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CRISE MIGRATÓRIA NA EUROPA 

 As migrações sempre foram um processo presente na Europa, motivadas tanto por questões 
econômicas, como por conflitos étnicos, perseguições políticas, religiosas ou outros. Ao longo do 
processo de desenvolvimento econômico do continente, foi uma característica comum a saída de 
pessoas do meio rural para o urbano, ou das áreas menos desenvolvidas para as mais desenvolvidas. 
Podem ser citados dois tipos de migrações ocorridas na Europa: as realizadas dentro do continente, 
entre os países que o compõe, e as de pessoas vindas de outros continentes. 
 
1. MIGRAÇÕES ENTRE PAÍSES EUROPEUS 

 As migrações entre países europeus, ao longo do século XX, podem ser divididas em duas 
etapas. A primeira, entre as décadas de 1950 e 70, em virtude da reconstrução do continente no pós-
Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, os países que tiveram uma reconstrução mais rápida, 
como Alemanha, França e Reino Unido, acabaram por atrair vários trabalhadores dos países 
ocidentais que apresentavam problemas mais graves, como Grécia, Portugal, Espanha e Itália. A 
segunda etapa foi após 1990, com o fim do bloco socialista, o que levou grande número de 
trabalhadores do leste europeu a se deslocar para países da Europa Ocidental em busca de 
empregos, salários mais altos e melhores condições de vida. 

2. A IMIGRAÇÃO NA EUROPA 

 No caso das migrações oriundas de outros continentes, é possível identificar três etapas.  
 A primeira, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando a Europa necessitava de mão de 
obra para reconstrução de sua economia. Nesse momento, os imigrantes de outros continentes eram 
muito bem vindos, pois representavam uma mão de obra de menor qualificação e, portanto, de 
baixos salários. A maior parte deles chegava de ex-colônias europeias, em especial da Ásia e da 
África. 
 A segunda fase ocorreu após 1980, quando os países europeus já haviam sido atingidos pela 
crise do petróleo. Com um uso mais intenso de tecnologia substitutiva de mão de obra, os 
imigrantes passaram a não conseguir empregos imediatamente. Assim, muitos acabaram 
trabalhando no setor de serviços e concorrendo com os trabalhadores nascidos no país em que se 
fixaram. Isso ocasionava, muitas vezes, manifestações contrárias, e até violentas, contra a 
permanência desses trabalhadores nos países europeus. 
 A terceira fase teve início na segunda década do século XXI, quando uma série de conflitos 
étnicos e políticos se intensificaram no Norte de África, assolada por guerras civis, que se repetiam 
também no continente asiático, em especial na Síria. Desde então, milhões de pessoas vem 
buscando incessantemente uma forma de migrar para o Velho Continente, ainda que de forma 



ilegal, em busca de oportunidades de emprego e o mínimo de segurança possível, o que gera uma 
crise migratória sem precedentes.  
 Para alguns autores e organizações multilaterais, o conceito de migrantes já não é aplicável 
para a maior parte daqueles que tentam entrar ilegalmente na Europa. Agências como o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), afirmam que essas pessoas devam ser 
chamadas de refugiados, já que estão fugindo em massa de uma situação de instabilidade. 
 
3. A IMIGRAÇÃO EM PERÍODOS RECENTES 

 Antes de analisar as razões que levaram à atual crise migratória na Europa, é necessário 
compreender como os países europeus lidam com as suas fronteiras e com a circulação de pessoas.  
 Um dos principais acordos assinados pela maioria dos países europeus, referentes a livre 
circulação de pessoas, foi o Acordo de Schengen (Figura 1). Proposto em 1985, estabelece um 
espaço de livre circulação de pessoas dentro da União Europeia (UE). Segundo esse acordo, o 
estrangeiro só é obrigado a mostrar o passaporte uma vez, no país de entrada, mas se submete a 
outros controles que possam vir a ser adotados eventualmente. 

Figura 1 - Circulação de pessoas no continente europeu. 

 
Fonte: FREIRE, V.T. UE vai aumentar controle de fronteiras. Folha de São Paulo, A14. 21 nov. 2015.  

 Embora o Acordo de Schengen regulamente a livre circulação de pessoas entre os países 
signatários, o maior problema enfrentado vem sendo o controle das fronteiras marítimas e terrestres 
com países de outros continentes. 
 Países como Portugal Espanha e Grécia têm adotado políticas de maior controle de suas 
fronteiras como forma de evitar a vinda dos imigrantes da África e da Ásia. A Grécia, em 2011, 
começou a construir um enorme fosso, em sua fronteira com a Turquia, como forma de evitar a 
entrada de imigrantes vindos do Oriente Médio e da África.  
 Na região do Estreito de Gibraltar, a Espanha também tem utilizado forte aparato policial 
para evitar a entrada de imigrantes não europeus. Em suas possessões no Norte africano - Ceuta e 
Mellila - uma dupla cerca metálica e um forte aparato militar, que inclui vigilância eletrônica, 
separa os africanos do sonho de adentrar a Europa. A construção teve metade de seu orçamento 
financiado pela União Europeia, que há décadas já se mostrava interessada em conter a onde de 
imigração africana. 



