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Tipos de Guerra
Tipos de Guerra e novos personagens.
(Conflitos do Mundo- Um panorama das guerras atuais de Nelson Bacic Olic e Beatriz 
Canepa p. 17 e 19)

• Ideológica ou Revolucionária (controle do aparelho de Estado)

• Nacionalista, Identitária ou Secessão (maior reconhecimento)

Congresso de Berlim (1884-1885) desenha fronteiras de forma arbitrária

-Aumenta após fim dos regimes socialistas no Leste Europeu

• Faccional

(interesses privados)

› Étnicos  › Territoriais › Raciais



Novos Personagens

• Senhor da Guerra

• Crianças Soldados 



O que são os grupos políticos que se 
denominam direita e esquerda? (Poliedro 8° livro 
2 p. 154)

"Os termos 'direita' e 'esquerda' começaram a 
ser utilizados durante a Revolução Francesa (final 
do século XVIII).“

Várias visões: diferentes concepções (opiniões 
contrárias) sobre a atuação do Estado em 
relação a economia.



“Sociedades democráticas são sociedades que toleram, ou melhor, que 
pressupõem a existência de diversos grupos de opinião e interesse em 
concorrência entre si; tais grupos às vezes se contrapõem, às vezes se 
superpõem, em certos casos se integram para depois se separarem; ora se 
aproximam, ora se dão as costas, como num movimento de dança…não se 
podem mais colocar os problemas sob a forma de antítese , de “ou-ou”, ou 
direita ou esquerda, quem não é de direita é de esquerda ou vice-versa”; 
conservador ou progressista” (Noberto Bobbio. Direita e esquerda: razões e 
significados de uma distinção política. 2 ed. rev. e ampli.. São Paulo: Unesp, 
2001. p. 53)







Conflitos Nacionalista ou identitários:
(Conflitos do Mundo- Um panorama das guerras atuais de Nelson Bacic Olic e Beatriz Canepa p. 
20, 21e 35)
- Canadá- Quebec francês- Na Guerra dos Sete Anos (1756- franceses perderam controle sobre a 
província para Inglaterra). No último plebiscito na região Franco-canadense (1995), a separação 
não foi aprovada por estreita margem de votos.
- Chechênia na Rússia p. 102, 103 e 105
- Ossétia do Sul na Geórgia p. 102,103
- Nagorno- Kabarak p.102
-Bascos na Espanha- ETA (Pátria Basca e Liberdade) 1680 ataques
-Católicos na Irlanda do Norte- IRA (Exército Republicano Irlandês) 2014 ataques
- Chipre
- Kosovo (2008) p. 86, 93 e 94
-Fronteira indo-paquistanesa- Caxemira p. 128
-Tâmeis no Sri Lanka- (LTTE- Tigres da Libertação do Tâmil) p. 129-130
- Tibet e Xinjiang na China
-Curdos na Turquia- (PKK- Partido dos Trabalhadores do Curdistão- 963 ataques)
-Palestinos na Faixa de Gaza e Cisjordânia- p. 133-154 (Livro 2 Lúcia Marina e Tércio: p. 418 e 427)
- Indonésia
- Sudão p. 56- 59
- Somália p. 61-64



/Vamos cantar. Os conflitos da Europa vou memorizar/
Na península de Cáucaso tem grande confusão
Separatismo na Federação Russa é o que querem Chechênia
(muçulmanos sunitas expatriados por Stálin) e Daguestão
Abkhazia e Ossétia do Sul da Geórgia querem separação.
(2009 Geórgia sai da CEI e 2013 ZLC c/ UE)

Nagorno- Karabakh é um território
Disputado por Armênia e Arzerbaijão
(armênios cristão x muçulmanos)- 1994 cessar-fogo

Questão da Chechênia (Chechênios são 

acusados de apoiar os nazistas, proclamação 

da República da Chechênia (1991), ataques 

terroristas na Rússia (1999), Rússia vence 

Chechênia (2000).

Chechenos nos três primeiros dias de 

setembro de 2004 ocuparam uma escola em 

Beslan e fizeram mais de 1000 reféns 

reivindicando a saída das forças militares 

russas da Chechênia



Entre Espanha e França- País Basco ETA sonhou. (fim do séc. XIX)

Pátria Basca e Liberdade seu sonho parece que terminou 

(2011 cessar- fogo)

2012- PNB ganha eleições regionais 

defendem reformas constitucionais 

incluindo artigo sobre direito de decidir

Na Irlanda do Norte Forte atuação da IRA (Exército 
Republicano Irlandês)- cessar fogo 2005

Católicos versus Protestantes a maioria (unionistas 
protestantes)

Ao   sul    do   Chipre gregos são a 

maioria

República   Turca  do Norte do Chipre 

Reconhecida apenas  pela Turquia.

Hoje: dissidentes do PNB
moldes marxistas, stalinistas e nacionalistas
63(definiram afinidade ao comunismo e a
não religião.
64- decidem pela luta armada.

processo de indep. da Irlanda (1949) e luta pela
união das duas Irlandas (os protestos e ataques
tornaram-se mais intensos a partir de 1968)

http://www.reino-unido.net/imagens.htm




O que foi e quem venceu a Guerra Civil Espanhola? (1936-1939)

Em 1898 foi fundado o Partido Nacionalista Basco (permaneceu clandestino 

de 1939-1975, no governo do general Francisco Franco- facista).

Em 1959 alguns membros do PNB fundaram o grupo armado ____________.

Em 2011 este grupo anunciou o fim da luta armada, porém eles já haviam 

decretado o cessar-fogo em 1998, 2006 e 2010). 

Hoje este grupo cumpre o seu anúncio de fim da luta armada.

No final de 2014 uma consulta a população da região autônoma da Catalunha 

(sul da Espanha) apurou mais de 80% das pessoas eram a favor da criação 

de um Estado Independente. Outubro de 2017- nova votação popular (cerca 

de 90% declararam-se a favor da independência). O governo de Madri não 
reconhece a independência da Catalunha.



UFRGS 2002- A República da Irlanda e a Irlanda do Norte estão localizadas na 

ilha da Irlanda, situada a oeste da ilha da Grã-Bretanha. A Irlanda do Norte é 

citada com frequência na mídia internacional devido à violência que envolve 

paramilitares unionistas e grupos armados católicos. Associe os territórios 

citados na coluna da esquerda com as cinco características da coluna da 

direita.

1 - República da Irlanda ( ) É conhecida por Ulster.

2 - Irlanda do Norte ( ) Tem maioria católica.

( ) Pertence ao Reino Unido.

( ) Tem maioria protestante.

( ) É conhecida por Eire.

