais, é um grupo constituído a partir de outros exércitos, cujo acordo com o 

governo responsabilizava-o pela defesa do aeroporto.  

 Explica-se que os confrontos supracitados prejudicaram o trânsito aéreo na capital 

líbia para destinos nacionais e internacionais. 
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 Ainda sobre Haftar, este tomou alguns portos de petróleo na Líbia, em Ras Lanuf, Al-

Sidra, Zuwaytania e em Brega. Além disso, por Haftar ter tomado estes portos de petróleo, 

combatentes leais à GNA entraram em confronto com o Exército Nacional Líbio. 

 Neste contexto, é relevante salientar que o controle sobre os portos de petróleo é 

amplamente visto como um trunfo para as negociações políticas. Os exilados de Benghazi 

conseguiram assumir dois portos por um período limitado, mas o Exército Nacional Líbio 

conseguiu recapturá-los depois. 

 Sobretudo, Haftar também procurou aliados regionais e internacionais desde que 

entrou no principal palco político da Líbia. Já foi visto com autoridades russas. Quando o 

mesmo perdeu brevemente dois portos petrolíferos estratégicos para rivalizar com forças 

armadas, as notícias sugeriram que a Rússia enviou empreiteiros militares privados para 

instalações perto de Benghazi, o que foi negado por ambos. 

 No entanto, Al Jazeera (2017) pontuou que, enquanto a Rússia aumentava seu apoio a 

Haftar, outros apoiadores haviam fornecidos ajuda militar direta ou assistência política para o 

general, tais como o Egito, Emirados Árabes Unidos e a França. Desta maneira, Haftar 

extinguiu as chances de receber apoio da ONU para controlar a Líbia. 

 Dos agrupamentos militares presentes na Líbia, pode-se destacar: 

 O Exército Nacional Líbio, que se posicionou como as forças armadas oficiais do 

parlamento, eleito em Tobruk. Foi composto por mercenários, milícias e militares da 

época de Gaddafi. Krikshi (20-- apud AL JAZEERA, 2017) afirmou que o parlamento 

deu legitimidade para este exército pois durante a era de Gaddafi não havia um 

exército institucional em funcionamento. Consequentemente, por não haver um 

exército institucional na Líbia, a afirmação dada pelo general de que representava o 

exército nacional de antemão não pode ser considerada válida.  

Com esta mesma declaração, propunha-se internacionalmente legítimo a assumir a 

Líbia. No entanto, esta reivindicação não foi considerada pela ONU por conta das 

alianças estabelecidas por Gaddafi ao longo da guerra. 

 A Brigada de Benghazi: os combatentes exilados de Benghazi, depois de terem 

perdido para o Exército Nacional Líbio em 2014, formaram a Brigada de Benghazi em 

2016. O objetivo dos mesmos era retornar a Benghazi. 

 Libya Dawn Alliance: esta aliança lutou contra o Exército Nacional Líbio e a Brigada 

de Zintane em Trípole durante a Operação Dignidade em 2014. O grupo era composto 
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por diferentes combatentes, incluindo os de Misrata. No entanto, desintegraram-se 

devido às tensões internas. 

 Al Bunyan Al Marsous: os combatentes de Misrata formavam a maior parte deste 

grupo, o qual seria a coalização de forças armadas que lutaram contra o Estado 

Islâmico. Centenas morreram antes de declararem vitória em Sirte no final de 2016. 

 Krikshi (20-- apud AL JAZEERA, 2017) explica que a proliferação de armas na Líbia 

e nas diferentes milícias negava a existência de instituições politicamente legítimas que 

pudessem governar o país, referindo-se à abundância de diferentes facções rivais no país. 

3.2.1 Contexto migratório da Líbia 

 A Líbia está na terceira posição no ranking de deslocamento por conflito e violência 

em razão da população, são 2.500 se deslocando para cada 100.000 habitantes, ficando atrás 

de El Salvador (3.600 por 100.000 habitantes), ficando a Síria na liderança (com 4.400 

deslocamentos por 100.000 habitantes) (IOM, 2018). 

 Cerca de 12% da população da Líbia é composta por imigrantes. Isto ocorre porque 

embora a região do norte da África seja principalmente uma área de trânsito migrante, 

também abriga populações consideráveis de migrantes internacionais, incluindo refugiados. A 

Líbia teve o maior número de migrantes internacionais na região, com mais de 770.000 em 

2015 (IOM, 2018).   

 Destaca-se que a situação política17 e de segurança volátil na Líbia contribuiu para 

uma população total de mais de 300.000 deslocados internos até o final de 2016, afetando os 

mais de 38.000 refugiados e requerentes de asilo que residem na Líbia (IOM, 2018). 

 O quadro político se estabeleceu em função do contexto político e militar da Líbia, que 

se mostrou instável no período de 2011 a 2018, conforme discutido no capítulo acima. 

Acarretando na falta de soberania no território, que se intensificou devido à situação 

migratória. Conforme podemos perceber mediante a BBC (2018a, p. 01, tradução nossa):  

[...] Uma complicação adicional é o colapso da lei e da ordem na Líbia, onde 

um grande número de milícias rivais são capazes de operar como bem 

entenderem, com alguns ganhando enormes quantias do comércio de 
migrantes. 

