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Aluno (a): ________________________________________ Série: 8º Ano
ATIVIDADE
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
•
•
•
•
•

Realize a atividade no caderno com cabeçalho e ENVIE foto destas concluídas até dia 05
de maio;
Transcreva as questões para assinalar e/ ou responde-las;
Assinale ou redija sua resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
A letra deve ser legível e as questões abertas devem ser respondidas de maneira clara e
desenvolta.
Boa atividade a você!

Conteúdo do capitulo 3: Povo, cultura e nação-

Os conflitos étnicos são divergências entre indivíduos, grupos ou sociedades com
propriedades religiosas, raciais, políticas, culturais e territoriais diferentes.
A definição de etnia: Etnia – palavra de origem grega que significa “povo” (ethnos) – refere-se a
indivíduos com características específicas que se materializam em costumes, línguas,
religiões, origens demográficas, etc. Para alguns pesquisadores a etnia é marcada pelas
propriedades genéticas, definindo as concepções de raça e cultura.
Conflitos e embates fazem parte da história da humanidade e suas lutas por sobrevivência.
Etnias foram extintas em prol de diversos pretextos, como expansão e domínio de territórios,
acúmulo de riquezas, doutrinação religiosa, entre outros.
As divisões territoriais dos Estados-nações na grande maioria das vezes aconteceram de
acordo com as ordens de poder de cada nação ou civilização. Dessa forma, o estabelecimento
das fronteiras quase nunca representou a diversidade étnica das mais diversas regiões do
mundo. Como herança, existem no mundo inúmeros conflitos étnicos e separatistas, que visam
à emancipação ou independência de alguns povos, ou a disputa de um mesmo território por
duas ou mais nações.

Diferentemente da etnia, as noções de pertencimento e identidade são construções
sociais. Os sujeitos se reconhecem em uma determinado grupo quando entra em contato com
outros dissemelhantes. Esse novo contato pode gerar repúdio às diferenças, convicções de
superioridade e, consequentemente, conflitos que desencadeiam em genocídios – morte de
pessoas de uma mesma classe.
Os Estado moderno é uma concepção política, que necessita de um espaço físico
(território)e por isso tem necessariamente fronteiras. Para se organizar a vida e o poder dentro
dessas fronteiras, tem-se um sistema de poder político (governo, constituição, leis, etc...). É o
que chamamos normalmente de País. A Nação não necessita de um espaço nem de uma
organização política. É formada por um grupo de pessoas que possuem um passado histórico
comum. As pessoas unem-se pela semelhança cultural, social e religiosa. A tradição tem um
peso grande para as Nações.
Os limites referem-se a uma determinação legalmente fomentada, que foi estabelecida
por um acordo formal ou uma convenção. Já as fronteiras constituem algo dinâmico, “vivo”,
por assim dizer, referindo-se às trocas e relações, sejam elas culturais, econômicas, militares,
afetivas e outras.
Assim sendo, dizer, por exemplo, o “limite entre Brasil e Paraguai” é diferente de dizer
“a fronteira entre Brasil e Paraguai”, sendo essa última referente às áreas de interação
populacional, econômica e cultural entre os povos. Na mesma medida, quando falamos das
“fronteiras da Globalização”, estamos falando de suas áreas periféricas de prolongamento.
Enquanto o limite define um término, a ideia de fronteira consiste em um começo ou
uma expansão.
Alguns povos possuem cultura independente, porém não tem território, são os
chamados minorias nacionais, que vivem subordinados aos regimes políticos divergentes às
suas culturas, são também denominadas de sentimento nacionalista que corresponde a
aspiração de um povo em conquistar a sua independência política e territorial, do estado ao
qual está subordinado.Por causa disso, vários movimentos surgiram, sendo marcados muitas
vezes por lutas armadas ou pacíficas, mas na maioria das vezes o primeiro perfil predomina, os
principais povos sem território que buscam sua independência territorial e político-cultural são
o povo Basco, na Espanha, os Curdos, no Oriente Médio, Ira, na Irlanda, entre outros.

No mundo existem várias áreas de focos de tensão provocadas por questões de fronteiras, que

são as disputas territoriais por zona de fronteira, nessas podemos citar o exemplo da China,
Paquistão e Índia, Armênia, a Irlanda do Sul e do Norte e a Faixa de Gaza. As disputas por
territórios fazem crescer a produção bélica no mundo e aumenta os focos de possíveis
confrontos armados.
As lutas das minorias nacionais e as disputas por zona de fronteira têm alterado a
configuração das fronteiras em várias partes do mundo, atualmente os cartógrafos têm
encontrado muito trabalho para elaboração de mapas políticos, pois as questões geopolíticas
deixam as delimitações em constante processo de mutação, no século XX, a Europa foi a região
do mundo que mais sofreu a modificações.
As modificações nos limites territoriais entre os países do continente europeu
ocorreram em função de acordos estabelecidos após a Primeira Guerra Mundial (1914- 1918) e
a Segunda Guerra Mundial (1939- 1945). Na década de 1990, esses limites territoriais foram
novamente alterados em razão do colapso da União Soviética, do desmembramento da antiga
Tchecoslováquia e da desintegração da Iugoslávia, que resultaram no surgimento de novos
países.
Atividades:
1. No decorrer da história da humanidade, as fronteiras e os territórios nacionais
passaram por várias mudanças, diante disso responda:
a. Comente de acordo com o que você estudou, de que maneiras os limites
territoriais são alterados no decorrer do tempo?
b. O que são movimentos separatistas?
c. O que é nação?
d. O que é etnia?

2. Assista aos vídeos a seguir e faça sua síntese de compreensão ( EXPLIQUE O QUE
ENTENDEU):
Conflitos na América Latina disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5-Q_vdEsDQY.
E Conflitos na nova ordem mundial, disponível nos links a seguirparte 1: https://www.youtube.com/watch?v=FKFz3P98VIY,Parte 4: https://www.youtube.com/watch?v=5pqbV6bxycE e
Parte 5: https://www.youtube.com/watch?v=3fQQbfLq44A.

