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1. RESUMO 

O presente trabalho visa discutir sobre as alterações sofridas no 

desenvolvimento da Turquia na última década e pretende analisar como a crise 

migratória dos últimos anos influenciou esse país. 

O presente trabalho manterá o foco apenas nos movimentos de refugiados 

sírios que pediram abrigo na Turquia ou que passaram por este país para chegar à 

Europa. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Ainda que seja um tema que remonta aos mais antigos tempos da 

humanidade, as migrações internacionais têm tomado a agenda da grande maioria 

dos países nos últimos anos, principalmente dos mais desenvolvidos, tendo em vista 

que este fenômeno é constantemente associado com consequências negativas e 

influenciam as características dos países de origem e destino, como perda da 

identidade local, aumento da violência e desemprego, desequilíbrios econômicos e 

sociais, entre outros. 

No curto prazo, o principal impacto previsto para os países que recebem 

refugiados é o aumento dos gastos do governo com serviços básicos a serem 

prestados a essa parcela da população, como moradia, alimentação e outros 

auxílios. Porém, apesar do aumento momentâneo dos gastos, sabe-se que a 

contribuição financeira dos refugiados pode ser maior do que os gastos do governo 

com benefícios e subsídios, tendo em vista que, quando inseridos no mercado de 

trabalho, os refugiados contribuem através dos impostos e com o aquecimento da 

economia de maneira geral, tendo em vista que como chegam sem nada, acabam 

gastando todo o dinheiro que recebem com sua a subsistência. Portanto, os 

esforços para a integração dos migrantes refugiados podem, segundo esta análise, 

ser encarados como um investimento, e não como despesa. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho é discutir sobre o importante papel que a Turquia 

tem na Guerra da Síria, seja no acolhimento dos refugiados em trânsito para a 

Europa, no desenvolvimento de uma ajuda comunitária efetiva, com o apoio da 



comunidade internacional, aos campos de refugiados em suas fronteiras e na 

tentativa de acabar com o conflito. 

 

4. METODOLOGIA 

A tipografia da pesquisa, segundo seus objetivos, será descritiva e 

comparativa, e contará com análise qualitativa dos dados coletados e interpretados, 

mediante a elaboração e apresentação de relatório de pesquisa nas datas 

estipuladas. A pesquisa contará com fontes de dados bibliográficos e documentais, 

uma vez que pretende utilizar a bibliografia disponível sobre o assunto, bem como 

os diversos artigos, documentos e revistas específicas veiculadas no meio 

acadêmico científico convencional, também em mídia digital. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com o aumento dos deslocamentos de indivíduos entre diversas regiões, as 

diferenciações entre denominações como imigrante e emigrante deram lugar ao 

termo migrante, que engloba todos os movimentos unidirecionais, sem distinção 

entre origem e destino, ou de quem parte e quem chega. (GUIMARÃES, 2010) 

Segundo Patarra (2006) as novas modalidades de migrações, advindas da 

globalização, devem ser minuciosamente estudadas, para conhecimento, 

entendimento e principalmente para que seja feita uma revisão de todo esse 

fenômeno. 

Seguindo os pontos denominados de “as leis da migração” propostos por Ravenstein 

(1889), pode-se alinhar mais uma afinidade de sírios com turcos no que diz respeito 

à industrialização da Turquia, principalmente do setor têxtil, e pela proximidade 

geográfica com a Síria. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Para Castiglioni (2009), o tema é de difícil definição devido a dificuldade de 

obtenção de dados adequados, por sua heterogeneidade, que dificulta a 

generalização e formulação de estimativas reais, e também pelo caráter 

multidisciplinar do fenômeno. Com tantos efeitos mundialmente abrangentes, as 

migrações internacionais deveriam ser analisadas e inseridas nas agendas e 

estratégias globais, nacionais e regionais para o desenvolvimento econômico, tanto 



nos países já desenvolvidos como nos países em desenvolvimento (PATARRA, 

2006). Esse trabalho poderia ser elaborado juntamente com instituições como a 

Organização Mundial de Comércio (OMC) e Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). 

As consequências que a Turquia vem enfrentando pela atual crise migratória 

também podem estar longe de serem totalmente desvendadas, porém os esforços 

que esse país tem desprendido para conter suas fronteiras vêm sendo 

frequentemente elogiado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e 

principalmente a União Europeia (UE). O bloco é o principal interessado em manter 

esse posicionamento perante os refugiados/migrantes, pois a Turquia seria a porta 

de entrada dessa população na Europa. Esse entrave garantiu ao país um aumento 

no seu poder de barganha, tanto com o bloco, como em decisões de níveis 

mundiais, dadas na ONU. 

Esses aspectos comparativos entre dados do desenvolvimento da Turquia de 

antes e depois da eclosão da Guerra na Síria, tendo como consequência a crise de 

refugiados, serão abordados, destacados e analisados no decorrer dos estudos 

desse trabalho. 
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