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Senhoras e senhores docentes,

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo sente-se honrada em tê-los como colabo-

radores nesta nova edição do Caderno do Professor, realizada a partir dos estudos e análises que 

permitiram consolidar a articulação do currículo proposto com aquele em ação nas salas de aula 

de todo o Estado de São Paulo. Para isso, o trabalho realizado em parceria com os PCNP e com 

os professores da rede de ensino tem sido basal para o aprofundamento analítico e crítico da abor-

dagem dos materiais de apoio ao currículo. Essa ação, efetivada por meio do programa Educação 

— Compromisso de São Paulo, é de fundamental importância para a Pasta, que despende, neste 

programa, seus maiores esforços ao intensificar ações de avaliação e monitoramento da utilização 

dos diferentes materiais de apoio à implementação do currículo e ao empregar o Caderno nas ações 

de formação de professores e gestores da rede de ensino. Além disso, firma seu dever com a busca 

por uma educação paulista de qualidade ao promover estudos sobre os impactos gerados pelo uso 

do material do São Paulo Faz Escola nos resultados da rede, por meio do Saresp e do Ideb. 

Enfim, o Caderno do Professor, criado pelo programa São Paulo Faz Escola, apresenta orien-

tações didático-pedagógicas e traz como base o conteúdo do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo, que pode ser utilizado como complemento à Matriz Curricular. Observem que as atividades 

ora propostas podem ser complementadas por outras que julgarem pertinentes ou necessárias, 

dependendo do seu planejamento e da adequação da proposta de ensino deste material à realidade 

da sua escola e de seus alunos. O Caderno tem a proposição de apoiá-los no planejamento de suas 

aulas para que explorem em seus alunos as competências e habilidades necessárias que comportam 

a construção do saber e a apropriação dos conteúdos das disciplinas, além de permitir uma avalia-

ção constante, por parte dos docentes, das práticas metodológicas em sala de aula, objetivando a 

diversificação do ensino e a melhoria da qualidade do fazer pedagógico. 

Revigoram-se assim os esforços desta Secretaria no sentido de apoiá-los e mobilizá-los em seu 

trabalho e esperamos que o Caderno, ora apresentado, contribua para valorizar o ofício de ensinar 

e elevar nossos discentes à categoria de protagonistas de sua história. 

Contamos com nosso Magistério para a efetiva, contínua e renovada implementação do currículo.

Bom trabalho!

Herman Voorwald
Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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Geografia – 3ª série – Volume 1

Prezado(a) professor(a),

A Geografia do espaço mundial presen-

te no currículo da 8a série/9o ano do Ensino 

Fundamental e da 1a série do Ensino Médio 

é retomada em sua última série, agora de ma-

neira bem mais articulada, permitindo ao es-

tudante estabelecer relações em um grau de 

maior profundidade.

Nesse sentido, é preciso considerar que os 

temas abordados nas primeiras Situações de 

Aprendizagem – regionalização econômica, re-

giões da ONU e conflito Norte e Sul – mantêm 

estreitos vínculos entre si e, para tornar didáti-

co o aprendizado da variada gama de conteú-

dos associados, eles são organizados de acordo 

com um eixo condutor: a regionalização do es-

paço mundial.

Sugerimos, portanto, que, com o auxílio 

dessa abordagem e munido principalmente 

da linguagem cartográfica, convide seus alu-

nos a desbravar uma trilha desafiante: a de 

que um mapa só pode ser compreendido se 

analisado com base no momento histórico a 

que se refere e/ou foi elaborado. Como po-

derá notar, essa particularidade da proposta 

ora apresentada é uma preocupação presen-

te nas atividades e Situações de Aprendiza-

gem deste volume. Isso porque não se pode 

esquecer que a representação da dinâmica 

dos países do globo muda com o decorrer 

da história não somente em função do sur-

gimento de novas metodologias e conceitos, 

mas também em virtude das transformações 

da realidade das sociedades e dos arranjos 

mundiais de poder e das visões de mundo.

Nosso ponto de partida para percorrer esse 

desafio com os alunos é o estudo dos diferentes 

critérios de regionalização do espaço mundial, 

o que fornece os pré-requisitos conceituais e de 

conteúdo para que compreendam, posterior-

mente, as principais bases cartográficas utiliza-

das para representar como os países do mundo 

podem ser agrupados de acordo com critérios 

geopolíticos e socioeconômicos. Ademais, 

nesse percurso, independentemente das deno-

minações utilizadas, procura-se evidenciar ou 

retratar um traço fundamental e comum entre 

os países denominados “subdesenvolvidos”: o 

fato de que grandes parcelas de suas popula-

ções vivem em situação de miséria e pobreza.

Evidentemente, o objetivo é estimular 

um diálogo no qual o professor e os alu-

nos possam exercitar uma visão proces-

sual no estudo da dimensão espacial dos 

fenômenos e acontecimentos que marcam 

a geografia mundial: em uma palavra, es-

tabelecer a relação entre espaço, tempo e 

as diferentes formas de regionalização dos 

países do globo. 

oriEntAção SobrE oS ContEúdoS do VoLumE

Book GEO-SPFE-2014_3S_CP.indb   5 24/07/14   18:04



6

É importante ressaltar que este volume 

também possui pontos de contato, e, muitas 

vezes, relações estreitas, com outros temas 

contemplados na 7a série/8o ano e 8a série/ 

9o ano, como também com aqueles desen-

volvidos na 1a série do Ensino Médio. No 

entanto, não se trata de repetição ou de sim-

ples retomada do que foi desenvolvido, mas 

antes de recuperar conhecimentos prévios 

com o objetivo de renovar e desdobrar sua 

compreensão sob um foco bem delimita-

do. Em outras palavras, neste volume con-

ferem-se unidade e coesão de abordagem 

para os mais variados conflitos armados do 

mundo contemporâneo, o que não foi feito 

antes, dada a complexidade das discussões 

propostas, sendo este o outro eixo condutor 

no qual este volume se encontra alicerçado.

Como poderá notar, outra particularidade 

são as estratégias didáticas diversificadas, nas 

quais se visa, sempre que possível, não a pura 

transmissão de conteúdos, mas sim o estímu-

lo à busca de conhecimento e ao espírito de 

iniciativa por parte dos alunos em direção à 

compreensão de temas relevantes da geopo-

lítica e da geografia cultural do mundo con-

temporâneo. O que se tem em vista, assim, é 

que o professor se estabeleça como um me-

diador ativo e privilegiado entre os alunos e 

a diversidade dos interesses relativos aos ter-

ritórios e às relações de poder, econômicas e 

sociais, que os envolvem. 

As Situações de Aprendizagem 5, 6, 7 e 

8 apresentam alguns elementos na linha de 

um dos principais campos de conhecimento 

da Geografia, a Geografia Política, cuja re-

lação mais direta é com o conceito de ter-

ritório. Entretanto, vale ter claro que não 

procuramos apoio no pensamento geográfi-

co-político relacionado ao poder exclusivo 

do Estado-nação sobre o território, tal como 

no período em que a Geografia se institucio-

nalizou como ciência no final do século XIX. 

Ao contrário, trilhamos o rumo de uma vi-

são mais ampla exigida tanto pelo processo 

de globalização em curso, quanto pela natu-

reza dos conteúdos abordados.

Ou seja, para dialogar com os alunos, 

nos apoiamos em uma análise geopolítica 

que também considera as relações de poder 

não institucionais (e muitas vezes margi-

nais) sobre os territórios oficialmente de-

limitados e os informalmente constituídos, 

cuja abordagem pode se dar nas mais di-

versas escalas geográficas. Cremos que isso 

não somente poderá auxiliá-lo, como tam-

bém irá atrair a atenção dos alunos para 

os aspectos estudados, pois permite enten-

der como as relações de poder determinam 

fronteiras (reais ou imaginárias), além de 

construírem e destruírem a materialidade 

nas diversas parcelas do espaço geográfico 

e nos diferentes tempos históricos. Tal vi-

são, em síntese, permite compreender como 

as relações de poder se interpõem não so-

mente nos territórios institucionais, mas 

como, sobre estes últimos, outros se so-

brepõem como campos de forças políticas, 

sociais e culturais (pense-se, por exemplo, 

nos espaços e na distribuição geográfica 

das religiões). 
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Mais uma vez, ressaltamos que os recortes 

temáticos e/ou regionais aqui sugeridos pode-

rão ser desmembrados, contraídos ou expan-

didos em sintonia com seu plano de trabalho 

docente e as realidades locais de seus alunos. 

É oportuno também lembrar que as ativida-

des propostas neste volume procuram colabo-

rar com o professor no dia a dia das salas de 

aula, contando, decerto, com suas experiên-

cias e conhecimentos acumulados na própria 

prática de ensino. Assim, as atividades e Si-

tuações de Aprendizagem são antes de tudo 

sugestões de trabalho com conteúdos progra-

máticos, práticas de ensino, recursos e mate-

riais didáticos, de modo a oferecer orientações 

e alternativas de trabalho docente adicionais 

ao seu saber-fazer, que jamais deve ser substi-

tuído. Bom trabalho! 

Conhecimentos priorizados

 Na Situação de Aprendizagem 1 – Regio-

nalização do espaço mundial, são sugeridas 

estratégias didáticas para possibilitar aos alu-

nos a diferenciação entre critérios de regio-

nalização para, na sequência, tratar de três 

regionalizações amplamente difundidas pela 

mídia: a divisão do mundo segundo distribui-

ção do PNB per capita, a divisão em Norte 

e Sul e, por fim, a divisão em blocos econô-

micos. De certa forma, o objetivo é introduzir 

o que é aprofundado nas demais atividades, 

preparando-as.

Na Situação de Aprendizagem 2 – As re-

giões da ONU, por sua vez, trabalha-se com 

as regionalizações procedentes de critérios 

utilizados pelo Banco Mundial e pelo Pro-

grama das Nações Unidas para o Desenvol-

vimento (PNUD). Desse modo, são sugeridas 

estratégias para a compreensão das principais 

formas de divisão e agrupamento dos países 

do mundo com base na mensuração ou in-

dicação do nível de desenvolvimento ou, em 

outras palavras, destinadas a retratar e ana-

lisar a difusão da pobreza. Isso é realizado 

por meio de procedimentos didáticos com-

plementares, definindo-se conceitos básicos 

(PIB, PNB, renda per capita e IDH) e propor-

cionando ocasião para a leitura e interpreta-

ção de gráficos e a decodificação da relação 

significante/significado presente nos signos 

cartográficos dos mapas, além do estímulo à 

leitura associada e comparativa de mapas, fo-

tos e gráficos.

Também relacionada ao tema da glo-

balização e regionalização, a Situação de 

Aprendizagem 3 – O conflito Norte e Sul não 

somente resgata como também aprofunda 

os conteúdos contemplados anteriormente. 

Além disso, tem como meta primordial le-

var os alunos a compreender como, nos dias 

atuais, talvez a regionalização mais impor-

tante seja aquela que inclui a famosa divisão 

entre “Norte” (países ricos, desenvolvidos) e 

“Sul” (países pobres, em desenvolvimento), 

que expressa uma das formas mais conheci-

das de ver a distribuição de riqueza do pla-

neta, a partir do processo de concentração 

de renda que se estabeleceu ao longo do de-

senvolvimento histórico e que se cristalizou a 

partir da segunda metade do século XX. São 

adotadas estratégias visando a esclarecer que 
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essa regionalização não se restringe apenas a 

uma simples divisão e classificação em “paí-

ses desenvolvidos” e “subdesenvolvidos”, 

uma vez que se considera que ela encerra em 

si grandes conflitos e contrastes. São sugeri-

dos procedimentos para o desenvolvimento 

de dois temas em sala de aula: o referente às 

emissões de CO2 no mundo e o das migrações 

Sul-Norte, ressaltando-se algumas noções 

fundamentais.

Na Situação de Aprendizagem 4 – Globali-

zação e regionalização econômica são propostas 

estratégias didáticas para o trabalho com con-

teúdos e conceitos importantes quando se de-

seja revelar aos alunos como, no mundo atual, 

a questão regional retoma sua força, quer em 

função de novas-velhas desigualdades em nível 

global, quer em virtude da proliferação de regio-

nalismos comerciais ou derivados de identidades 

regionais. Além disso, são criados percursos de 

aprendizagem e reflexão com o intuito de ofere-

cer um entendimento sobre o fato de que a pro-

palada globalização, em vez de ser um processo 

homogeneizador, também se apresenta como 

uma permanente reconstrução da heterogenei-

dade e da fragmentação, recriando desigualda-

des e diferenças em todos os cantos do planeta. 

Como decorrência da proposta indicada foram 

priorizados temas e formas de regionalização 

relevantes, como é o caso das que se referem ao 

mundo unimultipolar do início do século XXI e 

aos principais megablocos regionais.

Considerando que o conteúdo curricular 

da Geografia na escolarização média não visa 

à formação de pequenos geógrafos, mas a  

contribuir para que os alunos desenvolvam 

competências que lhes permitam ler e inter-

pretar o mundo no qual vivem e atuam como 

agentes transformadores, em todas as suas 

dimensões, este volume adota a transposição 

didática de saberes geográficos com o pro-

pósito de ampliar a visão de conjunto sobre 

diversas modalidades de conflitos armados 

no mundo contemporâneo. Tal orientação 

foi conduzida com vistas a demonstrar aos 

alunos como foram frustradas as expectati-

vas de maior estabilidade e segurança após 

o fim da Guerra Fria (1947-1991), em gran-

de parte devido à eclosão ou manutenção de 

importantes focos de instabilidade no espaço 

mundial, associados às disputas territoriais e 

étnico-culturais por recursos, nacionalismos 

exacerbados e aspirações hegemônicas.

