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MUROS 

Os muros crescem por todo lado e formam uma imensa barreira geográfica. Em 1989, 

quando caiu o muro de Berlim (símbolo da Guerra Fria), havia 16 muros a defender 

fronteiras no mundo. Hoje, existem 65 construídos ou em vias de ficarem prontos. 

O principal motivo para a criação dos muros contemporâneos é o controle do fluxo 

migratório nas fronteiras dos países. O presidente norte-americano Donald Trump quer 

construir um muro para dividir os Estados Unidos do México. Segundo recentes 

declarações, essa será uma das principais medidas para reforçar o controle migratório 

nos EUA e travar o fluxo ilegal de mexicanos para o país. Ele ainda busca suspender os 

programas de apoio a refugiados e a concessão de vistos a cidadãos de sete países. 
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A construção do muro com o México está repleta de incertezas. Quem pagaria pela 

obra? A equipe de Trump estima que a construção deva custar 10 bilhões de dólares. 

Durante as eleições de 2016, Trump afirmou que os mexicanos devem pagar pelo muro, 

mas o país se recusa a arcar com os custos. A fronteira EUA-México tem cerca de 3.1 mil 

km de extensão, passando por grandes áreas urbanas, desertos, montanhas e rios. Cerca 

de mil km já são cobertos por cercas e muros de concreto, que visam aumentar o 

controle em relação à imigração, inibir o narcotráfico e coibir as ações dos chamados 

“coiotes”, grupos que atravessam a fronteira de forma clandestina. Trump diz que o 

muro cobrirá mais 1.6 mil km e que obstáculos naturais vão cuidar da área restante. Para 

que serve um muro? Um muro é uma construção física que existe para dividir o mundo 

de dentro do mundo de fora. Um muro cria territórios e evita o encontro indesejado 

com o outro. Ele limita a livre circulação num espaço e também serve como barreira de 

proteção. 
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Para que serve um muro? 

Um muro é uma construção física que existe para dividir o mundo de dentro do mundo 

de fora. Um muro cria territórios e evita o encontro indesejado com o outro. Ele limita 

a livre circulação num espaço e também serve como barreira de proteção. 

O maior muro do planeta é a Grande Muralha da China, cuja construção começou por 

volta de 220 a.C. A obra histórica uniu fortificações erguidas e formou um sistema contra 

invasões dos inimigos vindos do Norte. Na história, destaca-se ainda o Muro de Adriano, 

uma fortificação em pedra com comprimento de 173 quilômetros e que foi construída 

no século 2 pelo imperador romano Adriano, com o objetivo de defender o Império 

Romano Adriano, com o objetivo de defender o Império Romano na Bretanha. Para 

protegê-la, 14 fortes foram posicionados em toda sua extensão, além de 80 torres 

militares. 

 

Conheça cinco muros contemporâneos: 

1) CISJORDÂNIA-ISRAEL O Muro da Cisjordânia começou a ser construído em 2002, 

período da Segunda Intifada, e separa Israel do território palestino da Cisjordânia. 

Na época, foi dito que o intuito era impedir a entrada de palestinos para prevenir 

atos de terrorismo. Os que se opõem à barreira denunciam que o muro é uma 

ferramenta utilizada por Israel para, além de interditar as negociações de paz por 

estabelecer unilateralmente novas fronteiras, também anexar gradualmente 

porções do território palestino, muitas das quais passaram a abrigar assentamentos 

israelenses. 

2)  EUA-MÉXICO Cerca de 1.000 km já são cobertos de fronteira dos Estados Unidos 

com o México são cobertos por barreiras físicas, como cercas e muros. Elas estão 

situadas nas cidades de El Paso e Ciudad Juárez, e também entre San Diego e 

Tijuana. Essas barreiras são o símbolo da política anti-imigração norte-americana. 

Com os ataques de 11 de setembro de 2001, os EUA apertaram ainda mais o cerco, 

temendo que terroristas pudessem entrar em território norte-americano via 

México. 

3) COREIA DO NORTE-COREIA DO SUL Em 1977, a Coreia do Sul construiu um muro na 

fronteira com a Coreia do Norte. Além de ser uma barreira física, o muro dividiu 

ideologicamente os países durante a Guerra Fria: o norte comunista (apoiado pela 
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URSS), e o sul, capitalista, sob influência dos EUA. A porção de território foi 

transformada em uma zona desmilitarizada. Ou seja, uma faixa "neutra" onde 

militares das duas Coreias podem transitar, mas sem cruzar linha que demarca o 

território de cada um dos países. É a fronteira mais militarizada do mundo, com 

cerca de 1 milhão de soldados a postos. 

4) ESPANHA-MARROCOS: MUROS DE CEUTA E MELILLA Ceuta e Melilla são enclaves 

espanhóis no norte África. As duas cidades fazem divisa com o Marrocos e estão 

muito próximas do Estreito de Gibraltar, que separa os dois continentes. Até os anos 

1990, a divisão entre os territórios espanhol e marroquino era pouco perceptível e 

o trânsito de pessoas de um local para o outro era comum. Com a criação da União 

Europeia e a política de livre-circulação dos cidadãos europeus, a Espanha foi 

incentivada a apertar o cerco em suas zonas fronteiriças. Os muros chegam a ter 20 

quilômetros de extensão e o principal objetivo é impedir a imigração de africanos 

para a Europa. 

5) GRÉCIA-TURQUIA: MURO DE EVROS O muro construído em 2012 pela Grécia na 

fronteira da Turquia visa coibir a entrada de imigrantes ilegais. Segundo estimativas, 

cerca de 90% dos imigrantes que ingressam de forma ilegal na União Europeia o 

fazem por meio dessa fronteira. Ele foi construído ao longo de um trecho da 

margem do rio Evros, fronteira natural que separa a o território europeu dos 

vizinhos turcos. 