A sequência numérica correta, na coluna da direita, de cima para baixo, é:

a) 1 - 1 - 2 - 2 - 1. b) 1 - 2 - 1 - 1 - 2. c) 2 - 1 - 2 - 2 - 1. d) 2 - 2 - 1 - 1 - 1.

e) 2 - 1 - 1 - 2 - 1.
"Acordo da Sexta-Feira Santa" (1998) o IRA depôs as armas.



Iugoslávia:

Josip Broz Tito presidente da Iugoslávia entre 1945 e 1980.

Em 2003 passa a ser chamado Servia e Montenegro.

Em 2006 Montenegro torna-se independente.

Quais são os países ou repúblicas autônomas que compunham a Iugoslávia?

Eslo Cro BoHe Ma Mo Se     Kosovo e Voivodina pra você.

Em fevereiro de 2003 a federação da Iugoslávia foi extinta. Em seu lugar 

passou a existir a República da Sérvia e Montenegro, formada por dois 

estados semi-independentes. ) acordo prevê que os países administrarão 

suas províncias econômicas e manterão suas moedas e alfândegas. Apenas a 

política externa e a de defesa ficarão a cargo de uma presidência comum.

1998- a região autônoma de Kosovo com cerca de 80% da população 

albanesa, queria se separar do que havia restado da Iugoslávia (Sérvia, 

Montenegro e Voivodina) e expulsar os sérvios do seu território.

Exército de Libertação de Kosovo X forças sérvias

Kosovo encontra sob a ocupação da ONU desde 1999. DECLARAÇÃO DE 
INDEPENDÊNCIA - FEV/2008



Ucrânia- Independência. 1991

Novembro de 2013, o então presidente ucraniano,
Viktor Yanukovych, decidiu abandonar um acordo
de livre-comércio com a União Europeia para se
alinhar à Rússia.

Após três meses de protestos, o Parlamento votou
pela destituição do presidente Viktor Yanukovych e
anunciou eleições presidenciais
antecipadas para 25 de maio. Aleksandr Turchinov,
presidente do Parlamento, assumiu como presidente
interino.

Enquanto o Ocidente apoiava o novo governo, a Rússia
criticou o país vizinho e o governo provisório, prometendo
sanções econômicas .

Maio 2014- a população da Crimeia decidiu,
em referendo, que o território seja anexado
à Rússia. Em Kiev, a nova elite política
considerou a votação ilegal e insiste que
Moscou deve respeitar a soberania da
Ucrânia.
7 de junho de 2014 presidente Petro Poroshenko







Conflitos na Ásia 

Índia versus Paquistão

Luta pela Caxemira

A maioria é mulçumano nesta região (xiitas), 

Em Sri Lanka antigo Ceilão- Separatista tâmeis
(hinduístas)

são os Tigres da Libertação 

(lutam contra Cingaleses)- cessar-fogo 2002

Tibet (reg. Autônoma) e Xinjiang 

(uigur muçulmanos)

querem com a China a separação.

Maior grupo étnico sem território encontramos no 
“Curdistão”

(3° ano do médio p. 37)



Conflitos Nacionalista ou identitários:
(Conflitos do Mundo- Um panorama das guerras atuais de Nelson Bacic Olic e 
Beatriz Canepa p. 20, 21e 35)
-Fronteira indo-paquistanesa- Caxemira p. 128
-Tâmeis no Sri Lanka- (LTTE- Tigres da Libertação do Tâmil) p. 129-130
- Tibet e Xinjiang na China
-Curdos na Turquia- (PKK- Partido dos Trabalhadores do Curdistão- 963 ataques)

Guerra da Caxemira:

- Região montanhosa cortada pelo Rio Indo;

- Índia controlava a Caxemira;

- Primeiro conflito em 1947, teve 7 mil mortos no conflito;

- ONU interviu, 1/3 Paquistão e 2/3 da Índia (os 2/3 da 

Índia quer separar-se);

- Em 1990 corrida armamentista, países desenvolvem 

arsenal atômico;

- China apoia Paquistão e ocidente apoia a Índia;



(UFRGS 1999) No segundo semestre de 1998, a mídia divulgou a 
iminência de um confronto militar entre dois países detentores de 
tecnologia nuclear em disputa por determinada região da Ásia. Os 
dois países, com suas respectivas religiões majoritárias, e a região 
em disputa são 

(A) Índia (islamismo) x Paquistão (hinduismo) - Caxemira. 

(B) Paquistão (islamismo) x Bangladesh (hinduismo) - Bengala. 

(C) Paquistão (hinduismo) x Bangladesh (animismo) - Ceilão. 

(D) lndia (hinduismo) x Bangladesh (hinduismo) - Vale do Ganges. 

(E) India (hinduismo) x Paquistão (islamismo) - Caxemira.



1968- Tratado de Não- Proliferação Nuclear



Conflitos Nacionalista ou identitários:
(Conflitos do Mundo- Um panorama das guerras atuais de Nelson Bacic Olic e 
Beatriz Canepa p. 20, 21e 35)
-Fronteira indo-paquistanesa- Caxemira p. 128
-Tâmeis no Sri Lanka- (LTTE- Tigres da Libertação do Tâmil) p. 129-130
- Tibet e Xinjiang na China
-Curdos na Turquia- (PKK- Partido dos Trabalhadores do Curdistão- 963 ataques)





Conflitos Nacionalista ou 
identitários:
(Conflitos do Mundo- Um 
panorama das guerras atuais de 
Nelson Bacic Olic e Beatriz 
Canepa p. 20, 21e 35)

-Palestinos na Faixa de Gaza e 
Cisjordânia- p. 133-154



Palestina

• 1897→Movimento Sionistas - elegeu a palestina como antiga pátria 

dos hebreus

• 1918-1939→ Domínio britânico na Palestina

• 1947→ ONU propõe divisão da Palestina (palestinos rejeitam)

• 1948→ criado o Estado de Israel (palestinos tiveram suas terras 

perdidas para Israel e passaram a viver em países árabes vizinhos, 

onde eram tratados como cidadãos de 2ª classe.



A Palestina e sua partilha

Proposta de formação de dois Estados:

Israel e Palestina

Proposta da ONU em 1947:

--Área do Estado Judeu: 56,6% (ISRAEL)

--- Área do Estado Árabe: 
42,9%¨(PALESTINA)

-- Área Internacionalizada: 0,5% 
(JERUSALÉM)



Segundo Conflito – Guerra dos Seis Dias 

Israel em apenas seis dias conquista:
 Toda Faixa de Gaza, antes sob domínio
egípcio
 Toda Península do Sinai, Território do
Egito
 Toda a Cisjordânia, antes sob domínio
da Jordânia
 Colinas de Golã, Território da Síria
 Toda cidade de Jerusalém



• Na Jordânia em 1959 → criação Al- Fatah por Yasser Arafat.