Na Situação de Aprendizagem 5 – Choque de 

civilizações?, apresentam-se as origens, o contex-

to de surgimento e o significado da regionalização 

do mundo, com base na teoria de Samuel P. Hun-

tington. Em seguida, são fornecidos elementos 

críticos sobre seus fundamentos tomando-se por 

base outros autores, em especial Edward Said, a 

fim de conduzir os estudantes a uma reflexão so-

bre como a aceitação plena da proposta de Hun-

tington representa risco de certo reducionismo no 

entendimento da geografia do mundo atual, por 

desconsiderar fatores geopolíticos, históricos, dis-

putas econômicas etc.

Na Situação de Aprendizagem 6 – Geo-

grafia das religiões, são analisadas a difusão 

e a distribuição geográfica das principais reli-

giões do mundo para, paulatinamente, oferecer  
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conteúdos mínimos atinentes às três principais 

religiões monoteístas (cristianismo, islamismo 

e judaísmo). Partimos da convicção de que os 

alunos poderão compreender melhor o espaço 

mundial por intermédio de um de seus elemen-

tos essenciais, a religiosidade e as religiões. De 

modo complementar, não perdemos a oportu-

nidade para sugerir uma dinâmica de trabalho 

destinada a levá-los a refletir sobre tolerância e 

etnocentrismo, o que, a nosso ver, é de extrema 

valia diante da natureza do assunto estudado. 

Na Situação de Aprendizagem 7 – A questão  

étnico-cultural, abordamos as noções de zonas 

ou focos de tensão e, a partir delas, propomos 

temas para seminários a ser coordenados pelo 

professor. De forma regionalizada, são destaca-

dos conteúdos enfatizados pela mídia nacional e 

internacional, relacionados às questões políticas 

mundiais e cujo envolvimento e compreensão 

são fundamentais para os alunos: no Oriente 

Médio, a questão palestina; na Europa, IRA e 

ETA e os conflitos a eles relacionados; no Cáu-

caso, o caso da Chechênia; na África, os casos 

de Ruanda e Angola; e, por último, na Ásia, os 

impasses relacionados à disputa em torno da 

Caxemira, entre Índia e Paquistão.

Na Situação de Aprendizagem 8 – América 

Latina?, são propostas estratégias didáticas para 

despertar o interesse dos alunos acerca dos mo-

vimentos sociais indígenas e das principais zo-

nas ou focos de tensão na região. Ao sugerir a 

formação de grupos de pesquisa, elaboração e 

apresentação de mural, a intenção foi a de tor-

nar dinâmico o aprendizado sobre temas essen-

ciais, tais como as raízes, os desdobramentos e a 

situação atual das reivindicações do movimento 

zapatista de Chiapas; as origens e os impasses re-

lacionados à crise política no Haiti; a trajetória 

dos movimentos políticos no Peru e algumas das 

disputas fronteiriças deste país; a diversidade, a 

influência no Estado e as principais reivindica-

ções dos movimentos indígenas na Bolívia; e, 

principalmente, os conflitos armados na Colôm-

bia, destacando suas origens, os atores envolvi-

dos, suas repercussões fronteiriças com países 

vizinhos e o envolvimento dos EUA.

Por fim, cabe dizer que a escolha dos temas 

e conceitos trabalhados nas atividades e Situa-

ções de Aprendizagem visa oferecer uma ideia 

clara sobre os reais impasses e desafios que 

temos pela frente para tornar a globalização 

um processo mais próspero ou promissor para 

todos, não somente para alguns. Isso englo-

ba a oportunidade de compreender as razões 

dos conflitos armados e das zonas ou focos de 

tensão noticiados pela mídia. Esperamos ter 

contribuído para tais propósitos.

Competências e habilidades

Na 3a série do Ensino Médio, espera-se que 

os alunos consolidem a aprendizagem das inú-

meras habilidades apreendidas e exercitadas no 

decorrer da educação básica. Espera-se também 

que aprimorem a forma como tais procedimen-

tos comporão articuladamente o quadro de au-

tonomia intelectual de cada um deles. Devemos 

considerar a importância desse aprimoramento 

no sentido de consolidar o desempenho cogni-

tivo para o pleno exercício das competências, 

não apenas em função das possibilidades de  
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continuidade dos estudos, mas, acima de tudo, 

no tocante à autonomia e ao preparo para o 

mundo do trabalho. Dessa forma, propomos 

neste volume diversas formas de articulação que 

levam em consideração as seguintes habilidades:

 f Identificar uma descrição que corresponde 

a um conceito ou às características típicas 

de objetos, da oralidade, de diferentes tipos 

de texto etc.

 f Articular a relação entre conceitos para apli-

cá-los na resolução de situações-problema.

 f Ler, interpretar e produzir mapas e gráfi-

cos, utilizando-os como elementos quanti-

tativos e qualitativos para a compreensão 

de fenômenos naturais e sociais.

 f Discriminar e estabelecer diferenciações 

entre objetos, situações e fenômenos com 

diferentes níveis de semelhança.

 f Interpretar o significado histórico-geográ-

fico apresentado em diferentes linguagens, 

tais como fatos, experiências, dados, grá-

ficos, fotografias, desenhos, mapas, textos, 

descrições etc. E apreender os seus signi-

ficados e intencionalidades para utilizá-los 

na solução de problemas.

 f Analisar, explicar e estabelecer relações 

de situações de causa e efeito resultantes 

de uma determinada sequência de acon-

tecimentos para proceder à sua análise e 

posterior compreensão diante de novas 

ocorrências histórico-geográficas.

metodologias e estratégias

Apresentamos inúmeras estratégias didáticas, 

desde aulas expositivas com a participação dos 

alunos, propostas de sensibilização para captar 

pré-requisitos com mediação do professor, pro-

cedimentos para organização de seminários e 

trabalhos escritos em grupo, até procedimentos 

que envolvam estudos dirigidos, grupos de in-

vestigação, elaboração e exposição de trabalhos 

de pesquisa no mural da sala de aula.

Além disso, propomos também uma varie-

dade de recursos com o intuito de trazer amplas 

possibilidades de desenvolvimento de compe-

tências por meio de inúmeras linguagens, desde 

a utilização de mapas por meio de apresentações 

a partir de diversos meios visuais, utilização de 

documentários em vídeo, leitura, interpretação 

e comparação de textos, leitura e estabelecimen-

to de relações entre gráficos e mapas, apresenta-

ção e análise de imagens, pesquisa na internet, 

quadros conceituais, pesquisa em materiais di-

dáticos, até trabalho conceitual a partir da ela-

boração de dissertações.

Avaliação

Para avaliar as atividades e Situações de 

Aprendizagem desenvolvidas neste volume 

foram propostas duas estratégias. A primei-

ra refere-se à participação individual dos 

alunos nas aulas e discussões. Propomos ao 

professor observar a participação de cada 

aluno, salientando um conceito que revele 

os objetivos destacados para cada atividade. 

A segunda refere-se às formas de avaliação 

considerando os conteúdos atitudinais e pro-

cedimentais de pesquisa, possibilitando ao 

professor avaliar o envolvimento do aluno 

em diferentes habilidades.
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Sugerimos que a atribuição de conceitos 

leve em consideração os seguintes parâmetros 

para as atividades individuais:

Avaliação das 
atividades

objetivos atingidos

1. muito bom
Atingiu plenamente os 
objetivos propostos

2. bom
Atingiu grande parte dos 
objetivos propostos

3. regular
Atingiu os objetivos míni-
mos essenciais

4. insuficiente
Não atingiu os objetivos 
mínimos essenciais

Para a atribuição de conceitos nas ativida-

des em grupo, de produção de textos e pesqui-

sa, sugerimos dois critérios complementares:

1. Conteúdo 
atitudinal

Valorizar a pontualidade na 
entrega, a organização e o 
envolvimento dos alunos e 
grupos na elaboração dos 
materiais solicitados

2. Conteúdos 
procedimentais 

de pesquisa

Considerar a presença de 
elementos metodológicos 
próprios de trabalhos de 
pesquisa, tais como capa, 
sumário, introdução, 
desenvolvimento do texto, 
conclusão e bibliografia
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Diferenciar critérios de regionalização é um 

passo importante para a compreensão do es-

paço mundial. Por ser diferenciado em função 

da variedade de elementos da natureza (clima, 

relevo, solo, vegetação etc.) e das sociedades 

(produção de riquezas, culturas etc.), o espaço 

geográfico pode ser dividido e classificado de di-

ferentes modos em regiões ou grupos de países.

Interpretá-lo depende da escolha de cami-

nhos e modelos de análise adequados e que 

possam servir de orientação de acordo com 

o propósito que pretendemos atingir. Esta 

Situação de Aprendizagem apenas introduz 

o tema regionalização. As propostas didáti-

cas permitirão aos alunos compreender duas 

principais noções relacionadas ao tema:

a) Regionalizar um determinado espaço geo-

gráfico significa dividir ou agrupar suas par-

tes e regiões de acordo com características 

comuns, previamente estabelecidos.

b) Podem existir diferentes propostas de re-

gionalização, pois quem agrupa ou reúne 

suas partes o faz de acordo com uma fina-

lidade específica.

Conteúdos: diferentes propostas de regionalização do espaço mundial, leitura, interpretação e compara-
ção de mapas distintos.

Competências e habilidades: estabelecer a diferenciação entre critérios de regionalização; desenvolver 
habilidades de leitura e produção de textos contínuos (narrativas, textos expositivos e descritivos) e des-
contínuos (leitura e interpretação de mapas); ler e interpretar mapas para extrair informações que lhes 
permitam identificar singularidades e distinções acerca da regionalização do espaço mundial; identificar 
dados, representações e informações encontradas em cartas e mapas para comparar as diferentes pers-
pectivas de compreensão do espaço mundial, geralmente complementares.

Sugestão de estratégias: leitura; interpretação e comparação de mapas; aula expositiva dialogada; leitu-
ra e fichamento de textos no material didático adotado; pesquisa coletiva em jornais, revistas e sites da 
internet; colagem e comentário de mapas; mural.

Sugestão de recursos: mapas; material didático adotado; textos jornalísticos; mural.

Sugestão de avaliação: entrega dos fichamentos de textos, apresentação do mural e participação nas discussões.

SituAçõES dE AprEndizAGEm

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 1 
REGIONALIzAçãO DO ESPAçO MUNDIAL
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Qualquer conjunto de informações é seleti-

vo e, portanto, não abrange todos os aspectos 

da realidade. Com base nesse pressuposto, po-

demos trabalhar com os alunos a ideia de que 

todo mapa resulta de uma seleção prévia de 

informações (o que, no limite, o aproxima de 

um livro, da televisão, de um artigo de jornal 

ou uma notícia de rádio, por exemplo).

Isso quer dizer que em determinado mapa 

apenas alguns fatos são mostrados, enquanto 

inúmeros outros são ocultados. E isso por uma 

razão muito simples: é impossível representar 

tudo o que existe em uma área, principalmen-

te em uma imensa região ou em todo o globo, 

sendo necessário, portanto, uma “filtragem” 

prévia das informações que se pretende retratar 

em um mapa. Pensando nisso sugerimos, para 

o trabalho em sala de aula, os passos didáticos 

descritos a seguir.

Inicialmente, com apresentação de imagens, 

oriente os alunos para que comparem os mapas 

das Figuras 1, 2 e 3, estimulando-os a trocar 

ideias com os colegas sobre o que conhecem a 

respeito dos aspectos retratados.

Solicite que identifiquem, a partir dos ma-

pas fornecidos, ou mesmo em outros que você 

poderá levar para a sala de aula, as formas e 

os critérios de representação mais utilizados 

para a divisão do mundo, como:

 f em continentes (Figura 1);

 f de acordo com os aspectos físicos ou natu-

rais (Figura 2);

 f de acordo com indicadores sociais, como 

a taxa de mortalidade infantil (Figura 3);

 f em países ricos e pobres;

 f grau ou nível de industrialização dos países;

 f associações econômicas e sociais;

 f cultura dos povos (religiões, hábitos e cos-

tumes).

Figura 1 – Divisões dos continentes. IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012, p. 34. Mapa original. 
Adaptado (supressão do mapa de hemisférios). Disponível em: <http://atlasescolar.ibge.gov.br/en/mapas-atlas/mapas-do-mundo/
divisoes-politicas-e-regionais>. Acesso em: 7 nov. 2013.
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Figura 2 – Vegetação. IBGE. Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2004, p. 70. Mapa original (sem indicação 
de norte geográfico). Adaptado (supressão de escala numérica).

Figura 3 – Mortalidade infantil 2009. IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012, p. 74. Mapa original 
(as informações referem-se ao Sudão antes da divisão com o Sudão do Sul). Adaptado (supressão de escala numérica).

Indicadores sociais74

Mortalidade infantil 2009

Subnutrição 2006-2008

Fonte: Basic indicators. In: The state of the world’s children 2011. New York: United Nations Children’s Fund - UNICEF, 2011. Table 1. Disponível em: 
<http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC%202011%20Table%201_Basic%20Indicator_110410%20FINAL.xls>. Acesso em: mar. 2012.
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Leitura e análise de mapa

A seguir, propomos algumas questões 

para fomentar o debate, também presentes no  

Caderno do Aluno.

1. Observe o mapa que apresenta a divisão 

dos continentes (Figura 1). Qual critério 

embasou a proposta de regionalização do 

mundo representada no mapa? Quais são 

as limitações dessa proposta?

No mapa em questão, o critério de regionalização são os 

continentes. Trata-se, porém, de um critério questionável. 

De um lado, o conceito de continente refere-se a grandes 

extensões de terras emersas cercadas por oceanos e mares. 

De outro lado, tradicionalmente considera-se que são seis os 

continentes: América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antárti-

da. Essa é uma boa oportunidade para discutir com os alunos 

o fato de que o próprio conceito de continente conflita com 

a forma como tradicionalmente eles se dividem, já que a Eu-

ropa geograficamente é uma península de um continente 

denominado Eurásia, e só é considerada continente em vir-

tude de ter sido o berço da civilização ocidental. Já a Ocea-

nia é um continente formado por uma sucessão de arqui-

pélagos, e não uma grande extensão de terras cercada por 

mares ou oceanos. Vale ressaltar também que o parâmetro 

normalmente utilizado para definir continente considera ex-

tensões de terras maiores do que a Groenlândia, a maior ilha 

do planeta, pertencente à Dinamarca, com 2 166 086 km².

