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Conflitos, migrações e extremismos 

 

Resumo 

 

Migração 

Migrante é todo aquele indivíduo que se desloca de um local para outro em busca de melhores 

condições de vida. Emigrante refere-se ao indivíduo ou população que sai de uma área. Imigrante refere-se 

ao indivíduo ou população que chega em uma área. O exemplo mais conhecido de migração mundial é a de 

latinos para os Estados Unidos, destacando-se a migração ilegal através da fronteira México-Estados Unidos. 

Em alguns casos, a realidade enfrentada pelos migrantes em seu novo local de residência é diferente do 

esperado, enfrentando a exploração de mão de obra, o preconceito (xenofobia) e a ausência de direitos sociais. 

 

Refugiados 

É um tipo de migração forçada, em que o migrante deixa seu país para escapar da guerra e da 

perseguição (política, econômica, étnica, religiosa). É um pouco diferente daquele migrante econômico, que 

busca melhores empregos, salários, condição de vida. A questão principal é saber se a pessoa está sendo 

empurrada (refugiado) para fora de seu país ou se está sendo atraída (migrante econômico) por outro país. 

A Convenção de Genebra de 1951, realizada pela ONU, define internacionalmente a questão dos refugiados. 

Eles possuem direitos, como não serem enviados de volta aos países de origem. A Guerra da Síria é, hoje, a 

principal origem desses refugiados, que migram, em sua grande maioria, para países vizinhos, como Turquia, 

Jordânia e Iraque.  

 

Extremismos 

No mundo atual, para entender a dinâmica geopolítica, é necessário analisar questões nacionalistas 

e religiosas. A Europa é o berço do Estado Moderno, o qual nasceu fortemente ligado ao processo de 

laicização, fazendo com que a religião fosse considerada uma questão doméstica. Porém, as opiniões sobre 

o assunto começaram a mudar durante a década de 1990, quando explodiram conflitos religiosos nesse 

continente. Até então, imaginava-se que, por ser o berço do Iluminismo e da laicização, estaria livre do 

radicalismo religioso. O nacionalismo, segundo especialistas, pode estar relacionado a problemas sociais e 

retorna como um conflito separatista. 

O crescimento do extremismo está diretamente relacionado ao fundamentalismo religioso. É 

importante destacar que a religião não é o problema, mas sim o fundamentalismo, que tem gerado conflitos 

no Oriente Médio. Um exemplo dessa questão é a Guerra da Síria, que opõe o governo de Bashar al-Assad e 

o Estado Islâmico, que busca formar um território na região. Na Nigéria, o Boko Haram, um grupo 

fundamentalista ligado ao Estado Islâmico, também tem provocado conflitos e atentados no país.  
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Exercícios 

 

1. Compare as imagens noturnas, obtidas através de satélite de sensoriamento remoto, que mostram a 

luminosidade dos principais núcleos de povoamento da Síria: 

 

 

Adaptado de O Globo, 06/03/2016. 

 

Considerando o contexto sírio no período indicado nas imagens, uma explicação para a mudança no 

padrão de distribuição espacial da população é: 

a) redução da expectativa de vida 

b) elevação da taxa de emigração 

c) aumento da insalubridade urbana 

d) diminuição do índice de fecundidade 

 

 

2. “O desenvolvimento e o maior acesso ao transporte intercontinental, somados à facilidade de obtenção 

de informações sobre outros países por meio dos veículos de comunicação, impulsionaram o 

movimento de pessoas que buscam melhores condições de vida – nem sempre alcançadas fora do 

país de origem. Ao contrário do que se verifica com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são 

reforçadas por governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos, para a entrada de 

imigrantes”. 

JOIA, A. L., GOETTEMS, A. A. Geografia: leituras e interação. Vol. 02. 1º ed. São Paulo: Leya, 2013. p.275. 

Um exemplo mundialmente reconhecido de restrição à entrada de imigrantes conforme mencionado 

no trecho acima é: 

a) a criação da União Europeia com número restrito de países. 

b) a construção e ampliação do Muro do México. 

c) a intervenção dos Estados Unidos em Cuba. 

d) a deportação de estrangeiros irregulares no Brasil. 

e) a difusão de políticas públicas xenófobas na Europa. 
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3. Analise o mapa. 
 

