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Resumo: Segundo a ONU, o número de refugiados sírios chega a 4,8 milhões, 

configurando a pior crise do tipo enfrentada nos últimos 25 anos. Em 

decorrência do conflito sírio, que começou em 2011, as condições de 

manutenção da vida em território nacional tornaram-se insustentáveis. Discutem-

se, no presente artigo, as motivações que conduziram ao quadro de Estado 

colapsado do Estado Sírio, caracterizado pelo enfraquecimento da soberania e 

incapacidade de gestão pública. Erige-se, para tanto, o debate quanto a 

relevância da cooperação internacional na adoção de políticas públicas 

voltadas à efetiva proteção dos direitos dos refugiados consagrados no 

Estatuto dos Refugiados. 
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Diante do fluxo crescente de refugiados nos últimos anos, e as 

constantes violações às garantias fundamentais desses grupos, erigiu-se o 

tema à agenda da alta política, inclusive sendo apontado por alguns 

especialistas enquanto uma “crise política aguda”.  

Seja pela ótica dos motivos que direcionam ao êxodo, ou ao encontro de 

respostas permanentes na proteção de seus direitos, a figura do refugiado, 

enquanto caracterizado pela vulnerabilidade, é resultante de um fenômeno que 

incita obrigações de caráter humanitário na busca pela reconstrução de vidas, 

decorrente das difíceis condições que sucedem à fuga dos Estados-origem. A 

questão dos refugiados transpõe a limitação fronteiriça de um Estado, uma vez 

que, ao versar sobre direitos fundamentais, a discussão se torna imperativa no 

âmbito global.  

Além das necessidades básicas que precisam ser supridas de maneira 

imediata e urgencial, também se percebe a indispensabilidade por medidas que 

possibilitem as condições necessárias ao futuro desses grupos, uma vez que o 
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abandono pátrio por razões de segurança e manutenção da própria vida 

ocasionam o advento de inúmeros reveses, a curto e em longo prazo. A 

cooperação internacional se faz, portanto, necessária para garantir a proteção 

de pessoas que se deslocam para salvar suas vidas ou preservar suas 

liberdades.  

Nesse sentido, erigiu-se um ramo especial no Direito Internacional, o 

Direito Internacional dos Refugiados, voltado à efetiva proteção e consecução 

de políticas que fomentem a instrumentalização das garantias a esses grupos. 

Aponta-se, enquanto contexto inicial de criação dos principais instrumentos 

normativos de proteção aos refugiados, a Segunda Guerra Mundial, ainda em 

meio ao séc. XX. Diante da remodelagem da geopolítica global, provocada pelo 

fenômeno da globalização no séc. XXI se fazem necessárias modificações nas 

demandas e abordagens da problemática, de modo a identificar os 

contemporâneos desafios e óbices à consecução da proteção humanitária, 

porém permitindo, também, inovações em mecanismos e políticas de 

cooperação interestatais.  

Desse modo, no atendimento a situações emergenciais, verifica-se a 

importância da cooperação entre os países, agências humanitárias e 

organismos de proteção dos direitos humanos.  

O deslocamento de mais de três milhões de refugiados que saíram da 

Síria desde o início da guerra civil no ano de 2011 pode ser apontado como a 

maior emergência humanitária em décadas. O número de pessoas que chegam 

à Europa em busca de asilo e refúgio aumentou vertiginosamente em relação a 

períodos anteriores. Observa-se uma multidão desprovida de proteção e sem 

nenhuma assistência inicial às suas necessidades básicas, que se vê 

abandonada à própria sorte, perante a violação de direitos com protagonismo 

no próprio país de origem. Manchetes globais retratam o horror que assola o 

país em fotografias e noticiários que aparentam ainda distantes de um fim. 

Enquanto travado em conflito armado que se intensifica diariamente, o 

Estado Sírio mantém desprovido de proteção sua própria população, que se vê 

obrigada a abandonar seus lares por uma questão de sobrevivência mediante 

uma realidade de violação a direitos fundamentais que torna insustentável a 

existência. Seja por parte das tropas militares do próprio Estado, ou alvo de 



 
 

grupos que se insurgem contra a figura estatal, na ocorrência de um conflito 

interno, a população civil é a principal molestada pelas destruições da guerra. 

Nesse sentido, na busca pela compreensão das origens do conflito em 

questão, percebem-se ainda os desdobramentos da Guerra Fria, por meio dos 

denominados “conflitos novos”, que revelam um caráter de debilitamento ou 

desaparição total ou parcial das estruturas estatais. Mediante a deterioração da 

autoridade e a fragmentação dos poderes públicos, há o aproveitamento por 

parte de grupos armados para a tomada do poder, resultando em uma maior 

debilidade dos órgãos do governo central, quando da presença de inúmeras 

facções e a desintegração da ordem hierárquica sobre um território e sua 

população. 