                                                
17 Isso se estabeleceu em função do contexto político e militar da Líbia atualmente. Há uma falta de soberania 

no território, que se mescla ao quadro migratório. Conforme podemos verificar por meio de relato da BBC 

(2018): “A further complication is the breakdown in law and order in Libya, where a host of rival militias 

are largely able to operate as they please, with some making huge amounts of money from the migrant 
trade.”. 
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 Seguindo, como uma importante zona de passagem para migrantes originários de 

muitos países ao sul, a região do Norte da África enfrenta desafios de proteção associados à 

migração irregular para a Europa.  

 Entre 2011 a 2016, aproximadamente 630.000 pessoas usaram a “rota do Mediterrâneo 

Central” para chegar à Itália. Somente em 2016, mais de 181.000 pessoas foram detectadas na 

rota do Mediterrâneo Central (a principal rota da migração irregular para a Europa em 2016), 

com a maioria chegando à Itália. Um número expressivo partiu da Líbia (quase 90%), com 

outros países de partida, incluindo Egito, Argélia e Tunísia (IOM, 2018).  

 As questões de migração têm estado no topo da agenda europeia em 2016 e 2017, 

sendo abordadas regularmente em reuniões ministeriais e de chefes de estado ou de governo. 

A maioria dos migrantes que chegam à Europa através do Mediterrâneo atravessou de barco 

da Líbia para a Itália, ou da Turquia para a Grécia através do Mar Egeu. 

 O número de migrantes que usavam da Líbia como região de passagem foi levemente 

modificado em 2018, devido à instalação de navios que monitoram o trânsito ao longo da 

costa líbia, sobretudo após o incremento da Itália, conforme podemos verificar: 

Apesar das preocupações persistentes dos grupos de direitos humanos sobre 

o abuso generalizado de migrantes dentro da Líbia, o Senado da Itália votou 
esmagadoramente a favor de fornecer mais recursos à guarda costeira da 

Líbia, que é encarregada de devolver os migrantes marítimos às costas líbias. 

A nova medida fornecerá à Líbia dez barcos de patrulha "Classe 500" da 
guarda costeira italiana e dois barcos de 90 pés da classe Corrubià da 

Guardia di Finanza da Itália. ", [Sob alegação de que] com este decreto, o 

governo pretende Ajudar Trípoli a proteger melhor a sua zona marítima da 
RAE, a fim de salvar mais vidas humanas e desencorajar a partida de [barcos 

migrantes] (BBC, 2018a, p. 01, tradução nossa). 

 Ademais, a rota que parte do Sudão em caminho da Líbia corresponde a uma das rotas 

realizadas pelos migrantes da África Oriental com destino à Europa. Estes migrantes utilizam 

das quatro principais rotas para chegarem à Europa, ao Oriente Médio e ao Sul da África.  

 A região supracitada mostra um número expressivo de migrantes em função da 

situação socioeconômica vivenciada na região compreendida como chifre de África (Somália, 

Etiópia, Jibuti e Eritreia). Conforme atesta Deutsche Welle (DW) (2016, p. 01, tradução 

nossa), “[...] fugindo da guerra, da seca e da pobreza, um número crescente de pessoas do 

Chifre da África se dirige para o sul a caminho da África do Sul.”.  

 Além do mais, a rota do Mediterrâneo Central da Líbia para Malta e Itália foi de longe 

a rota mais perigosa para migrantes irregulares no mundo em 2016, com estimativas de mais 

de 4.500 mortos e desaparecidos – o maior número registrado na região (IOM, 2018).  
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 Cabe ressaltar que, no início de 2015, o Daesh ameaçou em um momento saturar a 

Europa com meio milhão de refugiados através da Líbia. 

 Ademais, destaca-se que a situação na Líbia se agrava em função da situação 

humanitária sobretudo imposta pela Itália. Esta é destino dos migrantes que saem da Líbia, 

contando com políticas que vão de encontro aos migrantes. Além disso, fornece à Líbia 

recursos e reforços militares para conter os migrantes no seu próprio território, onde 

A Guarda Costeira da Líbia patrulha o Mar Mediterrâneo desde que fechou 
um acordo com a Itália, em fevereiro de 2017, que a capacitou a trazer os 

migrantes de volta a um país onde as agências de ajuda dizem que sofrem a 

tortura e os abusos. O acordo, que envolveu a oferta de fundos e 
equipamentos à Itália, foi feito por Marco Minniti, ex-ministro do Interior do 

partido Democrata de centro-esquerda, em uma tentativa de conter o fluxo 

de migrantes. (THE GUARDIAN, 2018a, p. 01, tradução nossa). 