 

 

Na perspectiva dos Estados Unidos da América, os países assinalados no mapa  

a) formam o conjunto de novos países industrializados que receberam investimentos do país para 
se desenvolverem.  

b) pertencem à Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que estabelece o valor do 
óleo bruto no mercado internacional.  

c) participam da Liga Árabe, que difunde pelo mundo o islamismo como doutrina política e religiosa.  

d) integram o Eixo do Mal e promovem ações terroristas para diminuir a influência do Ocidente no 
mundo.  

e) constituem o principal bloco econômico do mundo árabe e comandam o diálogo com o país e o 
desenvolvimento da região. 

 

 

4. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que recria 

conflitos espaciais de diferentes ordens. Esse tipo de migração é explicado 

a) pela incorporação de valores ocidentais no Oriente e de valores orientais no Ocidente, diminuindo 

as fronteiras simbólicas. 

b) pela facilidade do fluxo de trabalhadores condicionados pelos novos meios de comunicação e 

transportes. 

c) pela aprendizagem de idiomas dos países ricos como forma de incorporação às novas demandas 

da indústria. 

d) pelo livre acesso dos indivíduos no interior dos países signatários de acordos de livre comércio e 

cooperação. 

e) pelo aumento global do desemprego, que gera miséria nas nações de baixo índice de 

desenvolvimento humano. 
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5. “Palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são, atualmente, 

manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. Os países onde mais 

intensamente têm ocorrido conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça.” 
MOREIRA, Igor e AURICCHIO, Elizabeth. Construindo o espaço mundial. 3.ª ed. São Paulo: Ática, 2007, p. 37. Adaptado. 

Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos: 

a) civis e militares, relacionados às formas históricas de exploração dos países do chamado Terceiro 

Mundo. 

b) ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia, no contexto globalizado das grandes 

migrações internacionais. 

c) entre imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a Europa, atualmente, na disputa por 

empregos e por melhores condições de vida. 

d) culturais, principalmente causados pelo conflito armado entre países católicos e protestantes, 

mas também, sobretudo, conflitos contra países islâmicos. 

e) étnicos e sociais decorrentes das dificuldades de desenvolvimento de países europeus em 

continuar a sua industrialização nos setores tecnológicos de ponta. 

 

6. Frequentemente o terrorismo recorre a ações de grande impacto. Contudo, seu objetivo maior é o de 

influenciar os espíritos; antes de tudo, ele visa a aterrorizar, e se distingue da criminalidade. Invocando 

reivindicações políticas, de natureza social, econômica ou religiosa, o terrorismo  

a) realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo 

primeiro do ganho financeiro.  

b) realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo 

primeiro do ganho financeiro.  

c) realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a criminalidade é marcada basicamente por 

objetivos ideológicos.  

d) realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a criminalidade é marcada basicamente por 

objetivos ideológicos. 

e) realiza-se apenas no âmbito local, enquanto a criminalidade é marcada por uma influência global. 
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7. Observe o seguinte enunciado: 

“Naquele ano, em 2014, a família viajou de férias para a Turquia, e o grande assunto ali era a guerra civil 

na vizinha Síria. Naquele verão, o foco estava sobre um homem com aparência austera falando para as 

massas: Abu Bakr al-Baghdadi, que se proclamava líder, ou califa, de um grupo chamado ‘Estado 

Islâmico’. Para muitos, o surgimento desse grupo era apenas mais um capítulo de uma guerra civil que 

parecia interminável”. 

Meu filho me deu um colar de diamantes e depois se juntou ao Estado Islâmico. Por Dominic Casciani, BBC. Disponível em: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/meufilho-me-deu-um-colar-de-diamantes-e-depois-se-juntouao-estado-islamico.ghtml 

 

Os grupos extremistas ainda espalham o horror da violência e da intolerância pelo mundo. Atente ao 

que se diz a seguir sobre esses grupos: 

I. O Estado Islâmico possui o mesmo ideal de Guerra Santa de outros terroristas, como a Al-Qaeda, 

tendo dentre os seus objetivos a expansão do modelo teocrático radical islâmico pelo mundo. 

II. O Boko Haram é um grupo terrorista que tem forte atuação na Nigéria e regiões vizinhas, 

destacando-se como um dos grupos extremistas mais violentos. 