• 1964 Al- Fatah se transformou em OLP (Organização para a Libertação da 
Palestina)

• 1967- Guerra dos Seis Dias- Israel ocupa Gaza, o  Sinai (Egito), as Colinas de 
Golã (Síria), a Cisjordânia e Jerusalém Oriental.

• 1970- OLP expulsa da Jordânia começa a atacar Israel a partir do sul do 
Líbano.

• 1982- OLP precisou buscar outro abrigo em virtude dos constantes ataques 
do exército israelense à região. (transferindo-se p/ Tunísia na África)

• 1988 OLP- Arafat (muda seu discurso radical, renuncia ao terrorismo, 
negociação de paz)



• 1993- acordo de paz entre 
Arafat e Yitzhak Rabin- aceitou 
a gradativa devolução dos 
territórios ocupados por Israel 
(Gaza e Cisjordânia) 1994-
premio Nobel da Paz

• 1995- Yitzhak Rabin-
assassinado por extremista 
judeu.



2000 - Novo Primeiro Ministro em Israel: Ariel Sharon

Declara guerra contra o 

terrorismo, acusa Arafat de ser 
conivente com grupos terroristas, 
manifesta não reconhecer nem um 
dos acordos de paz assinados, 
autorizou invasão de cidades 
palestinas com o pretexto de 
prender líderes terroristas.

Separação do território de 
Israel das áreas habitadas pelos 
palestinos: Muro da Vergonha ou 
Novo Muro de Berlim



Fatos Recentes
Atual liderança da ANP: Grupo Fatah

2006

-Ataque israelense a bases militares do:

-Hezbollah, Sul do Líbano e Beirute

- Hamas, Faixa de Gaza

2007

- Hamas vencem as eleições na Faixa de Gaza

2008

-Ápice com ataques do Hamas e retaliação Israelense (invasão da Faixa de Gaza)

2009

- Eleições em Israel. - Netanyahu (Partido Likud) assume o poder.



 2004→Morre Yasser Arafat

 Assume a presidência da ANP Mahmoud
Abbas, ligado ao partido Fatah

 Israel remove os assentamentos de Gaza 
e quarto da Cisjordânia



Fatos Recentes
2011

Hamas e Fatah anunciaram um acordo que prevê a formação de um

governo de união interino na faixa de Gaza e Cisjordânia

2012

Em fevereiro Abbas (líder da Fatah) e Khaled Meshaal (líder do Hamas) romperam

um impasse e decidiram que Abbas ficará no comando até a realização de eleições

parlamentares e presidenciais nos terrritórios.

EUA e Israel declaram que não negociam com Hamas



• Jihad (Islâmica da Palestina)

• Hezbollah (Partido de Deus) ramificação 
do Jihad.

• Hamas (Movimento de Resistência 
Islâmica) 

Não aceitam 

a representação 

da OPL e os 

acordos de 

paz.

• Grupos extremistas jovens de 
Israel:

• Kach

• Yesha

• Eyal



PALESTINA e principais grupos 
terroristas e partidos políticos

HAMAS

JIHAD

HEZBOLLAH

FATAH



(3° ano do médio p. 39)

Os Judeus foram expulsos da Palestina pelos romanos no século I da Era Cristã e , durante séculos, sonharam com o 

retorno à "Terra Prometida."

A busca ideológica e religiosa dos judeus pela terra que consideram sagrada é chamada de movimento 

_______________________.

O surgimento ou o enfraquecimento do nazismo na Europa contribuíram para que o movimento de judeus até a região 

da Palestina ganhasse força?

O primeiro conflito após a criação do Estado de Israel foi a Guerra da _________________, em 1948, quando a 

____________, _______________e ________________ (países vizinhos) não aceitara a criação do novo Estado.

Em ___________, a _____________________ propôs a partilha da Palestina.

Na guerra denominada ___________________________ (1967) Israel procurou expandir seu território ocupando a 

Faixa de _________ (antes sob domínio egípcio), Península do ________________, (antes território do Egito), 

_______________________(antes sob domínio da Jordânia), Colinas de Golã (antes território da ____________)

e a cidade de Jerusalém.

Em 1993, houve um acordo de paz entre os representantes da OLP , ______________, e Israel, 

__________________. Israel aceitou a gradativa devolução dos territórios ocupados por ele (Gaza e Cisjordânia).

Neste acordo (Acordo de Ozlo), Israel prometeu a independência da Palestina após 10 anos, o que não foi cumprido.

Em 1995, o então primeiro ministro de Israel foi assassinado por extremista judeu, assumindo, no seu lugar, 

____________________ que declara guerra contra o terrorismo. Este acusa Arafat de ser conivente com grupos 

terroristas. Manifesta não reconhecer nem um dos acordos de paz assinados e autorizou a invasão de cidades 

palestinas com o pretexto de prender líderes terroristas.

_____________________ é visto por alguns países como grupo terrorista que encontram-se predominantemente 

_____________________.



Sudão do Sul: criado em 2011, separado do Sudão. -

Exército de Libertação do Povo Sudanês (SPLA), 
movimento de cristãos e animistas.

____________: conflito em Darfur (2003)- Grupos que 

atuavam contra o governo em Darfur: Exército de 

Libertação do Sudão (SLA) e Movimento de Justiça e 

Igualdade (JEM) VS Janjaweed (milícia formada por 

criminosos árabes que começou a receber incentivo do 

governo para combater os outros grupos armados e 

atacar cristãos e animistas. Em 2006 foi assinado 

acordo de paz entre o governo e SLA.

Etiópia: Deserto de _______________ (leste da 

Etiópia) é habitado por somalis (Frente Nacional para 
Libertação de Ogaden)

Região rica em petróleo e gás.



_____________: 2008- 44 ataques piratas para 111 até 

junho 2009. Em 2011- 439 navios atacados.

Além disso movimentos lutam por autonomia das 

províncias – Somalilândia (norte) e Puntland (nordeste)

Al-Shabab- grupo terrorista responsável pela morte de 
mais de 350 pessoas em outubro de 2017



(UFRGS 2011)Em relação à área 

sombreada do mapa, são feitas as 

seguintes afirmações.

I - Nela, encontra-se a Nigéria, país com grandes 

reservas de ouro e diamante, cobiçadas por grupos

rebeldes que reivindicam melhor distribuição das receitas advindas da exploração 
das minas.