 Apesar de alegarem que estão evitando que vidas sejam perdidas na travessia do Mar 

Mediterrâneo, estão ignorando o contexto de abusos que está recaindo nos migrantes que se 

encontram no país. O acordo Itálo-Libíco, conforme a Anistia Internacional (20-- apud THE 

GUARDIAN, 2018a, p.01, tradução nossa), “[...] é realmente injusto no momento em que o 

mundo precisa de liderança e compaixão”. Além disso, em se tratando de migrantes negros, é 

possível identificar os abusos (BBC, 2018a). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No presente trabalho, trata-se de mapear as rotas e tecer discussões a respeito da 

realidade migratória na região em questão (Figura 6). Cada rota possui um momento de início 

e suas razões para existirem. Ao longo das seções que compõem este capítulo, será explicado 

determinado movimento migratório dentro de uma região geográfica ou de uma área de 

reconhecida importância pelas citadas fontes.  

 
Figura 6 - Mapa das Rotas Migratórias. Fonte: Fonte: Adaptado de EuroStat (2016). 

 Na Figura 6, observa-se as 9 rotas comentadas na metodologia que foram utilizadas 

para compreensão dos movimentos migratórios. No geral, a área de estudo compreende duas 

grandes regiões. A Região do Sahel e os estados-membros da União Europeia, perpassando 

pelo Norte da África, onde está localizada a Líbia, e na Ásia Ocidental, onde está a Síria. Os 
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países decisores para o entendimento dos movimentos no entorno e no próprio Mar 

Mediterrâneo, foram a Líbia e a Síria, pelos papéis que ocupam na atualidade, sendo região de 

origem ou de passagem de grande parte dos migrantes.  

 Quanto à Síria, que veremos a seguir, há um intenso fluxo para o Líbano, por isso a 

sinalização na fronteira. 

 Destaca-se que, no período de 2011 até 2018, em realidade, todas as rotas mapeadas 

seguiam em sentido da Europa, indo sobretudo pelo Mar Mediterrâneo. Há migração pela 

Turquia, especialmente após a Guerra da Síria. Assim como pelo Mar Egeu, com tráfego de 

pessoas vindo da Ásia Ocidental. 

 Ademais, cabe ressaltar que os países da costa mediterrânea que mais receberam os 

migrantes foram a Espanha, a Itália, a Grécia e a França. Os países da região dos balcãs ao 

longo do tempo diminuíram o número de migrantes devido às suas políticas, que pouco 

atendem ao direito internacional conferido aos migrantes, e, por não serem países abastados, 

não poderiam dar refúgio e condições melhores para que os migrantes estabilizassem suas 

vidas. Consequentemente, isto colocaria em risco a vida dos que buscassem acolhimento nos 

países que compreendem essa área. 

4.1 Rotas no Mar Mediterrâneo 

 A maioria dos migrantes que chegam à Europa por meio do Mar Mediterrâneo  

atravessaram de barco da Líbia para a Itália (pelas ilhas de Lampedusa e Malta) (Figura 7). 

Em 2016, cerca de 390.000 pessoas chegaram à Europa por terra ou mar, e 360.000 chegaram 

por via marítima (IOM, 2017). 

 
Figura 7 - Mapa das rotas no Mar Mediterrâneo. Fonte: Adaptado de EuroStat (2016). 
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 Na Figura 7, pode-se perceber a migração no Mar Mediterrâneo, sentido sul europeu e  

França, que compreende a região ocidental do continente. Assim como, vemos o trânsito para 

as ilhas gregas, partindo da Turquia. Com respeito à Síria, podemos observar um fluxo dos 

distritos fronteiriços que saem de Idlib e Tartous para o Chipre. Vemos também um fluxo para 

Malta, Lampedusa (IT) e Palermo (IT), saindo da Líbia. 

 Além da rota supracitada, há uma migração da Turquia para a Grécia através do Mar 

Egeu – por meio de Lesbos, Chios, Samos, Agathonissi, Farmakossini e Kos. Após o acordo 

entre a União Europeia e a Turquia sobre refugiados, houve uma diminuição no número, 

atingindo pouco mais de 170.000 refugiados em 2016. Sendo esta uma redução significativa 

em comparação aos 850.000 que chegaram pelo mar Egeu em 2015 (IOM, 2017). 

 A rota da Líbia para Malta e Itália foi de longe a rota mais mortal para migrantes 

irregulares no mundo em 2016, com estimativas de mais de 4.500 mortos e desaparecidos – o 

maior número já registrado na região (IOM, 2017). Dos que chegaram por meio das rotas 

marítimas para a Europa em 2016, mais da metade veio de um dos 10 países produtores de 

refugiados, particularmente da República Árabe da Síria, Afeganistão e Iraque (IOM, 2017). 

 Uma outra rota também ocorre por meio do Estreito de Gibraltar, onde os migrantes 

tentam chegar à Espanha.  

4.2 Rotas na Europa 

 No interior da Europa, enfatiza-se as rotas de maior fluxo de pessoas, que seguiram 

com migrantes por períodos significativos durante o tempo estudado (Figura 8). 

 
Figura 8 - Mapa das rotas no Continente Europeu. Fonte: Adaptado de EuroStat (2016). 
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 Por meio da Figura 8, pode-se notar além do fluxo da costa – nos países da Espanha, 

da França e da Itália, há um fluxo para a Europa Ocidental, sobretudo à França e à Alemanha. 

Assim como, para o norte-europeu, ao Reino Unido e à Dinamarca. Nos balcãs, podemos 

notar alguns poucos na Sérvia, Hungria e na Romênia. 