2. Comparando o mapa da Figura 1 com os 

das Figuras 2 e 3, pode-se afirmar que foi 

usado o mesmo critério para selecionar os 

aspectos neles retratados? Comente.

O critério de regionalização adotado nos mapas refere-se, 

respectivamente, à distribuição dos diferentes tipos de ve-

getação e à taxa de mortalidade infantil no mundo. Nos dois 

casos, os critérios são distintos dos utilizados no mapa da 

regionalização por continentes. No caso do mapa de ve-

getação, a distribuição das formações vegetais apresenta 

relação direta com a distribuição dos climas, e estes, com as 

zonas térmicas da Terra. Já o mapa de mortalidade infantil, 

indicador social importante para entender as condições de 

vida nos países do globo, difere-se dos demais porque con-

sidera dados divulgados pela ONU acerca da distribuição 

espacial da taxa de mortalidade infantil.

3. Que outras possibilidades ou tipos de di-

visão regional do mundo você conhece? 

Cite exemplos.

O conceito e as diferentes formas de regionalização do mun-

do também foram estudados em séries anteriores e a retoma-

da de sua análise na 3ª série requer do aluno a compreensão 

e a indicação das inúmeras possibilidades de aplicar esse crité-

rio. Portanto, espera-se que os alunos apresentem, por exem-

plo, a regionalização característica da Guerra Fria, na qual o 

mundo é dividido em países capitalistas e socialistas; ou a di-

visão Norte rico e Sul pobre, ou inúmeras outras possibilida-

des. De forma geral, para a regionalização do espaço mundial 

utilizam-se critérios físicos ou naturais (climas, vegetação etc.), 

culturais (línguas, religiões etc.), econômicos (industrialização, 

tecnologia, PIB per capita etc.), sociais e populacionais (anal-

fabetismo, mortalidade infantil, expectativa de vida, natalidade 

etc.), indicadores de desenvolvimento humano (IDH), políti-

cos (regimes políticos etc.), entre outros.

4. Com base na análise dos mapas, explique o 

que significa regionalizar.

Regionalizar significa dividir o espaço terrestre ou parcelas 

dele (tanto o espaço mundial como um país, Estado, cidade 

etc.) em regiões ou partes que devem possuir características 

comuns e que podem, portanto, ser identificadas.
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Etapa 1 – problematização e aula 
expositiva dialogada

identificação de um problema

Nesta etapa, sugere-se a identificação de um 

problema a partir do tema proposto. Transposta 

a etapa prévia de contato com os mapas, pode-

-se problematizar o tema ou assunto que se deseja 

tratar a partir deles: as várias formas de regiona-

lização do mundo atual decorrem de diferentes 

critérios utilizados. Isso implica discutir, essencial-

mente, distintas maneiras de ver e compreender o 

espaço mundial, uma vez que cada mapa, como 

instrumento de comunicação e de conhecimento, 

nos permite relacionar informações e delas tirar-

mos conclusões a partir dos fatos mapeados.

A fim de que os alunos se engajem no pro-

blema levantado, recupere e amplie conteúdos 

e conceitos prévios que porventura possuam 

a respeito. E para que esse propósito seja mo-

bilizado, tenha em mente suscitar um debate, 

estimulando a reflexão dos alunos e questio-

nando-os, por exemplo, da seguinte maneira:

 f O que significa regionalização?

 f Embora existam vários critérios para que 

façamos uma regionalização do espaço 

mundial, quais são os mais utilizados?

Explique aos alunos que o espaço geo-

gráfico é um espaço diferenciado em virtude, 

principalmente, da variedade de elementos da 

natureza (clima, relevo, solo, vegetação etc.) 

e das sociedades (produção de riquezas, cul-

turas etc.). Regionalizá-lo, portanto, significa 

dividi-lo em regiões ou grupos de países, le-

vando em conta as diferenças e semelhanças 

das diversas áreas, baseando-se, para tanto e 

principalmente, nas variedades paisagísticas 

naturais ou na organização socioeconômica. 

Vale também chamar a atenção para o fato de 

que espaços geográficos grandes ou pequenos 

podem ser regionalizados, como é o caso de 

um bairro (dividindo-o em áreas residenciais, 

industriais e comerciais) ou, ainda, do mun-

do inteiro (identificando, por exemplo, regiões 

desenvolvidas e subdesenvolvidas).

Leitura e análise de quadro e mapa

Considerando as diferentes regionalizações 

do espaço mundial a partir de critérios políti-

cos e socioeconômicos, sugerimos que, com o 

auxílio do Quadro 1, explique aos alunos que 

os países do mundo podem ser classificados 

e agrupados em função de seu rendimento 

(Renda Nacional Bruta per capita), como de 

fato acontece, por exemplo, segundo os crité-

rios adotados pelo Banco Mundial.

É relevante apontar que, em função de mo-

dificações na classificação das economias ado-

tada pelo Banco Mundial, as informações do 

Quadro 1 estão dispostas em quatro catego-

rias de rendimento, e não mais em três, como 

abordadas anteriormente nos Relatórios de 

Desenvolvimento Humano do PNUD.

O quadro apresenta alguns dos 210 países (186 países-membros 

do Banco Mundial e economias com população superior a 30 

mil habitantes) classificados em cada um dos quatro grupos de 

rendimento (dados de 2008):
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banco mundial: classificação das economias, 2008  
(em rendimento nacional bruto* per capita)

Economias de alto  
rendimento  (uS$ 
11 905 ou mais)

Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Áustria, Barein, Bélgica, Brunei, 
Canadá, Catar, Chipre, Cingapura, Coreia do Sul, Croácia, Dinamar-
ca, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados 
Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, 
Islândia, Israel, Itália, Japão, Kuwait, Malta, Noruega, Nova zelândia, 
Porto Rico, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Suíça.

Economias 
de médio-alto 

rendimento (de uS$ 
3 856 a uS$ 11 905)

África do Sul, Argélia, Argentina, Belarus, Bósnia-Herzegovina, Botsu-
ana, Brasil, Bulgária, Casaquistão, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 
Gabão, Letônia, Líbano, Líbia, Lituânia, Macedônia, Malásia, Méxi-
co, Namíbia, Panamá, Peru, Polônia, República Dominicana, Romênia, 
Rússia, Sérvia, Suriname, Turquia, Uruguai, Venezuela.

Economias de 
médio-baixo 

rendimento (de uS$ 
976 a uS$ 3 855)

Albânia, Angola, Armênia, Azerbaijão, Bolívia, Camarões, China, Con-
go, Costa do Marfim, Egito, El Salvador, Equador, Filipinas, Guatemala, 
Guiana, Honduras, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Marrocos, Mongólia, 
Nicarágua, Nigéria, Paquistão, Paraguai, Síria, Sri Lanka, Suazilândia, 
Sudão, Tailândia, Timor-Leste, Tunísia, Ucrânia.

Economias de baixo 
rendimento 

(uS$ 975 ou menos)

Afeganistão, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Camboja, Chade, Co-
reia do Norte, Eritreia, Etiópia, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné Bissau, 
Haiti, Iêmen, Laos, Libéria, Madagascar, Malauí, Mali, Mauritânia, 
Mianmar, Moçambique, Nepal, Níger, Quênia, Rep. Centro-Africana, 
Rep. Dem. Congo, Ruanda, Senegal, Serra Leoa, Somália, Tadjiquistão, 
Tanzânia, Togo, Uganda, Vietnã, zâmbia, zimbábue.

*Esta terminologia foi adotada pelo Banco Mundial em 1993, em substituição ao termo Produto Nacional Bruto.

Quadro 1 – Banco Mundial: classificação das economias, 2008. Fonte: Banco mundial. Classificação dos países. Disponível em: 
<http://data.worldbank.org/about/country-classifications/a-short-history>. Acesso em: 7 nov. 2013. Adaptado.

•	alto (RNB per capita de U$ 11 906 ou mais) = total de 66 países;

•	médio-alto (RNB per capita de U$ 3 856 a U$ 11 905) = total 

de 46 países;

•	médio-baixo (RNB per capita de U$ 976 a U$ 3 855) = total 

de 55 países;

•	baixo (RNB per capita de U$ 975 ou menos) = total de 43 países.

Ao examinar esses dados com os alunos, apro-

veite para chamar a atenção para as quatro ca-

tegorias, solicitando que eles levantem hipóteses 

que poderiam explicar as divisões “médio-alto” 

e “médio-baixo”, por exemplo. Essa reflexão po-

derá ser retomada posteriormente, na Situação 

de Aprendizagem 2, quando se explora de modo 

mais aprofundado esses “refinamentos” de classi-

ficação (utilizando o caso do IDH).

1. Observe o Quadro 1, que apresenta a clas-

sificação de alguns países segundo propos-

ta do Banco Mundial.

a) Com base nos dados do Quadro 1, e com o 

auxílio de um atlas geográfico escolar, elabore 

um mapa que represente a regionalização do 
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mundo proposta pelo Banco Mundial (os alu-

nos deverão utilizar o mapa mudo disponível 

no Caderno do Aluno).

Na orientação desta atividade, você pode questionar os 

alunos se a intenção deles é apenas localizar no mapa cada 

grupo de países ou representar a diferença entre os países 

mais ricos e os mais pobres. Com base nisso, você poderá 

discutir qual a melhor variável visual a ser utilizada; leve-os 

a perceber que, por se tratar de um mapa ordenado de um 

único fenômeno (a regionalização do mundo com base na 

classificação do Banco Mundial), a mais adequada é a variável 

valor – a mesma cor com mudança de tonalidade, da mais 

forte (economias de alto rendimento) para a mais fraca (eco-

nomias de baixo rendimento).

Figura 4 – Regionalização do mundo em Norte e Sul. Organizado por Sérgio Adas especialmente para o São Paulo faz escola, 2008.

regionalização do mundo em norte e Sul

b) Com base na análise do mapa que você 

elaborou, explique a regionalização do 

mundo adotada pelo Banco Mundial.

Conforme retrata o mapa elaborado pelos alunos, os países 

podem ser classificados e agrupados em função de sua Renda 

Nacional Bruta per capita. Nessa regionalização, adotada pelo 

Banco Mundial, são representadas as economias classificadas 

como “baixo rendimento” (países comumente chamados de 

“subdesenvolvidos”) e “médio rendimento” (subdivididas em 

“médio-alto rendimento” e “médio-baixo rendimento”), além 

das economias de “alto rendimento” (que, em sua maior parte, 

coincidem com os “países desenvolvidos”). Essa classificação é 

largamente empregada para propósitos operacionais e analíti-

cos, dada sua simplicidade e aparente consistência.

REINO
UNIDO
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da colonização e que ainda hoje apresentam condições inade-

quadas de vida diante do conjunto de países ricos, como é o 

caso da Albânia e da antiga Iugoslávia (a Bósnia, por exemplo), 

embora se encontrem no interior do limite estabelecido para 

países ricos. 

Etapa 2 – pesquisa em grupo

Nesta etapa, propomos a forma-

ção de duplas ou grupos de alu-

nos para que sejam fornecidas 

orientações sobre a realização de uma pesqui-

sa coletiva que, depois de concluída, deverá 

ser socializada. Para tanto, sugerimos solici-

tar aos alunos que:

 f Recortem imagens e mapas de revistas e 

jornais que retratem diferentes regionaliza-

ções do espaço mundial.

 f Colem as imagens e mapas em uma folha 

de cartolina ou papel-cartão.

 f Elaborem um texto explicativo ou interpreta-

tivo sobre o material escolhido ou encontra-

do, ressaltando os critérios de regionalização 

adotados na sua confecção, mediante os co-

nhecimentos adquiridos e consultas a enci-

clopédias, publicações e sites.

Nesta atividade, esperam-se diferentes resultados ou formas 

de apresentação. Considere como critério de avaliação a 

organização do grupo, a criatividade na escolha e elabora-

ção dos cartazes, a coerência do texto explicativo e a forma 

como o grupo apresenta a explicação de seu trabalho para o 

restante da sala. Cada vez mais cabe a nós, professores, ensi-

nar aos nossos alunos critérios importantes para a explanação 

oral. Portanto, antes do início das apresentações, sugerimos 

que sejam estabelecidos critérios, tais como: postura do alu-

no diante da classe; clareza e organização na explanação; 

tom de voz adequado para que alcance a todos.

c) Qual hemisfério concentra o maior núme-

ro de países com economias de alto ren-

dimento? Quais são os motivos que justifi-

cam essa concentração?

Os alunos devem relacionar a concentração de países de alta ren-

da no Hemisfério Norte com aspectos históricos, como a presen-

ça dos países europeus colonizadores – as metrópoles. Podem 

citar ainda o desenvolvimento econômico e o poder político dos 

Estados Unidos e sua influência na Europa e no Japão.

2. Os alunos deverão observar o mapa da Figu-

ra 4, que representa uma regionalização do 

mundo em países do Norte e países do Sul, 

e responder à questão que segue: Por que, no 

mapa, a regionalização em Norte e Sul não  

corresponde aos Hemisférios Norte e Sul  

definidos a partir da Linha do Equador?

O mapa expressa uma das formas mais conhecidas de distribui-

ção de riqueza no planeta com base no processo de concen-

tração de renda, estabelecida ao longo do processo histórico e 

consolidada a partir da segunda metade do século XX. O crité-

rio utilizado em sua confecção considera a divisão do mundo 

entre países do “Norte” (países ricos, desenvolvidos) e países do 

“Sul” (países pobres, em desenvolvimento). Entre os parâmetros 

utilizados para tal classificação, deve-se analisar com os alunos a 

abrangência e a influência dos processos coloniais responsáveis 

por impor uma desigual divisão social do trabalho e da produ-

ção a uma parcela do território mundial. Nesse sentido, sugeri-

mos que sejam analisadas as condições de pobreza da América 

Latina, da África e de parte da porção asiática, representativas 

das desigualdades que têm como uma das causas os processos 

coloniais neles ocorridos. Vale ressaltar que, apesar de a Austrália 

e a Nova Zelândia encontrarem-se no Hemisfério Sul – e ha-

verem sido colônias de povoamento até o final do século XIX 

–, a linha divisória as incorpora ao “Norte” rico. Essa pode ser 

uma situação adequada para retomar com os alunos a diferença 

entre colonização de exploração e de povoamento. Além disso, 

há discrepâncias quanto a países europeus que não foram fruto 
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Os trabalhos poderão ser afixados no quadro 

mural da sala de aula. Sugerimos que as imagens 

e os mapas sejam guardados pelo professor para 

que sirvam como material didático-pedagógico.

