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                                                                  UNIDADE 3 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

• Entender os conflitos no mundo contemporâneo; pág. 62, 63. 

• Analisar o Planisfério Político para compreender a divisão entre os países  

           com seu nome oficial e suas fronteiras; pág. 64. 

• Diferenciar o Estado, Nação e Território; págs. 65 a 67. 

• Identificar o povo Basco; pág. 66. 

• Compreender a colonização da Índia; pág. 67. 

• Identificar no mapa os conflitos armados no ano de 2012; págs. 74 a 76. 

• Compreender a Guerra da Coreia - PÁG. 75 

• Entender a problemática dos Refugiados, pág.76. 

• Entender o significado da palavra “Primavera Árabe”: Causas e  

          desdobramentos; pág. 77 a 80. 

• Entender os conflitos no Oriente Médio. págs. 81 a 86. 

• Compreender os conflitos entre Palestinos e Israelenses; pág. 83. 

• Entender a Guerra no Iraque; pág. 84. 

VÍDEO: Primavera Árabe; pág. 80. 

Site:http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br 

 
____________________________________________________________ 
 

          ROTEIRO PARA ESTUDO: 
    
CONFLITOS NO MUNDO CONTEMPORÂNEO: 

O século XX ficou marcado por dois grandes conflitos mundiais (Primeira e segunda Guerra 

Mundial) e atualmente o mundo atravessa por vários conflitos oriundos de vários motivos: 

como luta por territórios, pela independência, por questões religiosas, recursos minerais, 

entre outros. 

Em todos os continentes é possível identificar focos de tensão que colocam em risco a paz 

daqueles que vivem nos locais que, estão envolvidos em uma das questões acima. 

 
 
 
 
 



Exemplos: 
 
➢ Europa  
No continente europeu, um dos principais motivos de conflitos é a questão do povo basco. 

O povo basco está distribuído no nordeste da Espanha e sudoeste da França. Essa etnia 

luta pela independência política e territorial há pelo menos 40 anos. Os bascos correspondem 

a um grupo social de origem não identificada e que provavelmente teria chegado à península 

Ibérica (Portugal e Espanha) há 2000 anos. A partir desse fato, no ano de 1959, foi criado 

um movimento com ideias socialistas e separatistas denominado de ETA (Euskadi ta 

Askatsuna ou Pátria Basca e Liberdade). Com o surgimento desse grupo tiveram início os 

atentados, sobretudo, às autoridades. 

  
➢ África 
No continente africano, o que motiva os conflitos é o modo pelo qual o continente foi dividido. 

Antes da chegada dos europeus, os africanos viviam em harmonia, pois os grupos rivais se 

respeitavam e isso não gerava instabilidade. No processo de colonização, os países 

europeus se reuniram em Berlim, em uma Conferência, para definir a divisão do espaço 

africano para que esse fosse administrado e explorado pelas nações envolvidas na reunião. 

Mas as fronteiras impostas pelos europeus não levaram em conta as disparidades étnicas 

existentes no continente. Esse ato equívoco provocou a separação de grupos aliados, “união” 

de grupos rivais e assim por diante. Ao serem agrupados de forma desordenada e sem 

analisar a estrutura social, cultural e religiosa, promoveu-se uma grande instabilidade em 

vários pontos da África. 

  
➢ Ásia  
Na Ásia, o principal ponto de conflito está localizado no Oriente Médio, mais precisamente 

no confronto entre árabes e israelenses. É comum observar nas páginas de jornal, revistas 

e meios de comunicação em massa os conflitos armados entre palestinos e israelenses. 

Geralmente são desenvolvidos por meio de ataques terroristas, atentados, homens-bomba, 

entre outros, eventos sempre marcados por um elevado nível de violência. 

 

No Iraque, as divergências estão ligadas às questões religiosas, econômicas, territoriais e 

étnicas. O país é protagonista de confrontos com o Irã e o Kuwait, além da divergência eterna 

com os Estados Unidos. 

 

Em território afegão, a instabilidade política está presente há décadas e é promovida pela 

religião: 20% da população é xiita e 80% sunita. Além disso, existem as divergências e 

rivalidades entre as tribos nativas, promovendo um elevado número de refugiados 

(aproximadamente 3,5 milhões de pessoas). 