 Pode-se observar que um dos maiores corredores de migração estão relacionados com 

países africanos, como a Argélia, o Marrocos e a Tunísia, para a França, a Espanha e a Itália. 

Neste contexto, ao chegarem na Europa, os países desejados pelos migrantes são a Alemanha, 

a Itália e a França devido às políticas que travam em favor dos migrantes (EUROSTAT, 

2018).  

 Nesse ínterim, pode-se observar a contradição que existe entre alguns membros da 

União Europeia (UE) com os próprios acordos humanitários internacionais, com os quais 

estes se comprometeram a seguir. 

 Há um problema de enquadramento dos migrantes que chegam à UE. Caso uma 

pessoa que chega de forma irregular, como é o caso da maioria que se submete a este trânsito, 

não é classificada como refugiada, a concessão do asilo é mais dificultada (ACNUR, 2018a; 

SCHUSTER, 2011). Ademais, explica-se que o “[...] atual regime da UE transforma alguns 

refugiados em migrantes indocumentados - "migrantes ilegais" no discurso político e público 

e protege os Estados-Membros da UE das suas obrigações legais internacionais." 

(SCHUSTER, 2011, p. 01). Com o asilo, torna-se viável o trânsito nos países-membros da UE 

dentro do espaço de livre circulação de pessoas, o Espaço Schengen (PARLAMENTO 

EUROPEU, 2018). 

 Como um migrante tem a obrigação por lei de manter-se financeiramente no país onde 

se encontra, a situação se intensifica para o contingente que chega irregularmente na UE. 

Segundo as leis internacionais que tratam do migrante, é imperativo que disponham dos 

próprios recursos para se manterem no país de destino no qual se encontrem (UN, 2018).  

 Neste contexto, como não se enquadram como refugiados, tampouco como migrantes 

no sentido legal da palavra, o contingente supracitado permanece em estado de limbo teórico 

de classificação. No entanto, do ponto de vista pragmático, sofrem às injunções dessa 

ausência de jurisprudência, ficando na pobreza, ou nas ruas em condições desumanas – como 

os 400.000 “migrantes ilegais” que vivem nos subúrbios de Paris (THE TELEGRAPH, 2018). 

Concomitantemente, destaca-se que os números são alarmantes onde, em 2016, mais de 

60.000 pedidos de asilo foram apresentados por crianças não acompanhadas nos Estados-

Membros da UE. 
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 Explica-se que o não enquadramento em nenhum dos termos supracitados, ocorre, 

muita das vezes, na justificativa da dificuldade de identificar a origem de tais pessoas 

(MIGRATION POLICY INSTITUTE, 2015). Diante disto, compreende-se que é fato que tais 

pessoas ficam à mercê de uma jurisprudência internacional ou estatal que defina o futuro 

delas dentro da UE. 

 Ademais, tem-se que levar em consideração outras ações realizadas pelos estados-

membros quando os migrantes chegam pelo mar. Neste sentido, destaca-se o não resgate de 

embarcações, com o discurso de evitar o estímulo ao trânsito de outras pessoas para a Europa 

(THE GUARDIAN, 2018a).  

 Outras questões também entraram em cena, como o aumento de políticas ideológicas e 

nacionalistas, que se apoiam no discurso da identidade para não haver o recebimento de 

migrantes na UE – como os casos de criação de bloqueios nas fronteiras: 

A instituição estabelecerá um contingente de 10 mil guardas para patrulhar 

suas fronteiras terrestres e marítimas sob planos que permitirão que o bloco 

triplicar seus gastos para 5 bilhões de euros por ano em busca da migração 
irregular para o bloco, anunciou a agência (THE GUARDIAN, 2018a, p. 

01). 

 Inclui-se, ainda, políticas contra o recebimento de migrantes e posturas nacionalistas, 

como as campanhas, “Austria Great Again”, “Bulgaria Great Again”, “Hulgaria Great 

Again” “Italy Great Again”, que buscam deportar os migrantes, sendo contra o islã e outras 

minorias (DW, 2018; GATESTONE INSTITUTE, 2018; THE GUARDIAN, 2018; AL 

JAZEERA, 2017). Além disso, o movimento em questão colocou em causa a permanência de 

alguns membros da UE, sendo o BREXIT seria considerado o estopim deste contexto (THE 

GUARDIAN, 2018b). 

 No entanto, revela-se que as reais motivações que acarretam na saída da pessoa de seu 

país não são efetivamente consideradas, como as guerras, a pobreza ou a fome, as quais levam 

as pessoas a se deslocarem milhas a pé ou em condições difíceis na busca de condições para 

sobreviverem (IOM, 2018). Ademais, ressalta-se que estas pessoas, muitas vezes, enfrentam 

abusos dos mais diversos tipos, como a escravização pelos países onde passam (IOM, 2018) 

 Neste contexto, umas das ações tomadas pela UE é a distribuição de pessoas 

negociada à medida que os migrantes chegam à Europa, entre alguns países (EUROPEAN 

COUNCIL, 2018; EUROPEAN COMISSION, 2018). Porém, o número acolhido é irrisório 

frente ao contingente dos migrantes. Sobretudo, ressalta-se que muitos dos acolhidos possuem 

diploma superior, ou escolaridade alta, sendo possível, neste sentido, o complemento dos 

quadros funcionais dos países que recebem os mesmos. 
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 Diante do exposto, pode-se compreender a complexidade legal e prática encarada 

pelos migrantes ao chegarem nos países europeus. 