Na seção Você aprendeu? suge-

rimos as seguintes atividades, 

presentes no Caderno do Alu-

no, para contribuir com o aprofundamento 

das temáticas desenvolvidas. Elas também po-

derão ser utilizadas na avaliação em processo.

1. Volte a observar o mapa Regionalização 

do mundo em Norte e Sul (Figura 4). Assi-

nale a alternativa que indica, corretamente, 

o critério utilizado nessa regionalização.

a) Degradação do meio ambiente.

b) Situação geográfica dos países e seus 

principais problemas geopolíticos.

c) Divisão do mundo em países capitalistas  

e socialistas e regimes políticos.

d) Aspectos naturais e localização geográfi-

ca dos países.

e) Condições socioeconômicas dos paí-

ses, de suas populações e níveis de in-

dustrialização. 

2. Fuvest 2007 – Observe o mapa:

a) A divisão por continentes, no mapa aci-

ma, representa adequadamente a atual 

regionalidade do mundo? Justifique.

O mapa-múndi fornecido para análise retrata apenas a 

distribuição dos continentes sem mais detalhes. Nele, 

não são considerados outros critérios importantes para a  

compreensão do mundo atual, como aspectos relacionados 

a economia, política, cultura das regiões e países do mundo 

etc. Desse modo, o mapa não representa adequadamente a 

atual regionalidade do mundo. 

b) Apresente, em forma de texto, outra pos-

sibilidade de divisão regional do mundo. 

Justifique.

Existem várias formas ou maneiras de ver e regionalizar o 

mundo atual. Entre as regionalizações possíveis, a divisão do 

mundo em países do Norte (ricos) e do Sul (pobres) é uma das 

mais expressivas, pois busca retratar a distribuição de riqueza 

no planeta com base no processo de concentração espacial 

de renda. A formação de blocos econômicos regionais é ou-

tra regionalização possível, pois, além de estar relacionada ao 

processo de globalização, permite observar como grupos de 

países efetuam trocas comerciais e econômicas exercendo 

graus de influência uns sobre os outros. Por fim, outra regiona-

lização possível seria a que retrata o poderio militar dos Esta-

dos Unidos revelando a distribuição de poder no globo: traz a 

lume a influência e as vantagens geopolíticas desse país diante 

de outras potências e Estados e coloca em evidência os desa-

fios de um mundo chamado por muitos de unipolar.

Figura 5 – Divisão dos continentes. Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar, 2002.
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Conteúdos: as principais formas de divisão e agrupamento dos países do mundo com base na mensura-

ção ou indicação do nível de desenvolvimento. Conceitos básicos: PIB, RNB, renda per capita e IDH.

Competências e habilidades: relacionar diferentes linguagens, como a cinematográfica e a cartográfica, 

para extrair informações e elaborar texto sobre a realidade mundial; compreender os principais critérios 

de regionalização do espaço mundial adotados pelo Banco Mundial e PNUD; diferenciar os conceitos 

de RNB, PIB, RNB per capita e PIB per capita, aplicando-os na leitura e interpretação de mapas; con-

ceituar IDH por meio do entendimento dos critérios considerados para a elaboração desse índice; ler e 

interpretar mapa e gráfico sobre o IDH dos países do mundo.

Sugestões de estratégias: leitura e interpretação de mapas; aulas expositivas sobre os conceitos fundamen-

tais, com auxílio dos mapas selecionados; leitura, interpretação e comparação entre diferentes registros 

(mapas e gráficos).

Sugestões de recursos: mapas; tabelas; vídeo.

Sugestões de avaliação: entrega dos textos solicitados no final das etapas e participação geral nas discussões.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 2 
AS REGIõES DA ONU

Esta Situação de Aprendizagem trabalha 

regionalizações do espaço mundial, proce-

dentes de critérios utilizados pelo Banco 

Mundial e pelo Programa das Nações Uni-

das para o Desenvolvimento (PNUD). Tra-

ta-se, portanto, de sugerir estratégias para a 

compreensão das principais formas de divi-

são e agrupamento dos países do mundo com 

base na mensuração ou indicação do nível 

de desenvolvimento ou, em outras palavras, 

destinadas a retratar e analisar a difusão da 

pobreza. Isso é realizado por meio de proce-

dimentos didáticos complementares, definin-

do-se conceitos básicos (PIB, RNB, renda 

per capita e IDH) e proporcionando a leitura 

e interpretação de mapas e tabelas.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

O Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) é um indicador idealizado pelo Progra-

ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), da Organização das Nações Unidas 

(ONU). Publicado pela primeira vez em 1990,  

foi criado nesse ano por Mahbub ul Haq e 

Amartya Sen, o índice é calculado anualmente e 

pode ser definido como uma medida geral, sin-

tética, do desenvolvimento humano. Vale ressal-

tar que o PNUD alterou em 2011 a metodologia 

usada para calcular o IDH, passando a adotar 
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a Renda Nacional Bruta per capita como com-

ponente financeiro do IDH. Para a composição 

desse indicador, são considerados três pilares 

básicos do desenvolvimento humano:

 f Educação (o acesso ao conhecimento): 

média de anos de educação de adultos e a 

expectativa de anos de escolaridade para 

crianças na idade de iniciar a vida escolar;

 f Saúde (uma vida longa e saudável): é medi-

da pela esperança de vida ao nascer;

 f Renda (padrão de vida): Rendimento Na-

cional Bruto (RNB) per capita expressa em 

poder de paridade de compra (PPP1) cons-

tante, em dólar, tendo 2005 como ano de 

referência.

A escala do IDH varia de 0 a 1, sendo mais 

desenvolvido quanto mais próximo de 1 esti-

ver o país, ou seja, o IDH varia de zero (0) 

– em países com nenhum desenvolvimento 

humano – a um (1) – em países com pleno de-

senvolvimento humano.

proposta 1 – Análise de mapa

Após uma breve introdução sobre o IDH, 

sugerimos que discuta com a turma as ques-

tões propostas na seção Para começo de con-

versa, do Caderno do Aluno.

Observe o mapa Índice de desenvolvimen-

to humano (IDH), 2010 (Figura 6):

1 São taxas de conversão que igualam o poder de compra de diferentes moedas, eliminando as diferenças nos níveis de preços entre 
países. Disponível em: <http://www.oecd.org>. Acesso em: 7 nov. 2013.

Figura 6 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 2010. Atelier de Cartographie de Sciences Po. Disponível em: <http://cartographie.
sciences-po.fr/fr/ndice-de-desenvolvimento-humano-idh-2010>. Acesso em: 7 nov. 2013. Mapa original (base cartográfica com generaliza-
ção; algumas feições do território não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico).

baixo
muito
elevado

Nível de desenvolvimento 
humano

Método estatístico: quartis

0,940,790,670,470,14

Ausência  
de dados

Em Ceriscope 2, 2012, thème : Pauvreté
http://ceriscope.sciences-po.fr/pauvrete

Atelier de cartographie de Sciences Po, 2012
http://cartographie.sciences-po.fr

Uso autorizado somente para �ns pedagógicos. Para quaisquer 
outras formas de utilização, contactar: carto@sciences-po.fr
Pedagogical use only. For any other use dissemination 
or disclosure, either whole or partial, 
contact: carto@sciences-po.fr

Fonte: PNUD,     Rapport sur le développement humain 2010, www.undp.org
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Índice de desenvolvimento humano (IDH), 2010
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Ficha técnica do documentário

A vida em transformação (Powaqqatsi). Di-

reção: Godfrey Reggio. EUA, 1988. 100 min. 

16 anos. Documentário.

Sinopse: o filme coloca em discussão tudo 

o que pensamos saber sobre a sociedade con-

temporânea. Por intermédio da justaposição de 

imagens sobre culturas antigas e a cultura mo-

derna, retrata o custo do progresso humano.

Etapa 1 – Aula expositiva 

Uma vez cumprida a etapa de sensibili-

zação do tema das desigualdades socioeco-

nômicas entre os países, sugerimos iniciar o 

trabalho com alguns conceitos básicos que 

permitem desenvolvê-lo. Desse modo, apre-

sente o mapa da Figura 7, que consta do Ca-

derno do Aluno, na seção Leitura e análise de 

mapa. Utilize-o, ao longo de sua exposição, 

para fornecer algumas informações e explicar 

os conceitos relacionados.

professor: registre as informações forne-
cidas sem ter a preocupação de obter infor-
mações ou conceitos corretos dos alunos, 
pois se trata de uma sondagem inicial de co-
nhecimentos, o que poderá lhe orientar sobre 
como e em que profundidade trabalhar o que 
é sugerido na sequência.

Considerando o IDH como um critério de 

regionalização, identifique quatro regiões e des-

creva-as. Elas são contíguas? Explique.

A América do Norte, a Europa Ocidental, o Japão e a 

Austrália integram a região que apresenta IDH muito ele-

vado. Diversos países sul-americanos, tais como o Brasil, 

assim como o México, a Federação Russa e países situa-

dos na Europa Oriental e no norte da África pertencem à 

região que apresenta IDH elevado. A região de IDH mé-

dio é integrada por países da América do Sul e Central, 

bem como por países africanos, tais como a África do 

Sul, e asiáticos, como a China. Por fim, a maior parte dos 

países que integram a região de IDH baixo está situada 

na África Subsaariana, embora essa região compreenda 

também países do sul da Ásia. Apesar de existirem blocos 

de paí ses contíguos que compartilham a mesma situa-

ção em termos de IDH, as regiões definidas a partir do 

IDH não se configuram de forma contígua, dadas as ca-

racterísticas do fenômeno que embasam essa forma de 

regionalização.

proposta 2 – Exibição de documentário

Considerando que um dos propósitos des-

ta etapa prévia é levar os alunos a identificar 

um tema (neste caso, de interesse geográfico e 

atinente às regionalizações do espaço mundial 

baseadas em critérios utilizados pelo Banco 

Mundial e pelo PNUD) para posteriormente 

problematizá-lo, sugerimos que você utilize, 

em seguida e caso entenda ser viável, um re-

curso adicional de sensibilização: a exibição 

do documentário indicado. Para tanto, reco-

menda-se trabalhá-lo convidando os alunos a 

perceber o contraste entre pobreza e riqueza, 

o que poderá gerar um clima de desconforto, 

capaz de sensibilizá-los.
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A partir do mapa da Figura 7, esclareça aos 

alunos que o Produto Interno Bruto (PIB) per ca-

pita e o Rendimento Nacional Bruto (RNB) per 

capita têm sido indicadores bastante utilizados 

para mensurar ou indicar o nível de desenvolvi-

mento dos países, como acontece, por exemplo, 

nas estatísticas divulgadas pelo Banco Mundial. 

Aproveite a ocasião para explicar que esse banco 

foi criado em 1944 em Bretton Woods. Com sede 

em Washington D.C., em novembro de 2013 

contava com 188 países-membros e tem como 

Figura 7 – Produto Interno Bruto per capita, 2010. Atelier de Cartographie de Sciences Po. Disponível em: <http://cartographie.
sciences-po.fr/fr/produto-interno-bruto-capita-2010>. Acesso em: 7 nov. 2013. Mapa original (base cartográfica com generali-
zação; algumas feições do território não estão representadas em detalhe; ampliação de alguns países europeus; sem escala; sem 
indicação de norte geográfico).

principal objetivo a redução da pobreza e a pro-

moção do desenvolvimento sustentável.

Sob sua chancela existe o Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e a 

Associação Internacional de Desenvolvimento 

(AID). O primeiro concede empréstimos e assis-

tência para o desenvolvimento de países de renda 

média e com bons antecedentes de crédito, obten-

do grande parte dos seus fundos da venda de títu-

los nos mercados internacionais de capital.

PIB per capita, 2010
(em milhares de dólares PPP) 

método estatístico: médias ajustadas

0,35 4,6 13,6 29,6 86,1

ausência
de dados

Fonte: Banco Mundial, http://data.worldbank.org
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Atelier de cartographie de Sciences Po, 2012
http://cartographie.sciences-po.fr

Uso autorizado somente para �ns pedagógicos. Para quaisquer 
outras formas de utilização,
contactar: carto@sciences-po.fr
Pedagogical use only. For any other use dissemination 
or disclosure, either whole or partial, 
contact : carto@sciences-po.fr

Produto Interno Bruto per capita, 2010
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A AID, por sua vez, desempenha papel im-

portante na missão de reduzir a pobreza, pro-

movendo o progresso econômico e social dos 

países-membros mediante o financiamento de 

projetos. A assistência prestada pela AID diri-

ge-se aos países mais pobres, aos quais conce-

de empréstimos sem juros (a maior parte dos 

seus recursos financeiros é obtida a partir das 

contribuições dos membros mais ricos e até 

mesmo de alguns países emergentes).

É importante enfatizar três conceitos fun-

damentais da ciência econômica:

 f Produto Interno Bruto (PIB): expressão 

monetária referente à soma de todos os 

bens e serviços produzidos durante o ano 

nos limites territoriais de um país, inde-

pendentemente da origem dos recursos 

utilizados.

 f Rendimento Nacional Bruto (RNB): ex-

pressão monetária dos bens e serviços pro-

duzidos por fatores de produção nacionais, 

independentemente do território econômico.

 f Renda per capita (por cabeça): correspon-

de ao resultado da divisão da renda total 

pela população do país (pode ser medida 

em PIB per capita ou em RNB per capita). 

observação: caso necessário, a fim de cola-

borar na distinção entre PIB e RNB, informe os 

alunos que o que difere um do outro é a renda 

líquida enviada ao exterior (RLEE) e a renda 

líquida recebida do exterior (RLRE), ambas 

descontadas no cálculo do RNB.