III. O Estado de Israel considera o Hamas como sendo uma organização terrorista e um braço 

político do Islã. 

Está correto o que se afirma em 

a) I e II apenas. 

b) II e III apenas. 

c) I e III apenas. 

d) I, II e III. 

 

 

8. Leia o texto a seguir. 

O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e do 

seu Protocolo de 1967. Em julho de 1997, promulgou a Lei de Refúgio n° 9.474/1997, que contempla 

os principais instrumentos regionais e internacionais sobre o tema e que garante documentos básicos 

aos refugiados, incluindo carteira de identidade e de trabalho, da liberdade de ir e vir no território 

nacional e outros direitos civis. Nos últimos cinco anos, as solicitações de refúgio no Brasil passaram 

de 966, em 2010, para 28.670, em 2015. 

Adaptado de: <http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-quase-9-mil-refugiados-de-79-nacionalidades-1>. Acesso em: 3 

out. 2016. 

 

Nesse contexto, o Brasil recebeu um grande número de refugiados, sobretudo, de um país asiático, no 

qual mais da metade da população foi forçada a deixar as suas casas. 

Indique o nome desse país, a região geográfica de origem e a principal causa do grande fluxo de 

refugiados, que ocorre desde março de 2011. 

  

http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-quase-9-mil-refugiados-de-79-nacionalidades-1
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9. A Espanha é um Estado unitário multinacional constituído por grupos étnicos regionais. Entretanto, em 

diversos momentos a unidade territorial espanhola esteve ameaçada, sobretudo com as reivindicações 

de independência de comunidades autônomas. A questão nacional espanhola, e de muitos outros 

países onde avançam movimentos separatistas, reacende o debate contemporâneo sobre os Estados 

nacionais e o nacionalismo em suas distintas facetas, especialmente em um contexto de globalização. 

a) Identifique as duas principais regiões autônomas espanholas que historicamente reivindicam 

independência e sua constituição como Estados nacionais. 

b) Além de movimentos nacionalistas que reivindicam independência e a formação de novos países, 

aponte duas outras expressões de nacionalismo que se tornaram mais frequentes com a 

globalização. 

 

 

10. União Europeia duplica recursos de ajuda emergencial para refugiados na Grécia 

A União Europeia anunciou que duplicará a ajuda de emergência para os refugiados na Grécia. O 

objetivo é melhorar as condições de vida das pessoas que estão paradas no país há meses enquanto 

tentam chegar aos países mais ricos da Europa, na fuga de seus países de origem. Cerca de 115 

milhões de euros em ajuda de emergência estão sendo enviados pelo bloco, além dos 83 milhões de 

euros do início deste ano. O dinheiro será canalizado através de organizações humanitárias para 

melhorar os abrigos de moradia e o acesso das crianças refugiadas à educação. 

Adaptado de oglobo.globo.com, 11/09/2016. 

 

O conceito de refugiado foi elaborado em 1951 em uma convenção da ONU. São consideradas 

refugiadas todas as pessoas que se encontram fora de seu país de origem e que não podem ou não 

querem regressar a ele por causa de fundados temores de perseguição. 

Aponte dois motivos de perseguição às pessoas que se tornam refugiadas. Indique, ainda, duas 

consequências demográficas para as áreas de origem desses refugiados. 
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Gabarito 

 

1. B 

Em 2011, com a Primavera Árabe (movimento por democracia contra ditaduras no Oriente Médio e norte 

da África), a Síria mergulhou em uma guerra civil entre o governo do ditador Bashar al-Assad e rebeldes 

sunitas (moderados e radicais, como o Estado Islâmico). A guerra levou a problemas no suprimento de 

energia elétrica em várias cidades e ao deslocamento de populações civis, daí a redução dos núcleos de 

luminosidade nas cidades destacadas no mapa, entre 2012 e 2014. O país apresenta muitos emigrantes, 

refugiados que fogem do conflito em direção aos países vizinhos (Jordânia, Líbano e Turquia) e à União 

Europeia. 

 

2. B 

No mundo, existem vários exemplos de políticas de restrição a imigrantes, com destaque para o Muro 

do México, erguido pelos Estados Unidos na fronteira entre os dois países, com o intuito de restringir a 

entrada de mexicanos no país. 

 

3. D 

Os países assinalados no mapa são, da esquerda para a direita: Argélia, Egito, Jordânia, Irã, Arábia 

Saudita, Iraque e Paquistão. Todos esses países islâmicos são considerados pelos Estados Unidos como 

pertencentes ao Eixo do Mal. 

 

4. E 

Os principais fatores de incremento à migração internacional são os socioeconômicos. Muitas pessoas 

de países subdesenvolvidos deslocam-se em direção aos países centrais em busca de melhores salários, 

mesmo que exercendo empregos de menor status ou com condições trabalhistas menos vantajosas. 

 

5. B 

A xenofobia vem sendo bastante corrente na Europa, devido à grande quantidade de estrangeiros que 

migra para esse continente em busca de melhores condições de vida. 

 

6. B  

O terrorismo trata-se de um fenômeno cuja ocorrência perpassa fronteiras e recebe um tratamento 

interestatal, quando práticas terroristas estão associadas a movimentos insurretos ou nacionalistas que 

afrontam os interesses do Estado ou de vários Estados. A criminalidade abrange um grande conjunto de 

atividades tipificadas e consideradas ilícitas e que os Estados tentam coibir. 

 

7. D 

A Nova Ordem Mundial é caracterizada pelo aumento dos conflitos étnicos, religiosos e separatistas e 

também do terrorismo. No caso dos grupos terroristas, são exemplos: 

- Estado Islâmico (fundamentalista sunita, com o objetivo de estabelecer um califado no mundo 

muçulmano, operante na Síria e Iraque, e atuante contra os governos desses países, potências ocidentais 

e a Rússia); 

- Boko Haram (fundamentalista sunita, operante no norte da Nigéria, promove atentados contra o governo 

e cristãos, objetiva a imposição da lei islâmica em grande parte do país); 

- Hamas (fundamentalista sunita e partido político, representa os palestinos, principalmente da Faixa de 

Gaza, e atuante contra Israel, pois os israelenses promoveram uma ocupação parcial dos territórios 

palestinos e o Estado israelense é desproporcionalmente violento em ações contra palestinos). 
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8. Trata-se da Síria, localizada no Oriente Médio. Foi um dos países atingidos pela Primavera Árabe em 

2011, um movimento por democracia contra a ditadura de Bashar al-Assad. Porém, o fracasso da 

diplomacia, a violência do governo e dos grupos rebeldes, bem como a interferência de outros países 

(Estados Unidos, França, Rússia, Arábia Saudita, Turquia e Irã) levaram a Síria a uma guerra civil com 

milhares de mortos. Entre os grupos rebeldes, surgiu o Estado Islâmico (grupo fundamentalista sunita e 

terrorista), que luta contra os governos do Iraque e da Síria, além de promover atentados contra países 

como Turquia, França, Bélgica e Estados Unidos. Nos últimos anos, um grande fluxo de refugiados 

migrou para os países vizinhos e União Europeia. Também aumentou o fluxo de refugiados para o Brasil, 

país que apresenta a maior população de origem síria e libanesa do mundo. 

 

9.  

a) As duas principais regiões com movimentos separatistas na Espanha são a Catalunha e o País Basco. 

No caso da Catalunha, um referendo pela independência agravou a crise com o governo central 

espanhol nos últimos anos. 

b)  Com a globalização da economia, fortaleceram-se movimentos de reação ao enfraquecimento dos 

Estados Nacionais, entre os quais, o crescimento de movimentos políticos extremistas, a exemplo da 

extrema-direita, que, em muitos casos, é protecionista. Mesmo no interior das organizações 

econômicas do período da globalização, observa-se uma defesa dos interesses nacionais, a exemplo 

da OMC (Organização Mundial do Comércio). O pouco avanço nas negociações comerciais reflete a 

atuação pouco liberal de países (Estados Unidos) ou grupos de países (G-20, países emergentes e 

subdesenvolvidos). 

 

10. Entre os motivos de perseguição às pessoas que se tornam refugiadas, podem-se citar: raça, religião, 

nacionalidade, opiniões políticas, diferenças entre grupos sociais, violação dos direitos humanos, grave 

perturbação da ordem pública interna. As consequências demográficas para as áreas de origem desses 

refugiados são: redução da população, da PEA e do mercado consumidor, queda da taxa de fecundidade, 

queda da longevidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


