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INTRODUÇÃO (p. 228)

➢ Período pós-Segunda Guerra Mundial: aumento no número de conflitos

armados.

“[…] sem dúvida o século XX foi o mais assassino de que

temos registro, tanto na escala, frequência e extensão da

guerra que o preencheu como também pelo volume único

das catástrofes humanas que produziu, desde as maiores

fomes da história até o genocídio sistemático.”

Eric Hobsbawn
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UM MUNDO DISTANTE DA PAZ (p. 229-232)

➢ Índice Global de Paz (GPI): situação de paz no mundo piorou.
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UM MUNDO DISTANTE DA PAZ (p. 229-232)

➢ Fatores que explicam a piora do GPI:

➢ aumento do terrorismo;

➢ conflitos no Oriente Médio;

➢ aumento das tensões na Europa e nos EUA
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UM MUNDO DISTANTE DA PAZ (p. 229-232)
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UM MUNDO DISTANTE DA PAZ (p. 229-232)

➢ Guerra: conflito armado que envolva dois ou mais Estados e que resulte na morte

de pelo menos mil pessoas por ano.

Na Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

morreram cerca de 10 milhões de pessoas.

Na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) morreram 

cerca de 50 milhões de pessoas.
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UM MUNDO DISTANTE DA PAZ (p. 229-232)

➢ Século XX: Crescimento do tribalismo com diversas etnias entrando em conflito.

RACISMO

NACIONALISMO
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UM MUNDO DISTANTE DA PAZ (p. 229-232)

➢ A passagem do século XX para o século XXI foi marcado pelo aumento dos

gastos militares.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA ÁFRICA (p. 233-236)

➢ África: intensa diversidade étnica.

 Conferência de Berlim: as colônias

na África foram divididas entre as

potências europeias de forma artificial,

sem considerar as diferenças étnicas.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA ÁFRICA (p. 233-236)
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA ÁFRICA (p. 233-236)

➢ Com o enfraquecimento das potências europeias após a Segunda Guerra Mundial

fortaleceram-se movimentos nacionalistas para a descolonização da África.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA ÁFRICA (p. 233-236)

➢ Após as independências eclodiram no continente vários conflitos armados.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA ÁFRICA (p. 233-236)

➢ Guerra de Biafra (Nigéria): conflito entre a etnia ioruba e o ibo. Os ibos

controlama região de Biafra onde estão as reservas de petróleo. Após uma

tentativa de independência, o governo invadiu a região dando origem a uma

guerra civil.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA ÁFRICA (p. 233-236)

➢ Ruanda: O país era controlado pela minoria tutsi que administrava politicamente

o país e contava com o apoio do governo belga. A maioria hutu passou a dominar

o país após a independência iniciando uma forte perseguição aos tutsi.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA ÁFRICA (p. 233-236)

➢ Sudão do Sul e Darfur: a maioria muçulmana do norte pretendia criar um estado

com base nas leis islâmicas.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA EUROPA (p. 237-241)

➢ Europa: o antigo povoamento e as grandes migrações fizeram com o que o

continente tivesse grande diversidade.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA EUROPA (p. 237-241)

➢ Espanha: O povo basco manteve sua identidade cultural apesar de séculos de

dominação espanhola e francesa.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA EUROPA (p. 237-241)

➢ Em 1959 ocorreu a formação do ETA (Pátria Basca e Liberdade), grupo terrorista

que promove atentando para forçar os governos a reconhecer a independência do

país basco.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA EUROPA (p. 237-241)

➢ Reino Unido: nação insular localizada no noroeste da Europa.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA EUROPA (p. 237-241)

➢ Irlanda: Em 1922 o sul da ilha se separou do Reino Unido fundando a República

da Irlanda (Eire). Na porção norte (Ulster) cresceram as tensões entre a maioria

protestante e a minoria católica. Na década de 1970 surge o IRA (Irish Republican

Army), braço armado da minoria católica.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA EUROPA (p. 237-241)

➢ Domingo Sangrento: foi um confronto entre manifestantes católicos, protestantes

e o exército inglês, ocorrido em Derry, na Irlanda do Norte, no dia 30 de janeiro de

1972. O movimento teve início com uma passeata de dez mil manifestantes que

pretendiam, saindo do bairro de Creggan em marcha pelas ruas católicas da

cidade, chegar até a Câmara Municipal. Antes disso, entretanto, soldados

ingleses partiram para a ofensiva e dispararam contra os manifestantes, deixando

14 ativistas católicos mortos e outros 26 feridos.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA EUROPA (p. 237-241)

➢ Bélgica: divide-se em três regiões diferentes: Bruxelas (bilíngue), Flandres

(flamengo) e Valônia (francês).



Professor Ronaldo Costa Barbosa

PRINCIPAIS CONFLITOS NA EUROPA (p. 237-241)

➢ Há dois movimentos separatistas na Bélgica:

➢ Um defende a separação e a formação de dois novos países;

➢ Outro defende a incorporação das regiões aos países vizinhos.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA EUROPA (p. 237-241)

➢ Cáucaso: Localizada na fronteira entre a Ásia e a África. Com o fim da União

Soviética eclodiram os movimentos separatistas.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA EUROPA (p. 237-241)

➢ Ossétia do Sul: A maioria persa reividica a independência em um movimento

separatista. A região declarou unilateralmente sua independência que foi

reconhecida somente pela Rússia, país com o qual pretende se integrar.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA EUROPA (p. 237-241)

➢ Abecásia: a população muçulmana da região declarou unilateralmente a

independência reconhecida somente pela Rússia.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA EUROPA (p. 237-241)

➢ Chechênia: a população muçulmana declarou independência iniciando uma

guerra civil contra o governo de Moscou. O conflito matou mais de 150 mil

pessoas entre 1994 e 2003.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA ÁSIA (p. 242-245)

➢ Caxemira: Após o fim da dominação britânica a região foi dividida em dois países:

Índica, com maioria de população hindu e Paquistão com maioria de população

muçulmana. Parte da Caxemira, de maioria muçulmana, permaneceu sob o

domínio da Índia, iniciando o conflito.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA ÁSIA (p. 242-245)

➢ Filipinas: População de maioria católica, porém os muçulmanos são maioria no

sul do país e lutam pela sua independência desde a fundação da Frente Moro de

Libertação Islâmica.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA ÁSIA (p. 242-245)

➢ Síria: Durante a Primavera Árabe,

levantes populares tentaram derrubar

o ditador Bashar al-Assad iniciando

uma guerra civil que foi agravada

pela presença dos curdos e do

Estado Islâmico gerando o maior

fluxo de refugiados da atualidade.
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PRINCIPAIS CONFLITOS NA AMÉRICA (p. 245)
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