Etapa 2 – problematização baseada 
na leitura e interpretação de mapas e 
tabela 

Contando com o apoio do que foi aborda-

do nas etapas anteriores, resgate a atenção dos 

alunos para os mapas das Figuras 6 e 7. 

Questione-os sobre qual mapa retrata de ma-

neira mais ajustada o desenvolvimento dos países. 

Durante os desdobramentos dessa indagação, 

valeria complementar algumas informações:

 f Ressaltar que crescimento econômico não 

é necessariamente sinônimo de desenvol-

vimento. Essa ponderação é muito impor-

tante, pois, entre outros aspectos, permitirá 

que os alunos compreendam mais facilmen-

te as limitações do PIB, do RNB e da ren-

da per capita, para uma visualização mais 

clara sobre a real situação dos países com 

relação à questão levantada inicialmente. 

Assim, convém explicar que o desenvolvi-

mento pode ser econômico ou social e que, 

ao crescer, uma economia pode ter parte 

da sua renda distribuída ou pode, simples-

mente, ampliar as desigualdades sociais.

 f Em decorrência do que foi tratado, explicar 

que, embora o RNB e o PIB per capita per-

mitam comparar o grau de riqueza dos países, 

por se tratar de uma média (divisão do PIB 

ou RNB pela população total), a renda per 

capita não exprime a realidade socioeconômi-

ca interna dos países, ou seja, ela não informa 

sobre a desigual distribuição interna da renda, 

tampouco sobre as condições socioeconômi-

cas e o bem-estar humano nos países.
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 f Com esses elementos fornecidos, será possí-

vel contribuir para que os alunos compreen-

dam, finalmente, as razões que levaram o 

Programa das Nações Unidas para o Desen-

volvimento (PNUD) a criar o IDH (Índice 

de Desenvolvimento Humano) para avaliar o 

nível de desenvolvimento humano dos países. 

Leitura e análise de mapa

1. O IDH foi criado com a intenção de ofe-

recer um panorama mais abrangente do 

desenvolvimento humano do que o medi-

do por outro indicador, o PIB per capita. 

Observe os mapas Índice de Desenvolvi-

mento Humano, 2010 (Figura 6) e Produto 

Interno Bruto per capita, 2010 (Figura 7) e 

responda às questões a seguir.

a) Com o apoio de um atlas geográfico es-

colar, identifique, no mapa Produto In-

terno Bruto per capita, 2010, alguns paí-

ses da América do Sul e da África que 

apresentem a mesma faixa de PIB per 

capita que o Brasil.

Estão na mesma faixa de PIB per capita que o Brasil:

•	países da América do Sul: Peru, Paraguai, Equador, Bolívia, 

Colômbia e Venezuela; 

•	na África: Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito, Angola, Namíbia, 

Suazilândia e África do Sul.

b) Pela análise do mapa Índice de Desen-

volvimento Humano, 2010, esses países 

estão na mesma faixa de IDH que o Bra-

sil? Comente.

Ao comparar o PIB per capita com o IDH, espera-se que os 

alunos percebam que:

•	na América do Sul, apenas o Paraguai e a Bolívia, dos países 

na mesma faixa de PIB per capita do Brasil, apresentam nível 

de desenvolvimento humano diferente (e inferior) observa-

do; vale salientar que o Chile, a Argentina e o Uruguai, em-

bora apresentem PIB per capita superior ao do Brasil, estão 

no mesmo nível de desenvolvimento;

•	na África, apenas a Argélia e a Tunísia apresentam o mesmo 

nível de IDH, enquanto os demais países encontram-se um 

nível abaixo (Marrocos, Egito, Angola, Namíbia, Suazilândia e 

África do Sul).Na justificativa, espera-se que os alunos citem 

a importância de outros indicadores socioeconômicos, com 

destaque para expectativa de vida. 

2. Você concorda que o IDH oferece um pa-

norama mais abrangente do desenvolvi-

mento humano do que o medido pelo PIB 

per capita? Justifique.

Espera-se que os alunos reflitam sobre os indicadores utilizados 

para o cálculo do IDH, com destaque para o papel da educação 

e da saúde na avaliação da qualidade de vida, não restringindo 

essa análise à renda média da população. Podem surgir respostas 

contrárias, pois os alunos podem argumentar que a renda é es-

sencial para a obtenção de saúde e educação. Neste momento, 

aproveite para discutir com a turma sobre a relação entre padrão 

de consumo e oferta de serviços básicos para a população.

Uma vez delimitado o ponto essencial que 

acabamos de sugerir, não perca a oportunida-

de de complementar as informações explican-

do aos alunos que:

 f O IDH tem o objetivo de ser um índice que 

permite indicar e comparar a qualidade de 

vida da população de 187 países e territórios.

Desde 2010, o índice é recalculado por conta 

das atualizações metodológicas e também para 
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medir o avanço ou o retrocesso dos países. Aos 

poucos, o IDH tornou-se referência mundial. 

É um índice-chave dos Objetivos de Desenvol-

vimento do Milênio das Nações Unidas e, no 

Brasil, tem sido utilizado pelo governo federal 

e por administrações regionais por meio do Ín-

dice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM). 

O IDHM é um ajuste metodológico do 

IDH Global, tendo sido publicado em 1998 

(a partir dos dados do Censo de 1970, 1980, 

1991), em 2003 (a partir dos dados do Censo 

de 2000), e em 2013 (a partir dos dados do Cen-

so de 2010). O indicador pode ser consultado 

nas respectivas edições do Atlas do Desenvolvi-

mento Humano do Brasil, que compreende um 

banco de dados eletrônico com informações 

socioeconômicas sobre todos os municípios e 

Estados do país e do Distrito Federal.

 f O IDH também tem a particularidade de, 

ao avaliar a qualidade de vida da popula-

ção, considerar critérios abrangentes dessa 

população, uma vez que leva em conta os 

aspectos econômicos e outras característi-

cas sociais, culturais e políticas que influen-

ciam a qualidade da vida humana.

Além do IDH calculado para 187 países 

e territórios, os Relatórios de Desenvolvimen-

to Humano publicados pelo PNUD também 

trazem informações sobre indicadores com-

plementares de desenvolvimento humano, tais 

como: Índice de Desenvolvimento Humano 

ajustado à Desigualdade (IDHAD); Índice 

de Desigualdade de Gênero (IDG) e Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM).

Leitura e análise de tabela

Para concluir as discussões desta Situação 

de Aprendizagem, sugerimos a análise da ta-

bela do Índice de Desenvolvimento Humano 

e seus componentes, presente na próxima 

página. Os exercícios a seguir também estão 

disponíveis no Caderno do Aluno. 
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idH 
2010

Esperança 
de Vida 

ao nascer 
(anos)

média de 
anos de 

escolaridade 
(anos)

Anos de 
escolaridade 

esperados 
(anos)

rendimento  
nacional  

bruto (rnb)  
per capita (ppC  

em uSd de 
2008)

média dos países com 
índice de desenvolvimento 

humano muito elevado
0,878 80,3 11,3 15,9 37,225

média dos países com 
índice de desenvolvimento 

humano elevado
0,717 72,6 8,3 13,8 12,286

média dos países 
com índice de 

desenvolvimento médio
0,592 69,3 6,3 11,0 5,134

média dos países com 
índice de desenvolvimento 

humano baixo
0,393 56,0 4,1 8,2 1,490

média mundial 0,624 69,3 7,4 12,3 10,631

brasil 0,699 72,9 7,2 13,8 10,607

média dos países da  
América Latina e Caribe

0,704 74,0 7,9 13,7 10,642

Quadro 2 – Fonte: PNUD. Relatório do Desenvolvimento Humano 2010. A verdadeira riqueza das Nações: Caminhos para o Desen-
volvimento Humano, 2010. Disponível em: <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/pt/>. Acesso em: 7 nov. 2013.

1. Compare a posição do IDH brasileiro em 

2010 com o IDH da média mundial. Qual 

dos índices que compõem o IDH mais con-

tribui para a diferença observada? Comente.

O Brasil apresenta IDH elevado, enquanto a média mundial 

é de IDH médio. No entanto, a análise dos índices permite 

notar que, enquanto o RNB per capita brasileiro é bastante 

próximo da média mundial, a esperança de vida continua 

sendo a principal responsável pelo IDH elevado do país.

2. Compare os indicadores de desenvolvimento 

humano do Brasil com relação ao conjunto 

da América Latina e Caribe em 2010. Comen-

te as principais semelhanças e diferenças.

A média do IDH dos países latino-americanos é superior à do 

Brasil. Na composição do índice, vale salientar o indicador de 

saúde, maior no conjunto dos países. Assim, embora os índices 

relacionados à renda e educação sejam aproximados, o Bra-

sil ainda está em defasagem quanto às políticas de saúde que  
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garantam um aumento na expectativa de vida de sua população. 

Essa comparação pode ser aproveitada para uma discussão sobre 

as diferentes realidades vivenciadas pelos países do continente 

americano, desmistificando a ideia de que todos os países da 

América Latina apresentam a mesma condição socioeconômica.

Para finalizar, sugerimos como Li-

ção de casa a seguinte atividade:

Observe o mapa Evolução do 

IDH, 1990-2010 e responda:

1. Em que região estão concentrados os países 

que apresentam redução nos índices de de-

senvolvimento humano entre 1990 e 2010?

Na África Subsaariana. 

2. Em quais regiões houve evolução nos índi-

ces de desenvolvimento humano entre 1990 

e 2010?

Sudeste asiático e norte da África.

3. Com base em seus conhecimentos, apre-

sente hipóteses para explicar essas tendên-

cias de redução e evolução no IDH entre 

1990 e 2010.

Nos países da África Subsaariana, a piora do IDH ao longo desse 

período pode ser creditada à proliferação de doenças evitáveis e 

tratáveis, tais como malária e Aids, e ao legado dos conflitos arma-

dos que vitimaram um grande número de civis e foram também 

responsáveis pela disseminação de doenças. Esse foi o caso, por 

exemplo, da República Democrática do Congo. Em oposição, di-

versos países situados no norte da África e no Sudeste da Ásia regis-

traram progressos no padrão de rendimento, inclusão educacional 

e na saúde de suas populações, em grande parte devido ao cres-

cimento econômico. É o caso, por exemplo, da China e da Índia.

Figura 8 – Evolução do IDH, 1990-2010. Atelier de Cartographie de Sciences Po. Disponível em: <http://cartographie.sciences-po.fr/fr/
evolu-o-do-idh-1990-2010>. Acesso em: 7 nov. 2013. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território 
não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico).
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Esta Situação de Aprendizagem resgata e 

aprofunda o tema da regionalização do espa-

ço mundial. Em particular, propõe e discute 

a divisão entre países do “Norte” (ricos, de-

senvolvidos) e países do “Sul” (pobres, em de-

senvolvimento), procurando demonstrar seu 

significado político e econômico. 

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 3 
O CONFLITO NORTE E SUL

Conteúdos: conceito de regionalização; características da regionalização Norte e Sul; análise e diferen-
ciação dos conceitos de desenvolvimento e subdesenvolvimento; diferenças de desenvolvimento econô-
mico entre nações; estudos de caso representativos das relações entre graus diferenciados de desenvolvi-
mento econômico e emissão de gases de efeito estufa.

Competências e habilidades: ler e interpretar mapa sobre as emissões de CO2 no mundo; comparar mapas 
para formular hipóteses; ler e interpretar mapas sobre migrações internacionais; produzir textos sobre as 
migrações internacionais refletindo sobre a situação dos imigrantes na Europa.

Sugestão de estratégias: leitura e interpretação de mapas; aulas expositivas; quadro conceitual; grupos 
de investigação; pesquisa e leitura de artigos de jornais; redação. 

Sugestão de recursos: mapa; gráficos; textos jornalísticos.

Sugestão de avaliação: participação individual nas discussões e em grupos de investigação; elaboração e 
entrega dos trabalhos solicitados.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Apresente a Figura 9 aos alunos. Após 

algum tempo de observação, solicite que 

emitam suas interpretações com base nos 

conhecimentos que possuem dos países do 

Norte e do Sul. Nesse momento, é importan-

te estimular os alunos a apresentarem suas 

hipóteses para, em um segundo momento, 

problematizá-las. 
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Figura 9 – Emissões de CO2 e ratificações do Protocolo de Kioto, 2012. Émissions de CO2 et ratifications du Protocole de Kyoto, 2012. 
Atelier de Cartographie de Sciences Po. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão 
representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico). Tradução: Benjamin Potet.

Etapa 1 – problematização e aula 
expositiva, mas com estímulo ao 
diálogo

Doravante, propomos revisar o processo 

histórico de formação do mundo subdesen-

volvido, tema estudado nas séries anteriores 

da escolarização dos alunos, tanto pela Geo-

grafia como pela História. Desse modo, é 

importante resgatar certos conceitos e expli-

citá-los de forma contextualizada, com des-

taque para: colonização, metrópole, colônia, 

acumulação primitiva do capital, revoluções 

industriais, neocolonialismo, imperialismo, 

divisão internacional do trabalho, espaços 

geográficos extrovertidos, países centrais e 

periféricos, desagregação do socialismo real, 

globalização, mundialização do capitalismo 

e neoliberalismo. Para que esse propósito seja 

atingido, sugerimos lançar estas e outras no-

ções que julgar necessárias na forma de um 

quadro conceitual a ser elaborado com a cola-

boração dos alunos.

Em seguida, é interessante discutir tam-

bém as várias denominações surgidas ao lon-

go do tempo para designar os países situados 

na periferia do sistema capitalista: países 

subdesenvolvidos (décadas de 1940, 1950 e 

1960), países em desenvolvimento (década 
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de 1960 até os dias atuais), países de indus-

trialização tardia e países subdesenvolvidos 

industrializados (décadas de 1970 e 1980), 

países do Norte e do Sul (década de 1980) e 

países emergentes (décadas de 1990 e 2000). 