II - Em parte do litoral, localiza-se a Somália, que enfrenta um caos político e 
institucional, devido aos ataques de piratas e embarcações que navegam nas águas 
próximas à costa.

III - Na área, atuam forças militares da Organização das Nações Unidas (ONU) e da 
União Africana (UA), que tentam prevenir os ataques e as ameaças contra civis na 
região do Darfur, no oeste do Sudão, palco de conflito entre árabes e não-árabes.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.   (B) Apenas II.  (C) Apenas III. (D) Apenas II e III. (E) I, II e III.



Conflitos Políticos ou Ideológicos:

(Conflitos do Mundo- Um panorama das guerras atuais de Nelson Bacic Olic e 
Beatriz Canepa p. 25 e 35)

- Venezuela- Após a morte de Hugo Chaves em 2013 (governou por 14 anos) 
assume Nicolás Maduro. O país passa por grave crise econômica e enfrenta escassez 
de produtos básicos. (3° ano do médio p. 56)

-Colômbia- ELN (Exército Nacional de Libertação- 1010 ataques) e FARCS (acordo de 
paz em 2016) p. 171-174
-Peru- (Sendero Luminoso- 4107 ataques)
-El Salvador- (FMLN- Faraburgo Martí Libertação Nacional- 2464 ataques)
- Angola (1975-2002) MPLA (socialista) X UNITA (capitalista)
- Moçambique (1976- durou aproximadamente 20 anos) Frelimo (socialista) X 
Renamo (capitalista mais presentes no noroeste).
- Argélia p. 44, 53 e 54 (Em 2005 uma ofensiva do governo desmantelou o que ainda 
existia do GIA)
- Guerra da Coreia (livro adquirido pelos alunos- Livro 2 Lúcia Marina e Tércio: p. 
439)
- Hong Kong (Livro 2 Lúcia Marina e Tércio: p. 440)



México

A rebelião armada indígena iniciada no estado de Chiapas, no 
México, em 1º de janeiro de 1994, vem criando sérios problemas 
para a política neoliberal implantada no México a partir do governo 
Salinas 

• EZLN→ no Estado de Chiapas.

Obj.: Obter maiores direitos 
constitucionais para a empobrecida 
população indígena da região.



O Exército Zapatista do Libertação Nacional caracteriza-se por ser um grupo que:
A) Luta pela implantação de um novo modelo econômico que garanta a independência 
do estado de Chiapas.

B) Tem caráter popular e é comandado fortemente pelo narcotráfico.

C) Objetiva formar uma união federativa entra as nações indígenas.

D) Constituído, basicamente de camponeses pobres do sul do México, visa a autogestão 
no nível regional e propõe articulação contra o neoliberalismo.



Haiti
Desde junho de 2004- missão da ONU para pacificar o país e 

estabilizar a situação política.

1990 primeira eleição livre- vitória, Aristide (Esquerdista)

2002 primeiros protestos armados contra pobreza e corrupção

2004 a cidade de Gonaives é tomada por grupos opositores. 
Tropas dos EUA e França chegam no momento em que 
Aristide renuncia e parte para exílio (depois acusa as tropas 
de tê-lo deposto).

2011- Michel Martelly presidente



Honduras

• Manuel Zelaya: 2008 Petrocaribe e ALBA (Aliança 
Bolivariana das Américas)

• Último final de semana de junho de 2009: Manuel Zelaya 
retirado do Palácio Presidencial e levado a força a Costa 
Rica.

• O golpe ocorreu horas antes de os hondurenhos votarem 
sobre uma mudança na constituição p/ permitir a reeleição 
presidencial.

• EUA manteve uma posição ambígua em relação ao golpe.

• Hoje presidente - Roberto Micheletti,



Peru

• Sendero Luminoso: estudantes inspirados pelo comunismo 
(1970)



/Angola e Moçambique  - ex colônias de Portugal, 
Guerras civis acontecem após regime ditatorial/
Em Angola MPLA luta contra UNITA/ 
MPLA →mubundu / e os UNITA → Ovibundu
Em Moçambique o Frelimo luta contra Renamo
Guerra Fria condicionou, mas raízes internas foi o que 
originou.



Movimentos Nacionalista que 
assumiram o poder alinhados a 
União Soviética:

- Movimento Popular de 
Libertação de Angola 

- Frente de  Libertação de 
Moçambique

Grupos guerrilheiros: 

- União Nacional para 
Independência Total de Angola

- Resistência Nacional 
Monçobicana.

A partir de 1960
- Independência de Angola 

1975.

- José Eduardo dos 

Santos- MPLA presidente 

desde 1979, reeleito 2012 

- 2017- Assume  João 

Lourenço do MPLA 

(encarregado das Forças 

Armadas no governo de 

José Santos) 

- 2015 eleito Filipe 

do FRELIMO



Egito

/No Egito, moderados do governo./

/De grupo terrorista sofre pressão/ 

/Islâmicos Fundamentalistas são contrários com Israel conciliação. /

→Fevereiro de 2005 – Mubarak anuncia mudanças democráticas
→ setembro de 2005 – Mubarak é reeleito para o quinto mandato
Apenas 23% dos eleitores votam.
→ 2011- Derrubada do governo de Mubarak (três décadas no poder)
→ 2012 Assumi Mursi → 2013 Mursi é deposto
→ 2013 assumi Ally Mansour → 2014 assumi marechal Sisi



Argélia

→1980 – queda na cotação do petróleo gera crise
→1989 – nova constituição fim do partido único (FLN)
→1992 - FIS ganha eleições presidenciais
→militares instalam no poder Alto Conselho de Segurança (HCS)
→ 1997 – FIS passa a defender uma solução pacífica
→2000- EIS assinou paz com o governo
→2005- ofensiva do governo desmantelou GIA
→Al-Qaeda no Magreb Islâmico

Na Argélia continua a confusão/

Abandonou a luta armada a Frente Islâmica da Salvação./

Mas o Grupo Islâmico Armado provoca morte de montão/



Primavera Árabe



A Primavera Árabe
2011

O que é a Primavera Árabe?

São manifestações populares no
norte da África e no Oriente Médio.
Países afetados:
-Egito e Tunísia                                      Motivos: 
-Líbia
-Síria                                                       - Elevadas taxas de desemprego.
-Iêmen                                                   - Cerceamento a liberdade de
-Barein                                                    expressão.

- Governos autoritários e 
corruptos.

- Desigualdade social e econômica.
Estratégia: utilização de redes sociais para organizar e comunicar a população das manifestações 
e  participação das mulheres.



