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RESUMO

O presente trabalho pretende refletir sobre a situação atual dos países europeus, pós-migração de refugiados e a guerra demográfica vivenciada 
por estes, trazendo a contextualização histórica do oriente médio, bem como a situação política atual Europeia, e a perspectiva do Direito 
Internacional Público à discussão, fazendo uma interface com os Direitos Humanos, as Relações Internacionais e a Cooperação Internacional. Com 
a eleição de Trump nos Estados Unidos, e a extrema-direita cada vez tomando mais espaço na Europa, vemos o final da Pax Americana, inciando-
se uma nova era nas relações internacionais, marcada principalmente por dois atores que ameaçam o equilíbrio de forças e, consequentemente, a 
paz, no Sistema Internacional: o Islã e a Coreia do Norte. Observo ser o Islã a ameaça mais importante de se analisar, uma vez que é o grupo que, 
de fato, já engaja em conflitos contra as grandes potencias globais e, hoje, altera o balanceamento de forças na Europa.  Realizando uma análise 
partindo de um pressuposto Construtivista das relações internacionais, o artigo reflete sobre as origens do conflito na região do Oriente Médio, e 
do surgimento dos grupos extremistas que compõe o bojo das forças militares no conflito atual, mister, o Estado Islâmico. Utilizando-se de 
bibliografia e análise de dados de agências Europeias, o trabalho se utiliza principalmente das teorias estabelecidas por Arfi, Galtung e Geertz para 
formular uma possível alternativa à guerra generalizada que ameaça a região.  Utilizando a premissa de Samuel Alexander de que "pensamento 
também é pesquisa", o presente tenta lidar com questões amplas e complexas, para extrair uma interpretação plenamente fundamentada nos 
acontecimentos históricos e dados estatísticos apresentados, e empiricamente válida, para trazer à luz uma explicação de como a situação 
escalou ao conflito, e como evitar que futuramente causemos novas situações similares, através do olhar crítico aos erros e acertos no Século XX 
quanto à relação das potências europeias e o povo do Oriente Médio
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