Para tanto, é oportuno sistematizar as infor-

mações por meio da elaboração, na lousa, de 

um quadro conceitual.

Transpostos os esclarecimentos sugeri-

dos, destaque as dificuldades de regionaliza-

ção e de terminologias mais adequadas para 

classificar os países do mundo, uma vez que 

formam um conjunto heterogêneo. Mesmo re-

conhecendo e discutindo essa dificuldade com 

os alunos, com o auxílio do mapa da Figura 

9 e das Figuras 7 e 8 (Situação de Aprendi-

zagem 2) apresente um traço marcadamente 

comum entre eles, como o fato de considerá-

veis parcelas de suas populações viverem em 

condições de miséria e pobreza.

Etapa 2 – retomada da leitura e 
interpretação do mapa Emissões de 
Co2 e as ratificações do protocolo 
de Kioto, 2010

Leitura e análise de mapa

Com a revisão do processo histórico da for-

mação do subdesenvolvimento e da divisão ou 

regionalização do mundo em países do Norte 

e do Sul, além de outras denominações dadas 

ao desigual desenvolvimento entre eles, os alu-

nos terão condições mais apuradas de proceder 

à leitura e interpretação do mapa da Figura 9. 

Assim, sugerimos que novamente seja solicitada 

a observação desse mapa e, reunindo os alunos 

em duplas ou em grupos maiores, peça para que 

elaborem o que é proposto nas atividades a se-

guir, disponíveis no Caderno do Aluno.

1. Quais relações podem ser estabelecidas a 

partir dos dados expressos na representa-

ção cartográfica das emissões de CO2 com 

a regionalização do mundo em países do 

Norte e do Sul? Explique.

De maneira geral, com relação à linha divisória Norte e Sul, 

espera-se que os alunos identifiquem que grande parte dos 

países com as mais elevadas emissões de CO2 em toneladas 

por habitante está concentrada no Norte. Ainda poderão re-

conhecer exceções que não tornam essa caracterização ab-

soluta, como no caso dos países do norte da África e Oriente 

Médio, China, Argentina, entre outros.

2. O controle das emissões de CO2 na atmos-

fera constitui um dos conflitos entre o Nor-

te (principalmente por parte dos Estados 

Unidos da América) e o Sul. Explique as 

razões desse conflito.

O conflito em questão pode ser discutido por meio de um 

caso emblemático, o Protocolo de Kioto, tratado interna-

cional sobre a redução de emissão de gases do efeito estufa. 

Assim, nas negociações desse Protocolo, um dos principais 

pontos discutidos em 2008 consistiu na inclusão de países em 

desenvolvimento, como China e Índia, nas metas previstas 

para a redução daqueles gases. Em contrapartida, enquanto 

35 nações consideradas desenvolvidas estão comprometidas 

com as metas do Protocolo, os Estados Unidos (o maior emis-

sor de gás carbônico) não o assinou.

Antes de aplicar as questões indicadas, é 

oportuno discutir os impasses que se desenvol-

vem desde a Conferência das Nações Unidas 
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sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

a Rio-92, na qual foi firmada a “Convenção 

sobre Mudanças Climáticas”, ou seja, o com-

promisso entre os países-membros da ONU de 

reduzir as emissões de gases que contribuem 

para o “efeito estufa”. Nesse contexto, sugeri-

mos discutir previamente o Protocolo de Kioto 

e o IV Relatório do IPCC (Painel Intergover-

namental de Mudanças Climáticas), de 2007.

Figura 10 – As migrações, final do século XX. Les migrations, fin du XXe siècle. Atelier de Cartographie de Sciences Po. Mapa 
original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão representadas em detalhe; sem escala; 
sem indicação de norte geográfico).

Etapa 3 – trabalho conceitual e 
grupos de investigação

Leitura e análise de mapa

Transpostas as etapas anteriores, esta cum-

pre o papel de projetar um outro olhar sobre 

o conflito entre Norte e Sul, uma vez que se 

refere às migrações internacionais. 

Para isso, analise com os alunos o mapa As 

Migrações, final do século XX (Figura 10) e 

peça que eles respondam às seguintes questões 

disponíveis no Caderno do Aluno:

1. O que o mapa representa? Justifique.

O mapa retrata os fluxos migratórios internacionais e a par-

cela de imigrantes na população total dos países no final do 

século XX. De acordo com as Nações Unidas, há cerca de 

150 milhões de migrantes em todo o mundo. Esse número é 

duas vezes maior que o de 30 anos atrás. Embora apresente a 

existência de fluxos migratórios entre países e regiões do Sul 
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(como as migrações do subcontinente indiano e do Magreb 

para o Oriente Médio) e entre regiões do Norte (Europa para 

os Estados Unidos), nota-se que os diversos fluxos migratórios 

ocorrem na direção sul-norte, sendo os Estados Unidos e a 

Europa as principais áreas de atração de imigrantes.

2. “Seu Cristo é judeu. Seu carro é japonês. 

Sua pizza é italiana. Sua democracia, gre-

ga. Seu café, brasileiro. Seu feriado, turco. 

Seus números, árabes. Suas letras, latinas. 

Só o seu vizinho é estrangeiro.” Em 1994, 

esses dizeres foram estampados em carta-

zes espalhados pelas ruas de Berlim, capi-

tal da Alemanha.

a) De acordo com o que foi estudado, é pos-

sível dizer que a situação do imigrante 

no contexto mundial sofreu alterações? 

Justifique sua resposta.

Contraditoriamente, a situação atual dos imigrantes tem se 

agravado de maneira assustadora. O grande fluxo de imigran-

tes procedentes dos países do Sul para os países da União Eu-

ropeia (UE) gera protestos de parcelas significativas das popu-

lações receptoras.

b) A ironia do cartaz retrata situações sig-

nificativamente contraditórias. Em sua 

opinião, quais são as contradições que 

podem ser apontadas no texto do cartaz? 

Justifique sua resposta.

De um lado, retrata situações características do mundo glo-

balizado e, de outro, atitudes xenofóbicas que contrastam 

com essa ideia. 

Ainda nesta etapa sugerimos uma 

atividade de Pesquisa em grupo, 

disponível no Caderno do Aluno. 

Sugerimos que inicie o trabalho distinguindo 

para os alunos os termos migração, emigração e 

imigração. Essa orientação é muito importante 

para o desenvolvimento da atividade.

No conjunto das migrações internacionais 

existem as voluntárias ou espontâneas e as 

forçadas. Explique-as, tendo por base aconte-

cimentos atuais divulgados pela mídia; dê exem-

plos de migrações forçadas. Em seguida, auxilie 

na formação de grupos de investigação:

 f tema para o grupo de investigação 1: as 

bases históricas do preconceito, da dis-

criminação, do racismo e da xenofobia de 

parcelas do povo europeu com relação aos 

estrangeiros.

 f tema para o grupo de investigação 2: fato-

res que impulsionam ou causam as migra-

ções internacionais.

 f tema para o grupo de investigação 3: os 

principais fluxos de refugiados no mundo.

Peça aos alunos que tragam para a sala de 

aula um artigo para discussão e conhecimen-

to dos colegas. Para isso, oriente que consul-

tem textos e capítulos em livros didáticos de 

Geografia na biblioteca da escola e/ou sites 

da internet. Durante sua consulta e leitura, o 

aluno deverá anotar em seu caderno as infor-

mações e ideias que considerar importantes 

sobre os temas.
Como os temas propostos na pesquisa são complemen-

tares, você pode dividi-los entre os grupos de modo que 

todos possam ser abordados por pelo menos um grupo. 

O Tema 1 pode abordar questões relacionadas à oferta 

de trabalho nos países que mais recebem imigrantes e a 
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competição entre esses trabalhadores, que se sujeitam a 

ganhar menos, e os trabalhadores locais. O Tema 2 pode 

abordar as causas econômicas e políticas que provocam as 

migrações, e o Tema 3 propõe um estudo sobre a questão 

dos refugiados.

Cada grupo poderá organizar o tema 

pesquisado em forma de relatório. Sugeri-

mos que o produto das pesquisas solicitadas 

As discussões sobre a migração começam tipicamente com uma descrição dos fluxos entre países 
em desenvolvimento e países desenvolvidos, ou aquilo que por vezes é livremente – e inadequada-
mente – designado por fluxos de “Sul-Norte”. [...] 

Mesmo que concentremos a nossa atenção nas deslocações internacionais, o grosso das mesmas 
não ocorre entre países com níveis de desenvolvimento muito diferentes. Apenas 37% das migrações 
de todo o mundo são de países em desenvolvimento para países desenvolvidos. A maior parte das 
migrações ocorre entre países com o mesmo nível de desenvolvimento: cerca de 60% dos migran-
tes desloca-se ou entre países em desenvolvimento, ou entre países desenvolvidos (os restantes 3% 
referem-se a deslocações de países desenvolvidos para países em desenvolvimento).
PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano 2009: Ultrapassar fronteiras: mobilidade e desenvolvimento humanos, p. 21. Disponível em: 
<http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_PT_Complete.pdf>. Acesso em: 7 nov. 2013.

poderá seja resgatado na próxima Situação 

de Aprendizagem.

Como subsídio para essa discus-

são, sugerimos uma atividade da 

seção Você aprendeu?, no Ca-

derno do Aluno. Essa atividade 

pode ser aproveitada como parte das avaliações 

da aprendizagem em processo.

1. Leia o seguinte texto:

Considerando o mapa As migrações, fi-

nal do século XX (Figura 10), apresente um 

exemplo de fluxo migratório entre: 

a) países e regiões em desenvolvimento. 

Do subcontinente indiano, especialmente a Índia, e para os paí-

ses situados no Golfo Pérsico, especialmente a Arábia Saudita.

b) países ou regiões desenvolvidas.

Da Europa para os Estados Unidos.

2. Explique por que esses fluxos ocorrem.

Esses fluxos ocorrem porque as oportunidades de renda e 

trabalho não são uniformes, mesmo entre países de mesmo 

nível de desenvolvimento. A indústria de petróleo dos países 

do Golfo Pérsico, por exemplo, atrai trabalhadores oriundos 

de diversos outros países em desenvolvimento. Por sua vez, 

pessoas nascidas em países desenvolvidos da Europa procu-

ram oportunidade de emprego e qualificação profissional 

nos Estados Unidos.
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A Situação de Aprendizagem 4 trabalha 

conceitos, mapas e conteúdos fundamentais 

para que os alunos entendam as relações exis-

tentes entre a nova regionalização em curso do 

espaço geográfico mundial (multipolarização) 

e a reordenação ocorrida na economia-mundo, 

principalmente a partir do início da década de 

1990, em grande parte relacionadas ao fim da  

bipolaridade geopolítica da velha ordem da 

Guerra Fria (1947-1991). Aborda aspectos polí-

ticos, econômicos e culturais desse assunto utili-

zando, principalmente, a linguagem cartográfica 

para propiciar a obtenção de informações pelos 

alunos acerca das várias formas de regionaliza-

ção do espaço mundial, estimulando ainda a in-

terpretação, a análise e a relação de informações 

pertinentes a partir de recursos como imagens 

e exibição de filme. Em particular, suas etapas 

ampliam as atividades anteriores sobre o tema 

regionalização do espaço mundial.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEM 4 
GLOBALIzAçãO E REGIONALIzAçãO ECONôMICA

Conteúdos: conceitos de bipolarização e multipolarização; a cartografia da Guerra Fria; blocos econô-
micos mundiais; megablocos regionais (Nafta, União Europeia, Bacia do Pacífico e Apec), globalização 
e fragmentação, conflitos geopolíticos e étnico-culturais regionais.

Competências e habilidades: leitura, interpretação e produção de textos (narrativas, textos de pesquisa, 
textos técnicos) e imagens (mapas, fotos, filmes); leitura e análise de textos argumentativos distin-
guindo pontos de vista diferentes; extração de informações implícitas e/ou explícitas de textos de 
diversas naturezas; elaboração de mapas e quadros conceituais; comparação de dados representados 
em diversas linguagens.

Sugestão de estratégias: elaboração de quadro conceitual; consultas e leitura do material didático adota-
do; pesquisa e leitura de artigos de jornais, revistas e internet; grupos de investigação; exibição de filme 
e relatório; elaboração de trabalho escrito.

Sugestão de recursos: material didático adotado; mapa; textos jornalísticos e didáticos; internet; vídeo. 

Sugestão de avaliação: participação individual nas discussões e exercícios propostos; aulas e grupos de 
investigação; entrega e leitura do artigo jornalístico solicitado; elaboração e entrega de quadro concei-
tual; relatório de vídeo.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Esta etapa é dedicada a levar os alunos a orga-

nizar as informações que possuem sobre o tema 

globalização e regionalização. Assim, propomos 

estratégias visando a possibilitar um primeiro 

momento de aproximação com esse tema, cujo 

aprofundamento somente será oportuno nas de-

mais etapas desta Situação de Aprendizagem.
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Figura 11 – A bipolaridade e a ordem westfaliana, 1950-1980. La bipolarité et l’ordre westphalien (1950-1980). Atelier de Carto-
graphie de Sciences Po. Disponível em: <http://cartographie.sciences-po.fr/fr/guerre-froide-1950-1980>. Acesso em: 7 nov. 2013. 
Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão representadas em detalhe; sem esca-
la; sem indicação de norte geográfico). Tradução: Renée zicman.

Por ora, sugerimos apenas obter uma lista-

gem das informações prévias dos alunos sobre 

o tema e, na medida do possível, uma primeira 

ampliação de seu vocabulário. Caso depare com 

a situação de alunos que sabem muitas coisas 

sobre o assunto e as noções básicas a ele relacio-

nadas, estimule-os a compartilhar esse conheci-

mento com os colegas. Assim, é com base nesses 

objetivos que propomos apresentar aos alunos 

os mapas das Figuras 11, 12, 13 e 14.
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mundo: o surgimento do mundo multipolar – a recomposição das alianças, 1991-2006

Figura 13 – Mundo: as potências do século XXI. L’Atlas du monde diplomatique. Paris: Armand Colin, 2006. Mapa original 
(base cartográfica com generalização; algumas feições dos territórios não estão representadas em detalhe; sem escala).