Primavera Árabe:

____________________: Muammar Kadafi governou por mais de 40 anos (foi 
executado por rebeldes).

____________________: Bem Ali estava no poder desde 1987.

____________________: Bashar al-Assad comanda o país desde 2000.

____________________: Ia explodir uma grerra civil antes de Ali Saleh negociou 
eleições em novembro de 2011.

____________________: Hosni Mubakak muito tempo no poder. Protestos na Praça 
Tahrir.





Tunísia

início



A crise na Tunísia, na Líbia, no Egito e no Bahrein ocasionou os conflitos que 

marcam atualmente boa parte do mundo árabe. A consequência política mais 

imediata tem sido o fim de regimes ditatoriais. Assinala a alternativa que contém 
causa(s) determinante(s) dessa situação conflituosa.

a). A insatisfação do povo com a falta de liberdade política e a crise econômica 

mundial que, de certa forma, aumentou o desemprego, a miséria e a falta de 
perspectivas das populações pobres desses países.

b). A falta de liberdade política e de imprensa, embora as condições econômicas 

advindas das exportações de petróleo proporcionem boas condições de saúde, 
educação e emprego à maioria da população desses países.

c). Nestes países o regime monárquico e teocrático tem como princípio legal o que 

determina o Alcorão, livro religioso dos mulçumanos, não mais aceito pela maioria da 
população que anseia pela implantação de um regime democrático.

d). Embora estes países sejam democracias estáveis, a crise econômica mundial 

diminuiu a produção de petróleo, principal produto de exportação, acarretando como 
consequência queda nos investimentos sociais e na geração de emprego.



Em julho de 2011, a série de revoltas contra regimes do mundo árabe, conhecida 

como Primavera Árabe, completou seis meses. Os ativistas utilizaram os dispositivos 

tecno-informacionais para questionar os regimes autoritários e centralizadores que 

ocorrem em diversos países do Oriente Médio. Os levantes contra os governos da 
situação reivindicaram políticas liberais. Sobre esta crise, é correto afirmar que:

a). o novo cenário político, que se forma após a crise árabe, será construído sobre 
os pressupostos ideológicos do alcorão.

b). a interferência da União Europeia e dos Estados Unidos para conter a crise árabe 
atingiu os países que iniciavam o comércio de petróleo.

c). o uso das mídias interativas extrapolou o espaço físico geográfico da revolução e 
se tornou uma estratégia política para sensibilizar a comunidade internacional.

d). a grande preocupação mundial dos países do G8, a respeito da Primavera Árabe, 
é a revolta dos migrantes muçulmanos que residem em países europeus.

e). o movimento despertou uma onda de atentados terroristas de origem islâmica 
nos Estados Unidos.



( ) A Tunísia é um país localizado no norte do continente africano onde, em dezembro 

de 2010, iniciou uma revolta popular, conhecida como Revolução do Jasmim, que 
reivindicava a renúncia de Zine El Abidine Ben Ali que governava o país desde 1987.

( ) A praça Tahir, localizada na cidade do Cairo, capital do Egito, foi o local de 

diversos protestos organizados contra Hosni Mubarak, que há cerca de 30 anos 
governava o pais egípcio.

( ) A Líbia é um país localizado no norte do continente africano que tem sofrido 

intensos conflitos com rebeldes que em oposição ao governo reivindicava a renúncia 
de Muammar Kadafi, que governa o país desde 1969.

( ) A maioria da população de países como Egito, Líbia e Tunísia é de religião 

islâmica, o que faz com que essas revoltas populares sejam temidas como uma nova 

cruzada islâmica, daí a formação de uma zona de exclusão aérea sobre todos os 
países de religião islâmica.

( ) O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução permitindo a formação 

de uma zona de exclusão aérea sobre todas as nações do norte do continente 
africano afim de conter as revoltas populares e seus reflexos sobre o Ocidente.



Conflitos Faccionais:
(Conflitos do Mundo- Um panorama das guerras atuais de Nelson Bacic Olic e Beatriz 
Canepa)   -África Ocidental p. 67-71



Golfo da Guiné
Guiné, Serra Leoa, Libéria, Costa do Marfim

• Movimento liberiano se alastrou para Serra Leoa. Depois para e Guiné e Costa do 
Marfim.

• 1989- guerrilha do mercenário Charles Taylor

• SERRA LEOA: 1991- Frente Revolucionária Unida de Sankoh

(Sankoh e Taylor- tomaram posse de área produtora de diamante e financiaram a luta 
armada).

• LIBÉRIA: 1997- Taylor  vence eleições

• SERRA LEOA: 2000- Sankoh é capturado e morre na prisão em 2003

• 2001- Na Guiné, movimento de Liberianos Unidos pela Reconciliação e Democracia 
abafou os rebeldes

• LIBÉRIA : 2003- Taylor renunciou.

• 2006 eleita Ellen Johnson-Sirleaf (“Dama de Ferro”)

• 2011 Ellen ganha Prêmio Nobel da Paz

• 2012 Taylor é setenciado a 50 anos de prisão por crimes de guerra



Conflitos Étnicos:

Ruanda: ______________ presidente que estabeleceu políticas nacionalistas.
- belgas – “carteiras étnicas”
-1962 independência – hutus no poder
- 1990 tutsis (Frente Patriótica Ruandense) vencem guerra com apoio de Uganda.
- Em 1994 centenas de milhares de hutus fugiram de Ruanda para o Zaire, hoje Rep. 
Democrática do Congo.
- No poder desde 1994 tutsi Paul Kagame ganha eleições presidenciais em 2017
(nacionalidade ruandesa acima de divisões étnicas).
Em 2003 tutsi ganha eleições presidenciais e oposição denuncia fraude.
" O esforço do presidente Paul Kagame em evitar um novo conflito é tão grande que 
chamar alguém de tutsi ou hutu de maneira ofensiva é crime, com pena que pode 
chegar a 14 anos." (Maria Reis)
"A presença do trauma do genocídio é o principal problema social de Ruanda, maior 
inclusive que a pobreza. Tratar esse trauma coletivo devia ser prioridade número 
um, e não transforma-lo num tabu." (Marcio Gaglioto)
Burundi: conflito entre hutus (maioria) e tutsis (chegam no poder através de golpe 
de estados).



Ruanda e Burundi

/Na região de Ruanda/ e Burundi/

A maioria hutu/ e a minoria tutsi/

Tutsi → pastores/ hutu → agricultores

Tútsis pelos hutus são perseguidos

De Burundi para Ruanda,

Em 1990 Tútsis vem vindo 

(Frente Patriótica Ruandesa)

Em 1994 centenas de milhares de hútus
fugiram de Ruanda para o Zaire, hoje 
Rep. Democrática do Congo.
2003 → Nova constituição 

→ Em 2003 tutsi ganha eleições 
presidenciais e oposição 

denuncia fraude



Conflitos Étnicos:
(Conflitos do Mundo- Um panorama das guerras atuais de Nelson Bacic Olic e 
Beatriz Canepa)
Ruanda e RDC- p. 72-82

República Democrática do Congo: Primeira Guerra Mundial da África. 
______________ (presidente assassinado).
Conflito envolvendo mais de uma nação (paramilitares de vários países como 
Uganda e Ruanda).