4.3 Rotas no Mediterrâneo Ocidental percorridas no Continente Europeu 

 A rota ocidental se caracteriza, sobretudo, pela saída de migrantes de Marrocos e 

Argélia para a Espanha, passando pelo Estreito de Gibraltar (Figura 9). 

 
Figura 9 - Mapa das rotas na área do Mediterrâneo Ocidental percorridas no Continente Europeu. Fonte: 

Adaptado de EuroStat (2016). 

 Sobre a Figura 9, explica-se que, até julho de 2018, a Espanha havia recebido mais de 

20.000 migrantes por via marítima em 2018 (APNEWS, 2018). Neste contexto, compreende-

se que a repressão pelas autoridades líbias e a recusa da Itália em permitir o desembarque de 

embarcações de salvamento são fatores que dificultaram a chegada dos migrantes à Itália. 

Consequentemente, os migrantes sentiram-se obrigados a procurarem outras maneiras para 

chegarem até a Europa. 

 Ademais, destaca-se que as máfias do tráfico humano conduzem os migrantes em 

pequenas embarcações impróprias para águas abertas. 

4.4 Rotas no Mediterrâneo Oriental percorridas no Continente Europeu 

 Há um tráfego irregular de pessoas que se dirigem à Europa por uma via que ocorria 

por meio dos balcãs. As pessoas partiam do Oriente Médio, aqui compreendido como Ásia 

Ocidental, para percorrerem este caminho (Figura 10). 
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Figura 10 - Mapa das rotas no Mediterrâneo Oriental percorridas no Continente Europeu. Fonte: 

Adaptado de EuroStat (2016). 

 Referente à Figura 10, explica-se que, entre 2015 e 2016, houve um aumento 

acentuado da migração de trânsito da Turquia e dos Balcãs Ocidentais, por meio da rota do 

Mediterrâneo Oriental e dos balcãs supracitados para chegarem aos países do norte da UE – 

sobretudo à Áustria, à Alemanha e à Suécia. Neste sentido, ocorreu o aumento do número de 

migrantes vulneráveis e solicitantes de refúgio. 

 Ademais, os sírios que partiram da Turquia representaram cerca da metade dos mais 

de 850.000 que viajaram para a Grécia de barco pelo Mar Egeu em 2015. 

 No entanto, o estabelecimento de restrições fronteiriças ao longo da rota dos Balcãs 

Ocidentais, seguida da declaração entre a Turquia e a União Europeia (THE GUARDIAN, 

2017; THE GUARDIAN, 2015), levou a uma diminuição significativa do número de pessoas 

que se deslocavam ao longo das rotas dos Balcãs Ocidentais (DW, 2018).  

 Segundo a IOM (2018), o encerramento da rota deixou mais de 70.000 pessoas retidas, 

consequentemente, estas ficaram mais vulneráveis. Cabe destacar que a situação em questão 

esteve ligada ao aumento dos abusos cometidos com os migrantes, como a exploração ou as 

práticas que podiam equivaler ao tráfico de seres humanos. Os migrantes já não podiam 

depender do transporte fornecido pelas autoridades no país. Para ilustrar, nos Balcãs 

Ocidentais, após o encerramento da rota, o contrabando de migrantes continuou a ser um 

grande desafio. 
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4.5 Rotas no Oeste Africano e Canárias 

 Os africanos que saem do oeste africano no sentido das rotas das Ilhas Canárias, 

buscam proteção ali, com o intuito de serem levados à Europa continental (Figura 11). 

 
Figura 11 - Mapa das rotas no Oeste Africano e Canárias. Fonte: Adaptado de EuroStat (2016). 

 Sobre a Figura 11, compreende-se que o movimento nesta rota ocorreu, sobretudo, 

devido às mudanças ambientais na África Ocidental e Central, que afetaram a subsistência 

humana e a mobilidade. Embora as precipitações no Sahel estivessem aumentando 

lentamente, essas estavam se tornando cada vez mais variáveis, levando à ocorrência 

frequente de secas e inundações. Ao mesmo tempo, o rápido crescimento populacional levou 

à intensificação da agricultura, do desmatamento e da agropecuária, contribuindo para 

degradação do solo (IOM, 2017). 

4.6 Rotas sentido Mediterrâneo Ocidental 

 O Níger comporta-se como um ponto de passagem importante na região que 

compreende as rotas sentido mediterrâneo ocidental, com destino aos territórios da Tunísia e 

da Líbia (Figura 12).18 

                                                
18  No Apêndice A pode-se apreciar um mapa que conjuga as rotas do Sahel Ocidental com o Oeste 

Africano, Canarias e Espanha Continental, sentido Mediterrâneo Ocidental. 
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Figura 12 - Mapa das rotas sentido Mediterrâneo Ocidental. Fonte: Adaptado de EuroStat (2016). 