Nesse sentido, há a configuração do que Rotberg preleciona enquanto 

um Estado “colapsado”, no qual se tem incapacidade no oferecimento de 

mínima condição de proteção ao nacional, frente à condução de um 

desgoverno generalizado. E assim, com rupturas no território, domínios e 

grupos paraestatais insurgentes, cumulados ao enfraquecimento da soberania 

e incapacidade de gestão pública, passa a não haver o reconhecimento de 

legitimidade ao regime por parte da população. 

Em vista disso, perante a proteção inadequada de populações civis em 

risco e do fracasso sistemático das instituições em fazer valer as garantias 

humanitárias dos cidadãos, observa-se na questão Síria um Estado de 

soberania falida, ocupando papel protagonista na violação a direitos 

fundamentais de seus próprios nacionais. 

Observada assim, a crise dos refugiados guarda profunda relação com a 

omissão estatal dos países de origem, o que leva à conclusão quanto à 

violação aos direitos humanos pelos próprios Estados, anteriores mesmo à 

condição que decorre do refugiado. 

Ante a realidade de conflito civil sírio exposta, erige-se imperativa a 

análise quanto aos ânimos que conduziram a tal eclosão. Marcados pelo 

despertar das consciências populares, movimentos revolucionários eclodiram 

na denominada “Primavera Árabe” no ano de 2011, infladas pelas mídias 

sociais. Haja vista o papel fundamental configurado pelo oriente médio na 



 
 

segurança mundial, as revoltas árabes implicaram em modificações na 

geopolítica da região e demais alianças. 

Embora caracterizadas por relevante importância às aspirações 

democráticas e reformulações institucionais, as revoltas repercutiram no 

agravamento da instabilidade política da região, historicamente caracterizada 

por instituições moldadas por regimes ditatoriais, repressivos, violentos e 

marcados por intenso fanatismo religioso. 

Além da consequência política em esfera regional, tem-se a repercussão 

em perspectiva global, uma vez que as raízes do conflito sírio acabaram por 

conduzir à crise humanitária de refugiados com o maior contingente de 

indivíduos desde o pós-segunda guerra mundial. 

Deste modo, a condução dos fatos enunciados propõe a discussão 

quanto à importância do Estatuto dos Refugiados e a atuação conjunta das 

nações na resolução da relevante questão concernente à proteção de direitos 

fundamentais. 

A questão levantada pelos conflitos sírios denunciou a tendência das 

nações desenvolvidas em adequar o humanitarianismo a conveniências 

econômicas do próprio Estado, por meio de políticas públicas esquivas. Com 

efeito, refugiados ainda são visualizados enquanto “capitais sociais negativos” 

em países onde há a recepção. Desse modo, são apontados enquanto 

geradores de crises internas ou mesmo protagonistas de eventuais 

problemáticas político-econômicas. 

Instaura-se, portanto, a necessidade de repensar os modelos no qual se 

baseiam os principais instrumentos normativos do instituto dos refugiados, sob 

a ótica universal globalizada e o fomento à indispensável proteção dos mesmos 

em plano internacional. 

Desse modo, a crise inflada na Síria, principal impulso para o fluxo de 

refugiados vislumbrado no continente europeu, convida à indagação quanto ao 

processo político-histórico desenvolvido na região, bem como as 

consequências geopolíticas promovidas. Quando sustentadas por um isolado 

número de países, políticas humanitárias são insuficientes mediante o 

crescente contingente desses grupos. O auxílio mútuo e a cooperação entre 



 
 

diferentes Estados se mostram, portanto, imprescindíveis para a efetiva tutela 

de direitos fundamentais.  

Imperativo se faz apontar que, embora sejam institutos específicos em 

suas áreas de atuação e abrangência, o Direito Internacional dos Refugiados, o 

Direito Humanitário e os Direitos Humanos versam sobre um mesmo propósito, 

qual seja a defesa da dignidade humana, inerente a todos os povos. Desse 

modo, as diversas localização e técnica de positivação da norma não devem 

representar um obstáculo na consecução do princípio comum, mas, em 

contraposição, representar a possibilidade de interdisciplinaridade para reforçar 

a efetiva tutela de valores como o direito à vida, à liberdade, à 

autodeterminação, à propriedade e, por fim, à vida digna. 
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