Figura 12 – Mundo: o surgimento do mundo multipolar – a recomposição das alianças, 1991-2006. L’Atlas du monde diplomatique. 
Paris: Armand Colin, 2006. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições dos territórios não estão 
representadas em detalhe; sem escala).
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Com base nos mapas apresentados, inicie 

uma discussão com os alunos perguntando o 

que eles sabem sobre os assuntos relaciona-

dos. Para auxiliar nessa sondagem, sugerimos 

algumas questões: já viram mapas parecidos? 

Já ouviram seus pais ou amigos conversarem 

sobre os assuntos retratados nos mapas? Já as-

sistiram algo a respeito na TV e/ou na internet? 

Ao folhear jornais e revistas, informações desse 

tipo já chamaram a sua atenção? 

Seria interessante provocar os alunos por 

meio de questões dirigidas, como:

 f Observem os títulos e as legendas dos ma-

pas das Figuras 11 e 12 e troquem ideias 

com seus colegas sobre o que representam. 

Em outras palavras: o que vocês conhecem a 

respeito dos aspectos militares e econômicos 

dos mundos bipolar e multipolar? 

 f A partir da comparação entre os mapas 

das Figuras 12, 13, e 14, discutam com seus 

colegas o que vocês conhecem a respeito da 

chamada globalização e dos principais blo-

cos econômicos da atualidade.

A partir das discussões que foram estimu-

ladas, faça uma lista na lousa com as informa-

ções obtidas e solicite que os alunos a copiem 

em seus cadernos.

los e legendas dos mapas das Figuras 11, 12, 

13 e 14. Novamente, incorpore-os ao quadro 

esboçado na lousa. Ainda que não tenham de-

monstrado muito conhecimento sobre o con-

texto histórico ao qual os mapas se referem, 

aproveite a atenção dos alunos e certifique-se 

de que entenderam razoavelmente bem as in-

formações e dados neles representados.

Indague quais outras expressões ou termos 

poderiam ser relacionados aos mapas, que 

permitiriam ou ajudariam a entender os te-

mas globalização e regionalização.

Atenção: inicia-se aqui a confecção de um 

quadro conceitual cujo aprofundamento está 

previsto como trabalho extraclasse a ser entre-

gue na próxima etapa.

importante: o objetivo aqui é promover uma 

situação em que, basicamente, as seguintes no-

ções possam ser lançadas no quadro conceitual 

construído coletivamente: bipolarização e multi-

polarização, megablocos regionais (Nafta, União 

Europeia, Bacia do Pacífico e Apec), globaliza-

ção e fragmentação, conflitos geopolíticos.

Depois de formado o quadro conceitual, 

pondere com os alunos que a sequência das Fi-

guras 11, 12, 13 e 14 seleciona conteúdos aptos 

a conscientizá-los de que um mapa só pode ser 

compreendido se analisado no momento histó-

rico a que se refere e/ou foi elaborado. Explore 

essa particularidade – preocupação presente, 

aliás, em todas as etapas desta Situação de 

Aprendizagem. Isso porque não se pode esque-

cer que a representação da dinâmica dos países 

do globo muda com o decorrer da história não 

somente em função de novas metodologias e 

novos conceitos, mas também em virtude das 

transformações da realidade das sociedades e 

dos arranjos mundiais de poder.

Em seguida, chame a atenção dos alunos 

apenas para os termos e expressões nos títu-
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Por fim, sugerimos que proponha aos alu-

nos os seguintes trabalhos:

 f Aperfeiçoamento do quadro conceitual 

construído na lousa. Peça que registrem 

em seus cadernos os resultados desse tra-

balho (avise que isso poderá ser realizado 

por intermédio de pesquisa pessoal no tex-

to do material didático adotado e/ou na in-

ternet – se julgar oportuno, peça que esse 

trabalho seja realizado em sala de aula ou 

como atividade extraclasse).

 f Seleção de pelo menos um artigo ou texto 

relacionado aos temas e conceitos discuti-

dos e ilustrados pelos mapas trabalhados 

nesta etapa.

Etapa 1 – Aula expositiva

A partir da retomada dos mapas das Fi-

guras 11, 12 e 13, contextualize e explique as 

noções fundamentais sobre a regionalização 

do espaço mundial desde a bipolarização até 

a multipolarização.

o trabalho de contextualização: sugestão 
de pontos a ser destacados

 f Aplique as noções de divisão territorial do 

trabalho e região no entendimento do pro-

cesso de diferenciação do espaço geográfi-

co mundial.

 f Explique como se deu a mudança da orde-

nação bipolar do espaço mundial para a 

atual ordenação multipolar.

 f Relacione o processo de regionalização 

do espaço geográfico mundial em curso 

à consolidação da ordem mundial multi-

polarizada.

 f Aponte os aspectos socioeconômicos do 

mundo pós-Guerra Fria, ou seja, demonstre 

como, no plano internacional, com o fim do 

sistema de polaridades definidas ou da ordem 

mundial bipolar, ocorreu o aparecimento de 

um sistema de polaridades indefinidas ou, 

em outras palavras, de uma ordem mundial 

multipolar, caracterizada pela existência de 

vários polos ou centros mundiais de poder 

econômico. Isso pode ser esclarecido para 

os alunos informando-os que, a partir da 

década de 1990, o antigo confronto ideo-

lógico (capitalismo versus socialismo) foi 

substituído por uma acirrada disputa eco-

nômica entre países e blocos de países que 

passaram a se organizar ao redor de três 

principais centros de poder econômico (Es-

tados Unidos, União Europeia e Japão), a 

chamada tríade do capitalismo mundial.

 f Esclareça que essa nova realidade guarda 

relações com a constituição de um espaço 

global, promovida, em grande parte, pelos 

avanços tecnológicos da chamada Terceira 

Revolução Científica e Tecnológica.

Sugestão de trabalho com noções 
fundamentais

Apresente para os alunos a expressão 

Nova Ordem Mundial e explique que, a par-

tir do início da década de 1990, com a derro-

cada do socialismo real na União Soviética 

e, principalmente, após a formação da CEI 

(Comunidade dos Estados Independentes), 

que demarcou o fim da antiga superpotên-
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cia da Guerra Fria, a inter-relação dos mais 

diferentes atores no cenário mundial – Es-

tados, empresas, organismos internacionais 

etc. – deixou de sofrer as influências da cha-

mada bipolaridade. Ou seja, desde a década 

de 1990 até os dias atuais, nas mais diversas 

regiões do mundo, as questões ou aconteci-

mentos relativos à economia, à geopolítica e 

às negociações diplomáticas deixaram de ser 

influenciados direta ou indiretamente apenas 

por duas superpotências ou dois polos de 

forças dominantes (para tanto, resgate a ob-

servação dos mapas das Figuras 11, 12 e 13). 

Desse modo, os alunos poderão compreen-

der que, desde o despontar dos anos 1990, a 

expressão nova ordem mundial passou a ser 

empregada na imprensa (jornais, revistas, te-

levisão etc.) e por estudiosos para nomear 

um novo arranjo ou composição de forças in-

ternacionais que passaram a substituir a “ve-

lha ordem mundial”, isto é, aquela que esteve 

baseada na disputa pelo poder mundial entre 

EUA (capitalismo) e URSS (socialismo). A 

partir de então, diante de profundas mudan-

ças processadas no equilíbrio internacional de 

poder, certos aspectos essenciais da realidade 

mundial foram alterados no que diz respeito 

à correlação de forças econômicas, militares e 

político-diplomáticas.

Após essa contextualização, seria interes-

sante informar que na abertura dessa fase ou 

período conhecido como Nova Ordem Mun-

dial, os aspectos econômicos, geopolíticos e 

diplomáticos da realidade internacional passa-

ram a contar com o emprego de novos termos, 

que tentam resumir ou representar suas prin-

cipais características ou tendências. Embora 

termos como multipolaridade e unilateralismo 

possam, em um primeiro momento, parecer 

antagônicos e excludentes, na verdade eles aju-

dam a compreender a complexidade da atual 

ordem mundial. Quando tomados de maneira 

complementar, eles auxiliam na compreensão 

de ao menos três de seus aspectos importantes: 

o econômico, o geopolítico e o diplomático.

Sendo assim, a partir do raciocínio apre-

sentado e com o auxílio da lousa, estabeleça 

relações entre conceitos e bases cartográficas, 

fornecendo explicações sobre:

 f multipolaridade e multipolar: saliente que es-

ses termos se contrapõem à expressão bipola-

ridade e procuram passar a ideia de que, na 

Nova Ordem Mundial, existem vários polos 

ou centros mundiais de poder econômico 

(principalmente Estados Unidos, União Eu-

ropeia, Japão e China). Comente também que 

muitos estudiosos consideram esse o aspecto 

mais expressivo da Nova Ordem Mundial, 

que se prolonga até os dias atuais (reapresente 

aos alunos o mapa da Figura 12).

 f monopolar e unipolar: explique que esses ter-

mos, do ponto de vista do poderio militar, 

são empregados por muitos observadores e 

estudiosos para denominar o cenário interna-

cional entreaberto com o fim da Guerra Fria, 

pois consideram que a Nova Ordem Mundial 

é monopolar (ou, ainda, unipolar). Eles desta-

cam que os Estados Unidos são o único país 

a exercer o domínio militar no panorama do 

mundo atual, ou seja, sem a presença de um 
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Figura 15 – A presença das forças armadas americanas no mundo, 2006. La Documentation Française. La présence des forces 
armées américaines dans le monde en 2006. In: Questions internationales, n. 26 jul.-ago. 2007. Disponível em: <http://www.
ladocumentationfrancaise.fr/cartes/monde/c000984-la-presence-des-forces-armees-americaines-dans-le-monde-en-2006>. Acesso em: 7 
nov. 2013. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão representadas em detalhe; sem 
escala; sem indicação de norte geográfico). Tradução: Renée zicman.

rival ou oponente capaz de contrabalançar ou 

equilibrar seu poderio nesse sentido. Exempli-

fique informando que a Rússia, por exemplo, 

a principal herdeira da extinta URSS e hoje 

pertencente à CEI, ingressou em uma profun-

da crise econômica a partir do início da déca-

da de 1990, fato responsável, entre outros, pelo 

enfraquecimento do seu poderio militar. Com 

isso, em praticamente todo o globo, a super-

potência da América do Norte é o único país 

capaz de sustentar ou realizar intervenções 

militares em conflitos mundiais importantes. 

Pode-se trabalhar ou exemplificar este último 

aspecto com a Figura 15, a seguir.

Leitura e análise de mapa

Após as primeiras etapas desta Situação de 

Aprendizagem, recomendamos as atividades 

a seguir. Também disponíveis no Caderno do 

Aluno, esses exercícios podem contribuir para 

o aprofundamento do tema globalização e re-

gionalização econômica.

0° 180°

Projection cylindrique de Gall (correction de J. Bertin pour les pôles)

A presença das forças armadas americanas no mundo, 2006

Ro
be

rto
 G

im
en

o 
e 

Of
ici

na
 d

e 
ca

rto
gr

af
ia 

da
 S

cie
nc

es
 P

o,
 ju

nh
o 

de
 2

00
7

Fonte: US Department of Defense, www.defenselink.mil/ e
ONU, Departamento de operações de manutenção da paz, www.un.org /peace /peace /index.asp
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1. Observe o mapa A bipolaridade e a ordem 

westfaliana, 1950-1980 (Figura 11) e des-

creva a posição de cada continente com re-

lação às alianças militares e políticas.

Espera-se que os alunos destaquem os seguintes aspectos:

•	Na América, apenas Cuba não está polarizada pelos EUA.

•	Na África, percebe-se a presença de aliados da URSS 

e muitos países não alinhados a nenhuma das superpo-

tências.

•	A Europa está fortemente dividida entre a influência dos 

EUA e da URSS consolidando a ideia de “cortina de ferro”.

•	A Ásia apresenta forte influência da URSS, ainda que seja 

marcante a presença estadunidense no Sudeste Asiático e Ja-

pão. Os alunos poderão subdividir o continente asiático em 

Oriente Médio, Ásia Central e Sudeste Asiático.

•	Na Oceania, é forte a influência estadunidense.

2. Com base na análise do mapa Mundo: o 

surgimento do mundo multipolar – a re-

composição das alianças, 1991-2006 (Fi-

gura 12), descreva a área de influência mi-

litar dos Estados Unidos.

Observa-se a ampliação da área de influência em países da 

Europa Oriental e Ásia. Além disso, surgiram países “hostis” 

aos Estados Unidos, como a Venezuela, o Iraque e o Zimbá-

bue. Isso reflete a permanência de conflitos regionais, mes-

mo com o fim da bipolaridade.

3. Comparado com os mapas A bipolaridade 

e a ordem westfaliana, 1950-1980 (Figura 

11) e Mundo: o surgimento do mundo mul-

tipolar – a recomposição das alianças, 1991-

2006 (Figura 12), o que o mapa Mundo: as 

potências do século XXI traz de novo para 

entender a distribuição de poder no mundo 

contemporâneo? Justifique.

Esse mapa apresenta as potências regionais, mostrando que, 

apesar da ampliação da influência militar dos EUA, existem 

países com uma dinâmica política e/ou econômica capaz de 

realizar uma influência regional.

4. Com base no mapa A presença das forças ar-

madas americanas no mundo, 2006 (Figura 

15), comente a atuação dos Estados Unidos.

Em praticamente todo o globo, a superpotência da América do 

Norte é o único país capaz de sustentar ou realizar intervenções 

militares em conflitos mundiais importantes, dada a presença de 

suas forças armadas no mundo, como mostra o mapa.