Uganda: O rebelde e fugitivo Joseph Kony, líder do LRA (Exército de Resistência do 
Senhor), fundado em 1987, em Uganda, com a finalidade de lutar contra a ditadura 
do Musevene, cometeu crimes que chocaram o mundo. Ele assassinou e 
mutilou civis, incendiou e destruiu vilarejos em Uganda e nos países vizinhos, 
incentivou a abdução e a escravidão sexual de mais de 30 mil crianças, usando ele 
mesmo centenas delas como escravas sexuais.



REP. DEMOG. CONGO
→ 1997- derrubada do ditador congolês,

Mobuto Sese Seko.

→ Avançam à capital as Forças
Democráticas pela libertação do Congo.

Seu líder assume o poder: Laurent Kabila
1998 Reunião Democ.

Condolesa:

Ruanda, Uganda e Zimbábue,
Baniamulengues Angola e Namíbia

2001 Laurent Kabila é assassinado

Assume seu filho, Joseph Kabila
2006 -primeiras eleições presidenciais ganha
Joseph Kabila
Joseph é reeleito em 2011
Sai do poder em 2016



APARTHEID → África do Sul

Em 1948/ Apartheid nasceu/ Racismo e segregação/ 

Na África do Sul aconteceu./ Do serviço o publico o negro foi excluído/ Segregado até de 
locais de moradia/

De grupos diferentes, casamento não mais podia/

/Depois de muita luta Apartheid acabou,

mas rancor e ódio no povo deixou/

• Vitória eleitoral dos africânderes (descendentes de holandeses)

• meados da década de 1980 declinio do Apartheid – ampliação de lutas negras e boicote 
internacional a África do Sul

• Chegada de Frederik De Klerk no poder (sistema começa a ser desmantelado)

• 1994- primeiras eleições multirraciais- Nelson Mandela (começava a aventura democrática)

• 2013 Morre Nelson Mandela 



Guerra ao Terror:
(Conflitos do Mundo- Um panorama das guerras atuais de Nelson Bacic Olic e 
Beatriz Canepa p. 36, 38 e 39)
- Eixo do Mal (Iraque, Irã e Coreia do Norte)
-Al-Qaeda (Osama Bin Laden) e Talibã p. 114- 127 (Afeganistão e Paquistão)
- Síria
- Conflito na Nigéria envolve população do norte, maioria muçulmana (do norte) e a 
população mais pobre do sul (cristãos e animistas) num conflito étnico e religioso.
Autoridades tentam combater Boko Haram.



Coréia do Norte

• 1950- Guerra da Coréia (trégua assinada 1953)

• 2002- George W. Bush afirmou que Coréia do Norte, junto com Irã e Iraque constituíam  o 
“eixo do mal”

• Coréia do Norte abandonou TNP em 2002

• Na madrugada de 25 de maio de 2009, 39 estações sísmicas ao redor do mundo detectaram 
um tremor de 4,52 na escala Richter.

• Era um teste nuclear subterrâneo, conforme anunciou o governo norte- coreano

• Outros que preocupam por serem detentores de arsenal atômico: Irã, Índia e Paquistão.



Coréia do Norte

O líder supremo da Coréia do Norte é Kim Jong-un.

A Coréia do Norte ocupa a metade norte da Península da Coreia.  (3° ano do médio p. 17)

Em 1950 ocorreu a Guerra da Coréia que teve por objetivo parar a expansão do capitalismo, 

expandir o socialismo e reunificar Coréia.

A Guerra da Coréia iniciou quando a _________________________invadiu a 

______________________________.

Em 1953 foi assinado o acordo de paz, no Armistício de Panmunjon (suspensão das hostilidades 

entre beligerantes como efeito de uma convenção, sem, contudo, se por fim a guerra.

A Coréia do Norte é um Estado ____________________________(unipartidário ou multipartidário)

A ______________ não compartilha informações dos seus habitantes e estes não podem sair do 

país sem autorização do Governo.

Em 2002 _____________________ afirmou que Coreia do Norte, junto com _________________ e 

_________________ constituíam o “eixo do mal”.

Coréia do Norte abandonou Tratado de Não Proliferação Nuclear em 2002. 



Qual o objetivo do Tratado de Não Proliferação Nuclear (1968)?

a) Impor restrições às grandes potências mundiais.

b) Limitar a produção de armas nucleares apenas nos países membros permanentes do Conselho de 

Segurança.

c) Proibição de todos os países na utilização de urânio para fins bélicos, ou seja permitir apenas o 

enriquecimento de urânio para fins pacíficos.

d) Proibição de criação de armas bélicas nucleares e repasse de tecnologia para outros países.

e) Impedir a proliferação da tecnologia utilizada na produção de armas nucleares, regulamentando o 

uso de tecnologia atômica.

Quais os 5 países que explodiram uma bomba antes de 1/1/1967? 

_____________________________________________________________________. Estes países, 

segundo o Tratado de Não Proliferação Nuclear, têm liberdade de ampliar tecnologia nuclear, mas 

não podem repassar sua tecnologia para outros países. Os demais países (não nucleares) podem 

desenvolver energia atômica para fins pacíficos, sujeitando-se às inspeções de Agência Internacional 

de Energia Atômica.



Islã→ Alcorão ou Corão

• Xiitas:

Acreditam Xiitas:

Acreditam na 
escolha de líder 
por critério de 
hereditariedade 
com Maomé

• Sunitas:      correntes dentro do islamismo

D iz que a “Suna” (conjuntos de preceitos 
extraídos dos atos e palavras de Maomé) 
estabelece que as lideranças podem ser 
escolhidas independentemente de laços 
familiares com Maomé

• Diferenças mais ligadas pelos estatutos às respectivas lideranças 
políticas do que pelos dogmas religiosos.



Irã
• Acusado pelos EUA de apoiar o grupo terrorista libanês Hezbollah em 

projetos de enriquecimento nuclear de urânio para fins bélicos.