 O governo italiano, preocupado com o aumento da imigração ilegal e com constantes 
naufrágios de barcos africanos em suas águas, colocou em ação, em 2013, a Operação Mare 
Nostrum. Conduzida pela marinha italiana e com apoio financeiro de Comissão Europeia, a Mare 
Nostrum se propunha a realizar operações de busca e salvamento. A operação chegou a resgatar 
mais de 150.000 imigrantes na travessia do Mediterrâneo, mas foi cancelada um ano depois, em 
2014, e substituída pela Operação Triton.  
 A Operação Triton conta com um orçamento três vezes menor que a Mare Nostrum e possui 
objetivos muito mais modestos: exerce um patrulhamento menos ostensivo no Mediterrâneo e, 
portanto, não se depara com tantas situações que envolvam salvamento de náufragos, ou de 
embarcações em risco de naufrágio. Além disso, tem como foco a vigilância das fronteiras. Essa 
atuação tem alimentado duras críticas de diversas organizações humanitárias de todo o mundo. 
 O controle à imigração ilegal vem causando uma série de transtornos e desavenças também 
dentro nas fronteiras dos países do próprio continente europeu. A adoção de medidas unilaterais 
(Figura 2) vem causando imbróglios diplomáticos, principalmente entre países vizinhos. A 
construção das cercas e o fechamento de fronteiras são os maiores problemas entre os membros da 
UE, consideradas como uma violação do Acordo de Schengen. Embora não pertença ao Espaço 
Schengen, o exemplo mais grave é o que ocorre na Macedônia, país que fechou parcialmente suas 
fronteiras com a Grécia, em fevereiro de 2016, levando seu vizinho a uma iminente crise 
humanitária, com escassez de alimento, água, saneamento e abrigo para os refugiados instalados em 
sua porção norte. 

Figura 2 - Medidas unilaterais adotadas no controle migratório na Europa. 

 
Fonte: GODOY, F. Ações unilaterais em crise de refugiados ameaçam UE. Folha de São Paulo, A12. 26 fev. 2016. 

 Como medida tomada pelos países membros da UE, além da Operação Triton, está um 
recente acordo firmado com o governo turco. Nesse acordo, a Turquia passará a receber de volta 
todos os migrantes e refugiados que foram pegos cruzando ilegalmente o mar Egeu rumo à Grécia - 
mesmo os que chegarem a território grego. Em contrapartida, a cada refugiado que for enviado à 



Turquia, outro que já estiver em algum acampamento turco será reassentado em algum país membro 
da UE. Terão prioridade aqueles não tentaram entrar na Europa de forma ilegal. 
 Considerada uma medida eficaz pela maioria dos governantes europeus, o acordo com o 
governo turco foi duramente criticado pela ONU e por entidades de defesa dos direitos humanos, 
que apontaram violação da lei internacional e de convenções de proteção ao refúgio.  
 Mesmo com as diversas tentativas de frear e limitar a migração para o continente, milhares 
de imigrantes ilegais vem conseguindo passar pelas fronteiras dos países europeus, registrando 
números que nos últimos anos já atingem a casa dos milhões. O ACNUR critica a demora da UE 
em tomar decisões - bem como o caráter "pouco humanitário" que as medidas paliativas possuem - 
e a ausência ou falta de apoio às ONGs que auxiliam no resgate de imigrantes e refugiados. Um 
exemplo é o do líder do partido de extrema-direita italiano Liga Norte, Matteo Salvini, que 
enquanto Ministro do Interior, estabeleceu multas a navios de organizações humanitárias que 
levavam migrantes para os portos do país.  

FATORES RESPONSÁVEIS PELA INTENSIFICAÇÃO DA CRISE DE REFUGIADOS 

 O intenso fluxo de pessoas que buscam entrar na Europa está relacionado à situação de 
conflitos armados e de perseguição existente em vários países asiáticos e africanos. Segundo cálculo 
da Organização das Nações Unidas, divulgados em julho de 2015, aproximadamente 60% dos que 
tentam chegar à Europa são considerados refugiados, tendo, consequentemente, chances de receber 
asilo por fugir de perseguição, conflito ou guerra. Os demais, são classificados como migrantes, 
viajam em busca de melhores condições de vida e não correm riscos em seu país de origem. 

 Figura 3 - Migração para o continente europeu. 

 
Fonte: Folha de S. Paulo. Chegada de refugiados à Europa supera 1mi. Folha de São Paulo, A12. 23 dez. 2015.  