 

Existe ainda no continente asiático um grande confronto entre Índia e Paquistão, foco de 

tensão impulsionado pela intolerância entre mulçumanos e hindus, na região da caxemira, 

no norte da Índia e nordeste do Paquistão, área que integra o território indiano e que não é 

aprovado pelos paquistaneses. 

 

Conflitos mundiais recentes: 
 
Estado Islâmico - PÁG. 84 - O Estado Islâmico é um estado autoproclamado por terroristas 

de diversas nacionalidades. Não é reconhecido por nenhum governo, nem pela ONU. 

Atualmente, dominam cidades da Síria e do Iraque, e realizam atentados contra a população 

civil de países europeus e do Oriente Médio. 

Primavera Árabe - Pág. 77 - A Primavera Árabe começou na Tunísia, quando um jovem 

ateou fogo ao próprio corpo por ter tido as frutas e legumes que vendia apreendidos pela 

polícia. 

O ato promovido pelo jovem foi uma forma de demonstrar o descontentamento em relação 

ao regime ditatorial no qual estavam vivendo as pessoas daquela região, especialmente em 

relação a repressão popular. O caso levou a comoção social e gerou manifestações a partir 

daquele momento por parte da população que se sentiu representada pelo ato do jovem. 

 

O movimento conseguiu a deposição de alguns ditadores na região: no Egito, Líbia, Síria, 

Iêmen, muitos dos quais foram assassinados. Ainda assim, apesar do eco produzido pelos 

movimentos, não houve a instalação de regimes democráticos na região, e a região vive sob 

uma grande instabilidade, com intensificação da ação de grupos extremistas e a continuação 

de conflitos 

Outros locais que foram afetados pelas manifestações são: Marrocos, Argélia, Omã, Arábia 

Saudita, Kuwait, Qatar, Emirados Árabes, Bahrain, Iraque, Jordânia, Palestina/Cisjordânia e 

Palestina/Gaza. 

Conflitos do Oriente Médio 

 

Conflito Árabe-Israelense (Palestinos e Israelenses)- pág. 83 - O motivo pelo conflito entre 

palestinos e israelenses está na disputa por uma faixa de terra localizada ao longo do mar 

Mediterrâneo, entre o Egito e o Líbano. A disputa acontece há 60 anos de forma violenta, 

envolvendo árabes e judeus. Com a criação do Estado de Israel após a II Guerra Mundial, o 

território foi cedido à nação recém-construída. 

___________________________________________________________ 
 
 
 



ATIVIDADES PARA RESPONDER:  
 

1. Pesquise e disserte sobre a Guerra no Iraque.  
 

2. Pesquise e disserte sobre a Guerra da Coreia.. 
 

3. Os protestos nessa revolução iniciaram-se em janeiro de 2011, com o objetivo de derrubar o 

então ditador Hosni Mubarak, o que foi concretizado em menos de um mês. Foi por meio das 

redes sociais que as principais mobilizações se manifestaram. A população jovem, 

insatisfeita com as condições e características dos regimes ditatoriais, organizaram-se 

utilizando instrumentos de sites como o Twitter e o Facebook para difundir as suas 

insatisfações, marcar datas e organizar os protestos que culminaram na derrocada das 

ditaduras na Tunísia e no Egito. 

Assinale as alternativas corretas: 
                                    

A) Talibã 

B) Socialimo 

C) Capitalismo 

D) Primavera Àrabe 

E) Fundamentalismo 

                                  

4. Para relacionar as questões, o mapa o ajudará na localização dos países. 

 

                                                                             Fonte: www.history.com.br 

 



MORTES, CONFLITOS E GUERRAS EM ANDAMENTO: 

 
 

Crédito das imagens: Geoescola.com.br 

 

 

(A) 

 

 

(    ) 

País oriental da África: 
Uma  Guerra Civil ainda em andamento. O 
conflito, que começou em 1991, tem causado a 
desestabilização de todo o país, com a fase atual 
do conflito vendo o governo do país perder o 
controle substancial do estado para as forças 
rebeldes. Os distúrbios compreendiam 
inicialmente uma série de confrontos entre 
diversas facções tribais, mas desde meados da 
década de 2000, assumiu um tom islâmico 
militante. 