Mahmoud Ahmadinejad
(3 de Agosto 2005 -
3 de Agosto 2013)

Hassan Rohani

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Ahmadinejad
http://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/2005
http://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/2013
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hassan_Rohani


*Irã (antiga Pérsia) (9° ano do médio p. 49)

Possui vastos desertos, mas também vastas áreas férteis para agricultura. O Irã é um grande produtor de 

________.

Com forte influência _____________________ no Irã esse país intensificou seu processo de ocidentalização, o 

que levou a resistência por parte de muçulmanos __________________________ (xiitas ou sunitas)

O Irã passou por uma enorme reforma política conhecida como _______________________________________ 

que teve apoio da URSS.

O programa nuclear iraniano foi lançado na década de 1950, com a ajuda dos _________________________, 

como parte do programa "Átomos da Paz".

A maioria da população do Irã é sunita ou xiita? ____________________________________________

Qual o objetivo da Revolução Islâmica (1979) no Irã?

a) Endurecer o governo imperial e modernizar o país.

b) Separar o Estado da Religião.

c) Transformar o Irã, até então uma monarquia autocrática pró-Ocidente comandada por Xá Mohammad, em 

uma república islâmica teocrática sob comando do aiatolá Ruhollah Khomeine.

d) Tirar o governo Xiita.

e) Fazer do Irã um país de religião islâmica.

Os Estados Unidos da América acusaram o governo do Irã (Mahmoud Ahmadinejad) de apoiar o grupo terrorista 

libanês Hezbollah em projetos de enriquecimento nuclear de urânio para fins bélicos.

O programa nuclear iraniano foi iniciado em 1950 com apoio ________________________ e da Alemanha. O 

programa recebeu o nome de "Átomos pela Paz."

Em 2013 o Irã, governado por Hassan Rohani, assina acordo preliminar com potências ocidentais para reduzir 

seu programa nuclear em troca de alívio nas sanções econômicas. O fato mais importante do acordo é que ele 

abre margem, pela primeira vez desde 1979, ao diálogo entre Irã e ocidente.



• Iraque invadido 
pelos EUA em 
março de 2003. 
Abril conquistam 
Bagdá

Em 8 de março 
de 2004 foi 
assinada a 
constituição 
provisória



Iraque (3° ano do médio p. 48) (9° ano do médio p. 48)

Na guerra do Irã-Iraque (1980- 1988), o ________________ teve apoio da Arábia Saudita, Israel, 

União Soviética e Estados Unidos para invadir o ______________.

o presidente ________________________ tinha interesse de tomar o território nas ilhas de Hornuz.

Em 1990 o Iraque invadiu o Kuwait, sob motivações ligadas aos preços de cota de produção de 

petróleo.

A Liga das Nações, ONU e Estados Unidos _______________ ao governo do Iraque.

O Iraque foi invadido pelos ______________________ em março de 2003 de forma 

________________________. Em 8 de março de 2004 foi assinada a constituição provisória. O 

Governo que foi destituído no Iraque foi o de _______________que era _____________. A maioria 

da população é _______________________.

Como líderes de uma coligação, um dos pretextos para os EUA e a Inglaterra declararem guerra 

contra o Iraque em 2003 foi :

a) Estarem abrigando Osama Bin Laden.

b) O perigo do Governo de Saddam Hussein com suas armas químicas de destruição em massa.

c) O governo ser Xiita

d) Não conseguir controlar a maioria da população que era sunita

e) Buscar a derrubada de Arafat.



O atual presidente dos EUA não encontrou armas de destruição em massa no 
Iraque; mesmo assim foi reeleito para um segundo mandato. 

Com relação à invasão do Iraque, assinale a alternativa correta:

a) O Brasil, afinado com a doutrina do panamericanismo, participou da guerra,
enviando um Regimento de Infantaria ao Oriente.

b) Tony Blair, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, foi o aliado mais explícito do
presidente dos EUA.

c) O lider terrorista Osama bin Laden, capturado pelas forças de ocupação, aguarda
julgamento em Trípoli.

d) Alemanha e França foram as nações européias que mais contribuíram para a
invasão do Iraque, tanto em recursos financeiros como com o envio de soldados à
região do confronto.

e) O ditador Saddam Hussein asilou-se na Argélia, onde tenta organizar uma reação
anti-americana.



Síria
Ditador Bashar al-Assad. Uma das ditaduras mais violentas do Oriente 

Médio.

Em julho de 2011, opositores (maioria sunita) tomam a praça de Hamah, 

realizando manifestação contra al-Assad.

Possui conflito com Israel – As Colinas de Golã.

População ocupa a cidade de 
Hamah, na  Síria.





Iraque:

Cristãos estão sendo expulsos de suas casas, sem que possam levar nada.

Os extremistas sunitas do Estado Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS, na sigla em inglês).

Tem sido chamada por EI (Estado Islâmico).

Dão algumas opções a eles: ou se convertem ao Islã e se submetem ao pagamento de

impostos abusivos, ou morrem.

Milhares de cristãos já foram assassinados ou sequestrados. Outras dezenas de milhares tiveram

de fugir para salvar suas vidas. Em Mosul, que fica no norte do Iraque, praticamente não há mais

cristãos (outrora havia mais de 60.000).

Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, já se manifestou a respeito:

Ao longo de poucas semanas, comunidades minoritárias que viveram juntas durante

milhares de anos em Mosul e na província de Nínive sofreram ataques diretos e perseguição

de grupos armados.

Em meio a essa barbaridade há testemunhos comoventes, como o do professor de Mosul que,

sendo muçulmano, enfrentou os extremistas e deu sua vida para proteger os cristãos.

Iraque, Síria, Sudão, Nigéria....



O Estado Islâmico anunciou que seu porta-voz e 
dirigente do califado na Síria, Abu Mohammed al 
Adnani, morreu durante combates registrados na 
terça-feira nas proximidades de Alepo, a 
principal cidade do norte do país árabe, durante 
uma visita a uma das frentes da guerra.

http://brasil.elpais.com/tag/eiil_estado_islamico_irak_levante/a
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/12/internacional/1471004505_327757.html


Síria

Os extremistas sunitas do Estado Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS, na sigla em inglês), têm sido 

chamada por _________________________________.

a) Daesh

b) Hamas

c) Fatha

d) Judeus

e) Budistas

Relaciona a coluna da direita com a coluna da esquerda a respeito dos quatro principais grupos 

que atuam na Síria:

( ) Eixo Xiita

( ) Eixo Sunita (“rebeldes modernos”)

( ) Extremistas Islâmicos (“Estado Islâmico”)

( ) Curdo

I -Exército Livre da Síria (apoio dos EUA, Europa, Turquia e Arábia Saudita)

II - Assad, Irã e Hezbollah

III- Frente al-Nusra (um braço do Al Qaeda) em 2013 EI.

IV- Unidade de Defesa Popular (YPG)- Recebe apoio dos EUA na luta contra o EI, mas não da 

Turquia outro membro da OTAN.