 Entre os refugiados, a maior parcela tem como origem a Síria, país que mergulhou em uma 
violenta guerra civil em março de 2011, no contexto do levante popular conhecido como Primavera 
Árabe, após alguns setores da população pegarem em armas para tentar derrubar o ditador Bashar 
al-Assad. Desde então, o controle sobre o território do país está fragmentado entre forças leais a 
Assad, grupos insurgentes opositores ao governo e grupos radicais classificados como terroristas. 
Essa guerra civil deflagrou a principal crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, 
forçando mais da metade da população síria a deixar o país. 
 Outros países também se destacam como protagonistas desse intenso processo migratório, 
como é o caso do Afeganistão, assolado pela violência e instabilidade política; da Eritréia, com um 
governo ditatorial e de repressão extrema; da Somália, onde há forte instabilidade política e a 
ocorrência de secas prolongadas que comprometem a segurança alimentar do país; e da Nigéria, 
onde o grupo radical Boko Haram controla grande parte da porção norte do país e entra em 
violentos confrontos com forças militares e civis. 
 Em 2020, com as economias nacionais fortemente abaladas pela pandemia de Covid-19, 
uma nova onda de imigrantes ilegais vem tentando chegar ao continente europeu, advindos 
principalmente de países do norte da África, como Argélia, Marrocos e Tunísia. 

PRINCIPAIS ROTAS MIGRATÓRIAS 

 No começo dos anos 2000, a Espanha estava na linha de frente dos habitantes da África 
Subsaariana e do Magreb que tentavam atravessar o Estreito de Gibraltar ou penetrar nos enclaves 
de Ceuta e Melilla. À medida que as barreiras foram reforçadas nessa região (construção de muros e 
de campos de retenção), os fluxos se dirigiram para a Itália e para Malta, onde desembarcavam os 
imigrantes vindos da Líbia e da Tunísia, e para a Grécia, aonde chegam os que empregam a rota 
turca. Entretanto, nos últimos dois anos, devido a adversidades enfrentadas pelos imigrantes ilegais 
em outras rotas, o estreito se tornou novamente uma rota cobiçada por aqueles que tentam chegar à 
Europa. 
 Desde 2011, no início da Primavera Árabe, dois desses Estados - Grécia e Itália - viram 
desembarcar a maioria das pessoas que buscam refúgio no Velho Continente. Eles sofrem assim 
uma espécie de dupla pena: além de terem de garantir o controle das fronteiras externas do 
continente, devem administrar a chegada, a acolhida, a hospedagem - frequentemente em campos - 
e os pedidos de centenas de milhares de refugiados.  
 As principais rotas utilizadas pelos migrantes durante 2015 (Figura 4), e em 2016 (Figura 5), 
são através de navegações pelo Mediterrâneo.  

A maior parte dos imigrantes que chegam à Itália é de africanos que saem da Líbia, onde o 
Governo fragilizado por uma guerra civil, não possui controle sobre a entrada e saída de pessoas do 
país. É uma navegação de alto risco, principalmente durante o inverno, quando as águas estão 
agitadas e o frio é mais intenso. 

Por sua vez, a Grécia recebe uma parcela considerável de imigrantes que fogem de guerras 
no Oriente Médio e no Afeganistão.  No caso dos sírios, a maioria utiliza a navegação de cabotagem 
- margeando o litoral - considerada mais segura, mas que mesmo assim tem sido considerada de alto 
risco. Embora o número de imigrantes que chegam ilegalmente até o território grego tenha reduzido 
nos últimos cinco anos, os maiores desafios a serem superados são a superlotação de campos de 
refugiados nas porções insulares do país e as denúncias de expulsões e deportações ilegais de 
migrantes. 



Figura 4 - Principais rotas migratórias na Europa - 2015 

 
Fonte: Folha de S. Paulo. Merkel anuncia que Alemanha receberá menos refugiados. Folha de São Paulo, A12. 15 

dez. 2015. 

Figura 5 - Principais rotas migratórias marítimas na Europa - 2016 

 
Fonte: Folha de São Paulo., A10. 12 fev. 2016. 

DESTINO DOS IMIGRANTES NA EUROPA 
 Embora a maior parcela dos imigrantes e refugiados que chegam a Europa desembarque 
inicialmente nos países mediterrâneos, esse não é o destino final almejado por grande parte deles. 
Os países mediterrâneos servem na maioria dos casos, apenas como passagem para a maior parte 
dos imigrantes que buscam as economias mais sólidas da União Europeia, principalmente a 
Alemanha.  
 Dentre os países que receberam o maior número de pedidos de asilo na UE em 2015 (Figura 
6), a Alemanha se destaca, sendo seguida por Hungria, Suécia, Áustria e Itália. Embora muitos 
desejem entrar também ao Reino Unido, há grande dificuldade em chegar até esse país, pois a 
passagem pelo Eurotúnel é complexa, com uma rígida fiscalização, levando milhares a se 
aglomerarem em acampamentos precários na entrada do túnel, na cidade de Calais, França. 

 
 
 
 
 



Fig. 6 - Pedidos de asilo na União Europeia - 2014-2015. 

 
Fonte: MACHADO, J. Pedidos de asilo na UE chegam a 1,25 mi. Folha de São Paulo, 5 mar. 2016. 