(B) 

 

(    ) 

País que se localiza na região ocidental da África: 
Dezenas de milhares de civis estão sendo forçados a 
abandonar seus lares e comunidades devido à 
violência armada. Deslocamentos forçados continuam 
sendo registrados na região, cinco anos após uma 
onda de violência ter chamado atenção global, com o 
sequestro das meninas da cidade de Chibok por 
extremistas do Boko Haram. Cenário gera “graves 
preocupações” na avaliação do enviado da ONU. 

(C) 

 

(    ) 

País localizado na África Oriental, mais 
especificamente na região do “Chifre Africano”. 
As Guerras Civis foram uma combinação de dois 
conflitos que foram travados entre as 
organizações concorrentes. Conflito entre 
cristãos e muçulmanos. Muitas pessoas estão 
vivendo em acampamento, fugindo da guerra, 
para outros países. 

 

 

(    ) 

País localizado no centro da Ásia. A Guerra tem 
início em 1979. Inicialmente era um conflito entre 
a URSS e afegãos, e mais tarde, os EUA se 
envolvem na contenda. Nessa guerra, que 
perdura até os nossos dias, a luta é travada entre 
os Estados Unidos e aliados, contra o regime 
talibã (regimes fundamentalistas islâmicos mais 
radicais da história). 

(E) 

 

 (    ) 

             País do Oriente Médio: 
É um conflito que se estende desde 2011 entre 
vários grupos armados. O Observatório Sírio de 
Direitos Humanos já estimou como consequência 
do conflito mais de 470 mil mortos e mais de 11 
milhões de refugiados, dos quais 4,9 milhões 
migraram para fora do país. O conflito começou 
como consequência da repressão do governo 
contra os protestos populares durante 
a Primavera Árabe e hoje tomou proporções de 
sectarismo religioso (intolerância religiosa). 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/primavera-Arabe.htm


5. Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre  dois países e seua aliados, que 

ficou dividido entre  Bloco Oriental e o Bloco Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial. 

Foram os dois grandes vitoriosos na Segunda Guerra Mundial . Predominou o poder e a 

influência dessas  superpotências, onde cada um liderava um bloco de países, com 

regimes e ideologias distintos: capitalistas x socialistas. 

Cite o nome dos dois países em questão: 

                      a) __________________________________ 

                      b) __________________________________ 

 
6. Disserte sobre o problema mundial, referente à XENOFOBIA. 

 
7. Observe o mapa-múndi Político, e assinale as alternativas corretas: 

 
 

 
 
Fonte: www.history.com.br 

                               

A) 
O mapa-múndi político traz a divisão entre os países, cada qual com seu nome e suas 

fronteiras. 

B) A configuração do mapa-múndi é estática, não muda nunca. 

C) 
Estado refere-se à organização do poder político da sociedade nacional, regido por 

leis. 

D) 
Nação é a parte de uma população que tem características étnicas, históricas, 

linguísticas e religiosas. 

E) 
Território é a porção do espaço geográfico que pertence a um Estado nacional e é por 

ele controlado e administrado. 

                                    
 
 
 
 
 
 



8. Refugiado (e a crise migratória). Toda a pessoa que, em razão de fundados temores de 
perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo 
social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos 
temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo, devido a grave e generalizada violação 
de direitos humanos, é obrigado a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio 
em outros países. Segundo o Alto-Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR), agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para refugiados milhões de 
pessoas foram forçadas a se deslocar em função de conflitos, guerras ou perseguição 
política em todo o mundo. 
 

 

  Fonte: geoescola.com.br 

Pesquise sobre os Refugiados do Continente Africano, para Lampedusa, pequena ilha 

italiana,suas causas e consequências. 

 

9. Pesquise sobre Mahtma Ganghi, que lutou pela libertação colonial da Índia.  

 

10.  A data de 20 de Março de 2003 foi profundamente marcante para a história do Iraque, foi 

nesse dia que as tropas da coalisão liderada pelos Estados Unidos, mesmo sem a 

autorização da ONU, iniciaram a invasão militar do território iraquiano, até então comandado 

pelo ditador Saddam Hussein, em busca de supostas armas químicas fabricadas pelo país 

(o que depois foi provado como falso). 

 Após a retirada das tropas americanas no início de 2012, em que estado o Iraque atualmente 

se encontra? 

 

mcsc 

 