Estado Islâmico 
Al Qaeda do Iraque (AQI ou Isil e inglês)
Governo Frances usa o nome Daesh
Também tem o termo alternativo ISIS (estado Islâmico do Iraque e da Síria)
- 13 de Novembro de 2015 130 mortos em Paris,
- atentado a bomba que derrubou o avião russo da companhia Metrojet em 31 de outubro de 2015 no Egito,

Na Síria
Eixo Xiita→ Assad, Irã e Hezbollah
Eixo sunita→ “rebeldes modernos”- Exército Livre da Síria (apoio dos EUA, Europa, Turquia e Arábia Saudita)
Extremistas Islâmicos→ Frente al-Nusra (um braço do Al Qaea) em 2013 EI.
Curdos→Unidade de Defesa Popular (YPG)- Recebe apoio dos EUA na luta contra EI, mas não da Turquia outro 
membro da Otan



Afeganistão (3° ano do médio p. 45) (9° ano do médio p. 50)

O grupo armado mujahedins foi apoiado pelos EUA em oposição a União Soviética que invadiu o país desde 

1979.

Em 1992, os mujahedins conseguiram tomar a capital Kabul e estabelecer seu governom, embora não 

reconhecido.

O lider religioso pashtun conhecido como mulá Omar liderou a formação do grupo de estudantes do Islã, grupo 

Taliban com diversos combatentes mujahedins e com apoio do milionário saudita Osama Bin Laden, que havia 

apoiado os mujahedins e financiava o grupo terrorista Al Qaeda no Afeganistão.

Em 1992 foi estabelecida a República Islâmica do Afeganistão. Em 1996, um grupo sunita, milícia 

______________ tomou o poder no país e impôs uma série de severas normas ao país. Acusados de dar asilo 

ao maior chefe do terrorismo islâmico saudita, _____________________, foram derrubados pelas tropas norte-

americanas que invadiram o país a procura do líder do Al Qaeda.

Em 1998, a Al Qaeda convocou os muçulmanos a eliminar os estadunidenses e seus aliados.

A recusa do mulá Omar de entregar Bin Laden, que havia assumido a autoria dos atentados de 11 de setembro 

de 2001 no World Trade Center fez com que a retirada do taleban do poder fosse uma prioridade para os EUA.

Al Qaeda:

1993- Explosão de um carro bomba no World Trade Center.

1998- Explosões de embaixadas Estadunidenses no Quênia e na Tanzânia.

2000- Ataque a um navio da marinha estadunidense que estava ancorado no Iêmen.

2001→ Queda do Taliban (Assume Aliança do Norte)
2004- Explosões de trens em Madri, na Espanha (191 mortos).

2005- Três explosões de metrô e uma de ônibus em Londres, no Reino Unido (52 mortos).

2008- Embaixada dinamarques no Paquistão foi alvo de carro bomba...



(UFRGS) Acusado de abrigar grupos terroristas em seu território, o Afeganistão tornou-se alvo 
de retaliação dos Estados Unidos por causa dos atentados ocorridos em 11 de setembro de 
2001 nas cidades de Nova Iorque e Washington. Com relação aos países envolvidos nesse 
conflito e às novas derivações geopolíticas e econômicas daí resultantes, são feitas as seguintes 
afirmações.
I. A mistura étnica no Afeganistão é um importante componente da guerra civil que assola o 
país desde a partida dos invasores soviéticos em 1989. Os patanes compõem a maioria absoluta 
do talibã.
II. Para qualquer tropa invasora, o território afegão é bastante inóspito. Contribuem para isso as 
variações climáticas regionais, com invernos extremamente frios e verões muito quentes.
III. Nos últimos anos, os norte-americanos e os ingleses vinham tentando uma aproximação 
comercial com o governo talibã. O interesse são as jazidas petrolíferas do Mar Cáspio, cujas 
reservas são maiores que as dos países do Golfo Pérsico.
IV. Os estados Unidos obtiveram dois parceiros estratégicos na sua ofensiva militar contra o 
Afeganistão: o Japão e a Rússia. O primeiro é um importante aliado devido às suas boas 
relações com as ex-repúblicas soviéticas vizinhas ao Afeganistão; já a Rússia, em apoio à luta 
contra o terrorismo, aprovou uma lei que permite ações militares pela primeira vez desde a 
Segunda Guerra Mundial.



Instabilidade no Paquistão

- Avanço do Talibã no norte do país.

- Ataques terroristas do Talibã devido a

morte de Bin Laden.

- Preocupação por parte da Otan e dos EUA

de que o Talibã tenha acesso as armas

nucleares.

Menina de 14 anos que protestava contra Talibã é baleada no Paquistão

Um homem armado do Talibã no Paquistão atirou e feriu gravemente uma estudante 

de 14 anos, que ficou famosa no país por sua luta contra o grupo insurgente. Malala

Yousufzai foi atingida na cabeça e no pescoço. Ela estava dentro do ônibus escolar 

quando foi atacada, no vale de Swat, ao noroeste da capital Islamabad. Outras duas 

meninas ficaram feridas, contou a polícia.



Nigéria e Costa do Marfim

Conflito étnico – Costa do Marfim, Sudão  Nigéria e Etiópia –
Árabes e os que não são.

Grupo islâmico , 
Boko Harm
pretende instalar um 
estado islâmico   
(adotar o Sharia) 

Início 2002 crise do 
cacau.
2007 assinado acordo 
para formar um 
governo e comando 
militar 
compartilhado.



1- Victor Yanukovych
2- Charles Taylor
3- José dos Santos
4- Paul Kagami
5- Nelson Mandela
6- Laurent Kabila
7-Mahmoud Ahmadiejad
8- Saddam Hussein
9- Malala
10- Bashar Assad
11- Bem Ali
12- Hosni Mobarak
13- Muamar Kadaf
14- Yasser Arafat
15- Yitzhak Rabin
16- Ariel Sharon

(   ) Movimento Liberiano

(   ) Ex-presidente do Iraque

(   ) Ex-presidente da África do Sul

(   ) Reforço do pertencimento Ruandense

(   ) Fundador do Al-Fatah

(   ) Assassinado por um extremista judeu

(   ) Ditador morto na Líbia

(   ) Ex-presidente do Irã (2005- 2013)

(   ) Presidente ucrânia 2013

(   ) Ditador no  Egito

(   ) Primeiro ministro de Israel em 2000

(   ) Presidente pelo MPLA desde 79

(   ) Ex- Líder das  Forças Democráticas do Congo

(   ) Ditador na Tunísia

(   ) Denuncia o Talibã no Paquistão