 Na região observada por meio da Figura 12, encontram-se movimentos mistos, que se 

referem aos fluxos populacionais complexos. As pessoas usavam as mesmas rotas e modos de 

transporte para viajar, mas migravam por diferentes razões e com necessidades diferentes. 

Nesses fluxos, os refugiados se viajam ao lado de pessoas que fogem de dificuldades 

financeiras. No geral, a África Ocidental é um lugar de movimentos mistos complexos, 

deslocam-se dentro da própria região ou saem da mesma para outras partes do mundo, como a 

Europa, através da rota do Mediterrâneo Central.  

 No Níger, segundo estimativas do ACNUR, os apátridas são cerca de milhões de 

pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 700.000 estão na África Ocidental (IOM, 

2018). Há muitos fatores que contribuem para a apátrida na região, sugerindo que a população 

em risco é muito grande. 

 O conflito do Norte da Nigéria com o Boko Haram se espalhou para a região do Lago 

Chade, onde refugiados nigerianos estão hospedados desde 2014, causando deslocamento 

forçado em grande escala e uma emergência humanitária sem precedentes em Camarões, 

Chade e Níger (IOM, 2018). 

 Após a violência, hostilidades, violações dos direitos humanos e uma situação 

humanitária em rápida deterioração na parte norte do Mali desde janeiro de 2012, um grande 

número de malianos tem procurado refúgio em Burkina Faso, Mauritânia e Níger ou desloca-

se internamente (IOM, 2018). 
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 Ademais, embora o aumento na escala da agricultura na região, a insegurança 

alimentar ainda afeta milhões de pessoas. Em junho de 2016, 4,6 milhões de pessoas estavam 

sem acesso a comida ao longo do Lago Chade (IOM, 2017). 

 Ainda de acordo com a IOM (2017), milhões de pessoas na África Ocidental e Central 

dependem do Lago Chade. No entanto, o volume do lago diminuiu em 90% na área nos 

últimos 40 anos devido ao aumento da seca, bem como causas relacionadas ao homem, como 

o aumento da retirada para irrigação. Ademais, destaca-se que a exploração de recursos, 

combinada com as complexas e conectadas mudanças ambientais, como secas e inundações, 

foram fatores que contribuíram para a mobilidade rural-urbana e cíclica dentro dos países e 

fronteiras na região em questão.  

 Explica-se que a migração é usada para aumentar os meios de subsistência e reduzir os 

riscos no Sahel Ocidental, ainda mais com retornos agrícolas incertos. Os impactos da 

mudança climática nos meios de subsistência dependentes dos recursos naturais e a 

insegurança alimentar estão relacionados com as tensões, os conflitos e a mobilidade.  

4.7 Rotas sentido Mediterrâneo Central 

 As migrações realizadas no sentido do Mediterrâneo Central (Figura 13) foram 

estabelecidas por um conjunto de fatores. Segundo a IOM (2017), são vistas como rotas 

mistas, pois não são semelhantes dentre as que se movem partindo da região subsaariana até a 

Líbia. Ademais, esta rota foi a responsável pela maior parte dos migrantes que chegaram à 

Europa.  

 
Figura 13 - Mapa das rotas sentido Mediterrâneo Central. Fonte: Adaptado de EuroStat (2016). 
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 Em relação à Figura 13, destaca-se que, na Itália, o sistema de acolhimento de 

requerentes de asilo esteve sob considerável pressão. As nacionalidades subsaarianas mais 

comum que chegaram por mar na Itália eram os nigerianos, os eritreus, os guineenses, os 

marfinenses, gambianos, senegaleses, malianos, sudaneses, somalis e ganenses.  

 Neste contexto, conforme a IOM (2017), até o final de junho de 2017, 83.000 pessoas 

- um aumento de 18% - haviam chegado à Itália, originários dos países da África Subsaariana. 

Vale ressaltar que, no ano 2016, 92% de todas as crianças que chegavam pelo Mediterrâneo 

Central eram desacompanhadas ou separadas.  

 Ainda de acordo com a IOM (2017), como um importante centro de atividade de 

trânsito para migrantes originários de muitos países ao sul, a sub-região do Norte da África 

enfrenta desafios de proteção associados à migração irregular para a Europa. Entre 2011 e 

2016, aproximadamente 630.000 pessoas usaram a “rota do Mediterrâneo Central” para 

chegarem à Itália.  

 Diante disto, destaca-se que, somente em 2016, mais de 180.000 pessoas foram 

detectadas na rota do Mediterrâneo Central, que é considerada a principal rota de chegada via 

migração irregular para a Europa em 2016, com a maioria chegando à Itália. Destas, a maioria 

partiu da Líbia (quase 90%), com outros países de partida, incluindo Egito, Argélia e Tunísia. 

Dos que desembarcaram em Itália em 2016, a maioria era oriunda da África Ocidental e 

Oriental (Nigéria, Eritreia, Guiné, Costa do Marfim, Gâmbia, Senegal, Mali e Somália) e mais 

de metade solicitou asilo.  

 No que tange ao perfil dos migrantes supracitados, 13% (aproximadamente 24.000) 

eram mulheres, enquanto 15% (28.000) eram crianças - a grande maioria (91%) estava 

desacompanhada. Sobretudo, cabe destacar que houve aumento da proporção de crianças. 

4.8 Rotas no Leste Africano e Chifre da África 

 Segundo IOM (2017), daqueles chegaram por mar na Itália em 2016,40.889 pessoas 

(23%) eram da região Leste e do Chifre da África, enquanto que 109.645 (60%) eram da 

região da África Ocidental (Figura 14). Destaca-se que a percentagem caiu para 13% no 

Oriente e Chifre da África entre janeiro e junho de 2017. 
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Figura 14 - Mapa das rotas no Leste Africano e Chifre da África. Fonte: Adaptado de EuroStat (2016).  

 Sobre a Figura 14, conforme a IOM (2017), muitas redes de contrabando estão 

instaladas no Chifre da África, enquanto países que são membros da Comunidade da África 

Oriental, como o Uganda e a República Unida da Tanzânia, são em grande parte países de 

trânsito. Muitos migrantes são originários do Chifre de África, nomeadamente da Etiópia e da 

Somália. Diante disso, explica-se que estes migrantes frequentemente utilizam os serviços de 

contrabandistas.  

 Sobretudo, compreende-se que a migração na África Oriental e no Sul continua a 

envolver um elevado número de migrantes irregulares, caracterizados por fluxos migratórios 

mistos e apoiados por múltiplos condutores, incluindo fatores socioeconómicos, conflitos e 

instabilidade política. 

4.9 Rotas sentido Mediterrâneo Oriental 

 Compreende-se que os migrantes que saem por meio dessa rota são de origem do 

Afeganistão, do Irã e da Síria (Figura 15).  
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Figura 15 - Mapa das rotas sentido Mediterrâneo Oriental. Fonte: Adaptado de EuroStat (2016). 

 Em relação a Figura 15, entende-se que o Afeganistão é um dos países de maior 

origem de migrantes – integra os 10 maiores países neste quesito. Isto ocorre graças à 

instabilidade e a violência ao longo dos 30 últimos anos, tendo cerca de 2,5 milhões de 

refugiados pelo mundo. 

 Nos últimos anos, a Síria passou a integrar a listagem supracitada, em companhia do 

Irã e Iraque. Ademais, explica-se que cerca de 5,5 milhões de sírios tornaram-se refugiados 

neste período. Sobre o Irã, destaca-se que há uma característica relevante sobre o Irã, 

referindo-se ao fato de que o mesmo também é um país de acolhimento de migrantes, com 

cerca de 1 milhão de refugiados. 

 Novamente com relação à Síria, há um fluxo intenso para Jordânia, Líbano e Turquia, 

fazendo com que estes estejam dentro dos 10 maiores países de hospedagem de refugiados. 

Sendo este último o que mais acolhe refugiados no mundo, com cerca de 2,9 milhões, onde a 

maioria é composta por sírios – 2,8 milhões.  

 

 No geral, pode-se destacar os desafios de proteção e graves violações dos direitos 

humanos ao longo dos corredores supracitados, assim como as mortes que ocorreram no mar, 

no deserto e em outros locais de trânsito. Há mortes e desaparecimentos de migrantes, 

exploração, abuso físico e emocional, tráfico, contrabando, violência sexual e de gênero, 

detenção arbitrária, trabalho forçado, demandas de resgate e extorsão. Alguns migrantes, 

incluindo refugiados, também ficaram retidos nos países da região.  
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 Além das mortes presenciadas no mar, há também muitas ao longo das diferentes rotas 

migratórias, inclusive durante a travessia do Deserto do Saara, que não foram relatadas. 

 Há o abono de migrantes no Deserto do Sahara, como o caso de 13.000 migrantes 

algerianos abandonados ao longo do ano de 2018, sem acesso a comida e água – incluindo 

mulheres grávidas e crianças (NY POST, 2018). 

 No caso das prisões, pode-se destacar o fato de que existem cerca de 2000 nigerianos 

presos na Líbia, não por serem acusados de crimes, mas sim por serem migrantes. Nesse 

contexto, destaca-se que os mesmos receberam tratamento desumano pelos guardas da prisão, 

ficando com fome, sendo espancados, estuprados e trocados como escravos (THE 

GUARDIAN, 2017; NY POST, 2018). Ademais, compreende-se que a escravização tornou-se 

comum na Líbia, sobretudo com nigerianos (BBC, 2018a). 

 Indo além, é possível ver o mapa que da rota do Sahel Ocidental e Central sentido 

Espanha Continental e Canárias no Apêndice A. Ademais, uma compilação de todas as rotas 

expostas encontra-se no Apêndice B. 
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5 CONCLUSÕES 

 Ao longo do trabalho, foram produzidos 9 mapas ligados às rotas africanas e 

provenientes da Ásia Ocidental, que se dirigiram à Europa, tendo em sua maioria como 

ambiente comum de passagem o Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu, a Turquia e a Grécia, ao 

longo do ano de 2011 até 2018. 