5. Defina os termos bipolaridade e multipolari-

dade. Fundamente sua resposta com base nos 

mapas apresentados nas questões anteriores.

Os termos bipolaridade e multipolaridade se contrapõem e 

expressam diferentes relações de força no cenário das rela-

ções internacionais. Conforme retratam os mapas, a partir da 

década de 1990, com o fim do sistema de polaridades defini-

das ou da ordem mundial bipolar da Guerra Fria, ocorreu o 

aparecimento de um sistema de polaridades indefinidas ou, 

em outras palavras, de uma ordem mundial multipolar, carac-

terizada pela existência de vários polos ou centros mundiais 

de poder econômico e político. Em lugar do antigo confron-

to ideológico, militar e econômico entre os blocos capitalis-

ta e socialista capitaneados pelas duas superpotências rivais 

da “velha ordem mundial” – Estados Unidos e ex-URSS –, há 

duas décadas assistimos a uma recomposição das alianças 

militares e econômicas entre grupos de países. No mundo 

pós-Guerra Fria, apesar da existência de três principais cen-

tros de poder econômico (Estados Unidos, União Europeia e 

Japão), a chamada tríade do capitalismo mundial, também 

nota-se a afirmação de potências econômicas e políticas re-

gionais, como Brasil, África do Sul e China (esta última con-

siderada por muitos como a grande potência do século XXI), 

que poderão, em um futuro não muito distante, contribuir 

para a afirmação de uma ordem mundial multipolar com a 

maior participação de países do Sul na tomada e na influên-

cia de decisões internacionais.

Book GEO-SPFE-2014_3S_CP.indb   44 24/07/14   18:04



45

Geografia – 3ª série – Volume 1

Etapa 2 – Aula expositiva

Com o objetivo de levar os alunos a com-

preender a formação e as perspectivas dos 

principais megablocos regionais, pode-se re-

cuperar o mapa da Figura 14 e, a partir dela, 

utilizar várias estratégias, como:

 f Contextualizar o processo de formação 

dos megablocos regionais.

 f Analisar os papéis do Nafta, da União Eu-

ropeia, dos países que compõem a Bacia do 

Pacífico e da Apec do ponto de vista de suas 

repercussões na organização do espaço geo-

gráfico, tanto no âmbito de suas respectivas 

regiões como também em nível mundial.

 f Identificar as diferenças socioeconômicas 

existentes no interior dos megablocos regio-

nais e entre eles.

Sugestão de trabalho de contextualização: 
pontos a ser destacados

Dentre as estratégias indicadas cabe dizer 

que, qualquer que seja a via de acesso à geogra-

fia dos principais blocos econômicos da atua-

lidade, é possível esclarecer aos alunos que, ao 

mesmo tempo que a globalização proporciona 

uma intensificação das trocas comerciais entre 

diferentes regiões do globo, ela também se faz 

acompanhar de certas características econô-

micas que criam dificuldades para uma maior 

participação dos países subdesenvolvidos no 

comércio internacional, mantendo suas econo-

mias, em grande parte, dependentes das decisões 

tomadas nos principais centros do capitalismo 

mundial – EUA, Europa Ocidental (onde se des-

tacam Alemanha e França) e Japão, a chamada 

tríade do capitalismo mundial.

Leitura e análise de mapa

1. Observe o mapa Integrações regionais com 

objetivo econômico, situação em 1o de no-

vembro de 2012 (Figura 14), em seguida, 

responda à questão: qual é a relação entre 

os principais processos de integração re-

gional e a globalização? Justifique.
A globalização promoveu maior integração do mercado mundial 

diante dos avanços tecnológicos nos transportes e nas teleco-

municações, bem como acentuou a regionalização ou a frag-

mentação da economia mundial. Isso porque, desde o final da 

década de 1980 e início dos anos 1990, fortaleceu-se a tendência 

de formação de tratados econômicos regionais entre países, ou 

seja, a constituição de blocos econômicos. Diante dos quadros 

competitivos que a globalização impõe, sobretudo a partir desse 

período, diversos países passaram a se reunir ou se agrupar em 

torno de interesses econômicos comuns, com o objetivo de fa-

cilitar e expandir suas trocas comerciais para se fortalecer nesse 

contexto. Isso significa dizer que, embora a formação de tratados 

econômicos regionais entre países já se manifestasse antes do fi-

nal da década de 1980 e início dos anos 1990, a partir de então 

verificou-se o fortalecimento desse processo.

Sugestão de trabalho com noções 
fundamentais

Por meio da apresentação de imagens e do 

material didático adotado, defina e explique 

os tipos de blocos econômicos, chamando a 

atenção dos alunos para as características das 

associações econômicas existentes no mundo. 

Esclareça que é importante terem em vista que 

esses tipos referem-se apenas à economia, ao 

comércio e ao deslocamento de pessoas. Quan-

to ao aspecto militar, cultural, educacional etc., 

existem outros tipos de acordos realizados en-

tre países ou Estados. Sendo assim, diferencie 

pelo menos quatro tipos de blocos econômicos:
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 f união aduaneira ou alfandegária: é um acor-

do de eliminação das barreiras alfandegárias 

entre países ou Estados e fixação de tarifa 

comum externa aos países não membros que 

negociam com o bloco. A união alfandegá-

ria pode formar-se em torno de um grupo de 

produtos – como carvão, ferro e aço (caso da 

Ceca) – ou de todos os produtos.

 f zona de livre-comércio: é um acordo de 

eliminação ou redução de taxas alfandegá-

rias sobre a importação e a exportação de 

produtos entre os países-membros. No co-

mércio com países não membros, cada país 

do bloco possui autonomia para fixar suas 

tarifas alfandegárias.

 f mercado comum: diz respeito a uma asso-

ciação comercial de dois ou mais países ou 

Estados, baseada na eliminação de todas as 

tarifas alfandegárias, cotas de importação e 

outros obstáculos, além da livre circulação 

de pessoas, capitais e serviços entre os paí-

ses-membros.

 f união econômica e monetária: possui as 

mesmas características do mercado comum, 

além da adoção de uma moeda comum nos 

países-membros.

Etapa 3 – Aula expositiva

Para o tratamento em sala de aula do sub-

tema globalização e fragmentação, com ênfase 

para as regiões “excluídas” e suas inserções na 

Nova Ordem Mundial, sugerimos resgatar o 

conteúdo abordado na Situação de Aprendiza-

gem 3 – O conflito Norte e Sul, a fim de ponderar 

com os estudantes como o processo de globali-

zação gera, contraditoriamente, fragmentações, 

e de que maneira ele tem contribuído para fazer 

surgir e manter regiões consideradas periféricas 

e, por isso mesmo, “excluídas” dos principais 

acordos e vantagens decorrentes da nova orga-

nização econômica e política mundial.

Durante a condução das explicações, pode-

-se instigar a reflexão dos alunos por meio da 

seguinte observação e interpretação do gráfico 

(Figura 16) e do mapa (Figura 17) e, em segui-

da, solicitar respostas às questões propostas.

Figura 16 – Evolução do número de internautas, 2000-2010. 
Évolution du nombre d’internautes.
Atelier de Cartographie de Sciences Po. Disponível em: <http://
cartographie.sciences-po.fr/en/internet-volution-du-nombre- 
dinternautes-2000-2010>. Acesso em: 7 nov. 2013. 
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Análise de mapa e gráfico

Na sequência, sugerimos algumas ativida-

des no Caderno do Aluno. 

1. Com base no gráfico Evolução do número de 

internautas, 2000-2010 e no mapa Internau-

tas, 2010, responda às questões a seguir.

a) O que o gráfico revela?

O gráfico demonstra a evolução do número de internautas no 

período de 2000 a 2010 no mundo e nas regiões: África, Oriente 

Médio, América Latina e Caribe, Ásia, Europa, Oceania/Austrália, 

América do Norte. Nesse período o número de internautas no 

mundo aumentou cinco vezes, chegando a 1 966 514 816. Esse 

crescimento se deu, principalmente, nas regiões mais pobres, 

nas quais parcelas expressivas da população ainda não têm aces-

so à internet.

b) Comparando o mapa Internautas, 2010 

com o mapa Regionalização do mundo em 

Norte e Sul (Figura 4), aponte característi-

cas comuns entre eles e discuta a questão 

das desigualdades no mundo globalizado.

Parcela de internautas
(em %) 

0,2 14 36 61 95

ausência
de dados

método estatístico: médias ajustadas
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Atelier de cartographie de Sciences Po, 2012
http://cartographie.sciences-po.fr

Uso autorizado somente para �ns pedagógicos. Para quaisquer 
outras formas de utilização, contactar: carto@sciences-po.fr
Pedagogical use only. For any other use dissemination 
or disclosure, either whole or partial, 
contact : carto@sciences-po.fr

Internautas, 2010

Figura 17 – Internautas, 2010. Atelier de Cartographie de Sciences Po. Disponível em: <http://cartographie.sciences-po.fr/fr/
internautas-2010-0>. Acesso em: 7 nov. 2013. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território 
não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico).
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O mapa primeiro retrata a situação dos países do mun-

do quanto ao número de internautas em porcentagem, 

em 2010. Comparando-o com o mapa da regionalização, 

observa-se que as populações dos países do Norte pos-

suem maior acesso à internet, em contraste com as dos 

países do Sul, que apresentam heterogeneidade quanto 

ao assunto em foco. Analisando-o à luz dos mapas an-

teriores, é possível estabelecer a relação entre renda e 

acesso à tecnologia.

c) O mapa Internautas, 2010 poderia fun-

damentar a afirmação de que a globa-

lização ocorre de forma assimétrica? 

Explique.

O caso da África permite uma resposta afirmativa à questão, 

pois, com a exceção de alguns países desse continente, há 

um grande contraste com a Europa e outras nações do Nor-

te desenvolvido. Assim, o mapa retrata a “distância tecnoló-

gica” que impera no atual período da globalização entre as 

grandes regiões do globo. 

Nesta atividade, disponível no 

Caderno do Aluno, os alunos 

devem ser orientados a consul-

tar um ou mais textos em livros de Geografia 

na biblioteca da escola e/ou em sites da inter-

net sobre os aspectos políticos, econômicos, 

militares, tecnológicos e socioeconômicos da 

Nova Ordem Mundial. Durante a consulta e a 

leitura, os alunos deverão anotar as informa-

ções e ideias mais relevantes. Isso poderá ser 

realizado na forma de um fichamento escrito 

ou por meio de um quadro com a síntese dos 

aspectos estudados, completando-o com as 

informações coletadas. Após essa etapa, eles 

devem elaborar um texto dissertativo sobre o 

tema proposto.

Após a apresentação dos resultados indivi-

duais, propomos que se realize uma síntese dos 

dados citados na lousa e uma discussão sobre 

todas as convergências e divergências de infor-

mações. Esse exercício permitirá que os alunos 

notem possíveis discordâncias de caráter ideo-

lógico, considerem que há fontes mais confiá-

veis do que outras e, também, compreendam 

que, além da qualidade das fontes, devemos fi-

car atentos para identificar se os dados são do 

mesmo período ou ano e quais critérios foram 

utilizados nos diferentes documentos. Tal exer-

cício intelectual permitirá que os alunos desen-

volvam senso crítico diante das informações 

apresentadas pelos diferentes meios de comu-

nicação, considerando variáveis indispensáveis 

para a análise de dados.

Etapa 4 – Exibição e relatório de 
vídeo

Nesta etapa é interessante abordar os confli-

tos geopolíticos e étnicos-culturais-regionais e 

as mudanças territoriais do mundo contempo-

râneo. O objetivo é levar os alunos a compreen-

der a amplitude da noção de fragmentação. 

Sugerimos uma aula expositiva para, tomando-

-se ao menos um estudo de caso (por exemplo, 

a desagregação da antiga Iugoslávia), esclarecer 

que alguns processos de reconfiguração espaço- 

-territorial verificados nas últimas décadas fo-

ram motivados por conflitos geopolíticos ou 

étnico-culturais que se manifestam regional-

mente. Trata-se de um tema importante, pois 

impede que o foco sobre a globalização seja 

colocado de forma exclusiva em suas dimensões 

econômicas e financeiras, em detrimento de seus 
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Ficha técnica do filme

Um tiro no coração (Shot through the heart). 
Direção: David Attwood. Canadá e Estados 
Unidos, 1998. 112 min. 16 anos. Drama.

Sinopse: o filme mostra a grande amizade en- 

tre duas pessoas e suas famílias, um sérvio e um 

bosniano, moradores de Sarajevo, capital da an-

tiga república iugoslava da Bósnia (hoje, Bósnia-

-Herzegovina, independente em 1992). Com a 

independência da Bósnia e os conflitos daí decor-

rentes, cada um dos amigos fica em lados opostos 

na guerra civil. A narrativa cinematográfica mos-

tra as atrocidades cometidas em Sarajevo pelos 

franco-atiradores sérvios escondidos em edifícios, 

além de um desfecho trágico entre os dois amigos. 

Baseado em fato real, o filme ilustra aspectos da 

dolorosa desagregação da antiga Iugoslávia.

 f relatório de vídeo: os alunos deverão 

assistir ao filme e redigir comentário a 

respeito. É importante destacar que co-

mentar não é apenas resumir ou explicar 

o que se viu.

Espera-se que sejam apresentados conhecimentos e refle-

xões pessoais e de outras pessoas; que opiniões diferentes 

sejam contrapostas para questionar, complementar ou ma-

tizar as informações e ideias do filme.

Posteriormente, sugere-se que a classe com-

pare os comentários e elabore uma síntese das 

opiniões apresentadas.

professor: caso não seja possível encontrar 

o filme sugerido, proponha aos seus alunos 

outra opção, o filme Terra de ninguém, cuja 

indicação se encontra ao final deste Caderno. 

Para o que se pretende desenvolver, outras al-

ternativas seriam:

1. Remeter os alunos a uma pesquisa, em li-

vros didáticos ou paradidáticos na biblio-

teca da escola, sobre a desagregação da 

antiga Iugoslávia;

2. