
União Europeia

Agrupamentos de países

• Enfraquece
– Reforço regional
– Limitações diversas 

frente aos países de 
fora do bloco

• Positivos
– Intensificação 

regional da 
globalização

– Aumento do 
intercâmbio entre 
países de diferentes 
blocos e entre os 
blocos comerciais

Reforça ou enfraquece o processo de globalização?

Um recorte: comércio mundial

•Regulação: OMC

Blocos comerciais – tipologia

• Zona de Livre 
Comércio
– Fim das restrições 

comerciais

• União Aduaneira
– Unificação do padrão 

de comércio externo

• Mercado Comum
– Livre circulação dos 

fatores de produção

• União Monetária
– Moeda comum no 

bloco
– Fim das moedas 

nacionais

NAFTA

MERCOSUL

UE

ZONA DO 
EURO

UE
• Etapas

– 1951: tratado de 
Paris

• CECA

– 1957: tratado de 
Roma

• CEE

– 1991-93: tratado de 
Maastricht

• UE

• Fatores
– Recurso para 

inserção mundial na 
Guerra Fria (bloco 
capitalista)

– Recurso de sinergia 
entre os 
participantes

• Mercado
• Investimentos

UE – instituições

• Banco Europeu de 
Investimentos
– Redução das 

desigualdades 
infraestruturais do 
bloco

• Banco Central 
Europeu
– Exigência de 

condições financeiras 
dos países 
participantes

• Baixa inflação anual
• Déficit Orçamentário 

menor que 3% PIB
• Divida Pública inferior 

a 60% PIB



UE 
instituições

• Espaço Schengen 
(1985)
– Trânsito de pessoas
– Caráter simbólico de 

integração

Crise na UE 
• Fatores econômicos 

regionais
– Permanência de 

assimetrias no bloco
– Paises de baixa 

competitividade
• Fatores institucionais

– Ausência ou 
enfraquecimento de 
instâncias de correção 
dos problemas 
econômicos e 
infraestruturais

• Fatores políticos
– Crescimento da 

extrema direita com 
discurso

• Nacionalista
• Xenófobo
• Anti-integração

•Ameaças de saída de países de Schengen;

•BREXIT

•Fortalecimento doe “eurocéticos”

Migrações e refugiados

• Acentuação do 
cenário de crise em 
partes da Ásia e da 
África
– Síria
– Sudão do Sul
– Líbia
– Somália

• União Europeia
– Instrumentalização 

dos migrantes em 
um discurso político 
de extrema direita 
para pressionar 
governos nacionais 
ou a UE 

– Itália: M5S
– Alemanha: pressão 

da extrema direita 
sobre o governo

Migrações e refugiados

• Acordos (firmados 
ou tentativas)
– Acordo UE – Turquia
– Tentativa de criação 

de “plataformas de 
desembarque”

• Triagem dos 
refugiados no Norte 
da África

• Pressões hipócritas
– Países da UE 

• Transição 
demográfica completa

• Demanda por 
trabalho

Busca de seletividade na 
entrada de imigrantes 
através do discurso xenófobo 
que aumenta a 
vulnerabilidade do grupo na 
Europa

Questões:

1.

Considerando a análise dos dados do gráfico, uma
razão  para  a  política  migratória  adotada  pela
chanceler alemã é:
(A) elevação do nível salarial
(B) redução de custos trabalhistas
(C) recomposição da população ativa
(D) importação de operários qualificados

2.  O  grafite  é  uma  manifestação  artística  com
múltiplas  expressões,  dentre  elas  a  crítica
políticosocial,  bastante  presente  nas  obras  de
Bansky, por exemplo. Em um evento na cidade de
Belém,  ao  sul  de  Jerusalém,  Bansky  e  outros
artistas  grafitaram  parte  do  muro  que  envolve  a
Cisjordânia e seus arredores, tendo o contexto local
como tema comum, como ilustram as obras abaixo.
O  lugar  escolhido  e  as  imagens  grafitadas  são
evidências  da  oposição  do  artista  ao  seguinte
aspecto do conflito nessa região:



(A) radicalismo de posições no embate de sistemas
religiosos
(B) assimetria de poder no processo de segregação
territorial
(C)  ausência  de  legalidade  no  enfrentamento  de
forças militares
(D) excesso de burocracia no encaminhamento de
negociação diplomática

3. Em novembro de 2014, a Alemanha celebrou 25
anos da queda do Muro de Berlim. Apesar do tempo
decorrido  e  dos  investimentos  realizados,  ainda
persistem  muitas  diferenças  entre  as  porções
ocidental  e  oriental  do  país.  Os  mapas  abaixo
apontam exemplos dessas diferenças.
Uma prioridade  da  plataforma  política  do  Partido
Nacional Democrata, da extrema-direita alemã, é a
adoção  de  severas  restrições  à  imigração  para  o
país. Com base nessa informação e na análise dos
mapas, a porção oriental do país possui atualmente,
como  característica  social  marcante,  níveis  mais
elevados de:

(A) inclusão política
(B) automação industrial
(C) sentimento xenófobo
(D) qualificação profissional

4.

Os  casos  de  mortes  de  imigrantes  ilegais  que
tentam  chegar  à  Europa  por  via  marítima  têm
ocupado os noticiários. Na figura abaixo, os pontos
indicam os locais onde ocorreram essas mortes, de
janeiro de 2000 a julho de 2015.
Identifique os dois continentes de procedência da
maior  parte  desses  imigrantes.  Em  seguida,
apresente  duas  justificativas  socioeconômicas  que
têm levado essas pessoas a deixar os continentes
de origem em direção à Europa.

Respostas:  https://geovest.wordpress.com/escolas/
progressao/