 O mapa que diz respeito ao Mar Mediterrâneo mostra a confluência das rotas que se 

dirigiram à costa europeia, pelos diversos pontos de entrada. Ao longo do ano, observa-se o 

retroceder da Líbia em função do corpo militar no extremo do norte do país. Ainda assim, 

pode-se dizer que de longe as ilhas italianas – Lampedusa e Linosa, e Malta foram as regiões 

por onde mais pessoas conseguiram migrar para a Europa – segundo já apontado, cerca de 

90% dos emigrantes chegaram à Europa vindo pela rota da Líbia.  

 Quanto à região do Mar Egeu, vimos as ilhas gregas – Lesbos, Samos, Kalymnos e 

Kos, como uma das rotas praticadas, bem exploradas sobretudo nos últimos anos, pelos 

migrantes sírios na Turquia. Como observa-se, o país contava com 11% da sua população de 

11 milhões de pessoas como imigrantes. 

 No mapa da rota do mediterrâneo ocidental na Espanha, observa-se um fragmento da 

migração do Marrocos para a Europa, cujo o tentame dos que migraram foi o alcançar dos 

países do centro e do norte-europeu. Os presentes na rota do ocidente são frutos de um 

conjunto de migrações internas realizadas no continente africano advindos dos países do oeste 

e ocidente, por conta de diversos fatores, tais como a busca pela melhora na condição de vida, 

guerras, pobreza, violência e a perseguição na região do Sahel. 

 No mapa da costa oeste e das ilhas Canárias, pode-se observar a confluência de 

pessoas irem sentido ao arquipélago espanhol, visto que, uma vez que alcançam a região, 

conseguem realizar a aplicação para refúgio ou asilo na Europa.  

 Na rota centro-africana, considerada a mais populosa, a maior parte encaminha-se aos 

territórios da Argélia ou Líbia, com o intuito de migrarem por meio de Malta ou das ilhas 

Italianas para estarem aptas às aplicações mencionadas. Destaca-se que, nesta rota, as razões 

são muitas para as pessoas migrarem. Estas podem fugir da seca na região do Sahel e do Lago 

Chade, escapar de conflitos em países, como os conflitos na Nigéria, ou partir em busca de 

melhores condições de vida. 

 Quanto ao mapa do leste africano e Chifre da África, a guerra que acometeu a Somália 

tem peso significativo na confluência sentido Egito e Líbia. 
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 Já quanto à rota oriental, que vai desde o Afeganistão ao Líbano e à Turquia, destaca-

se que esta rota ocorre especialmente em função das guerras do Afeganistão, as quais 

iniciaram-se em 2001, e da Síria, que fizeram com que várias pessoas migrassem. No 

horizonte do estudo, explica-se que um quantitativo significativo migrou sentido Líbano e 

Jordânia provenientes da Síria. 

 Na rota Mediterrâneo Oriental, onde há um fragmento da rota acima, observa-se um 

cruzamento feito no Mar Egeu, pelas ilhas gregas, e pela Turquia.  

 Ambas as rotas confluem para a rota do Mediterrâneo Oriental percorridas no 

continente europeu, cujo intento foi alguns países balcãs e a Áustria – na Europa ocidental. 

No entanto, devido às políticas, as quais se opõem ao acolhimento do imigrante, não 

deixando-os muito seguros, esta rota perdeu um pouco do contingente que a utilizava. 

 Com respeito às rotas percorridas no interior da Europa, principalmente norte e 

ocidente europeu, embarca-se numa discussão teórica sobre o conceito de refugiado e como a 

demora no enquadramento de alguns neste termo põem em risco a vida de milhares de 

pessoas. Visto que, uma vez que ficam como emigrantes ou, como vimos, emigrantes ilegais, 

os acordos que salvaguardariam a vida desses não necessitavam ser aplicados.  

 Tal demora pode ser entendida como um protocolo institucionalizado para que de fato 

o refúgio não seja conferido e que os Estados europeus não despendam mais recursos para 

incorporá-los na sociedade.  

 Diante disso, compreende-se que há implicações também em nível de Espaço 

Schengen – por não serem classificados como refugiados e ficarem retidos nos postos de 

atendimento nas fronteiras como imigrantes ilegais, não usufruem do Espaço Schengen para a 

livre circulação de pessoas. 

 Por fim, a figura do migrante na Europa tendo em consideração a segunda década do 

século XXI, diante de um contexto de rotas com um quantitativo significante de transeuntes, 

traz uma reflexão sobre a coerência entre as práticas institucionalizadas e os instrumentos 

legais europeus para aplicação dos direitos humanos. Ademais, inclui-se a reflexão sobre as 

práticas estatais europeias concernentes com a realidade social, econômica, identitária e 

ideológica de cada país-membro. Neste sentido, julga-se devido ou improcedente a adoção 

das políticas de proteção e promoção do refugiado e asilado. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Mapa das rotas no Sahel Ocidental e Central sentido Espanha Continental e 

Canárias. 

 
Fonte: Adaptado de EuroStat (2016). 
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APÊNDICE B - Mapa das rotas migratórias na região do Sahel, da Ásia Ocidental e da 

Europa. 

 
Fonte: Adaptado de EuroStat (2016). 
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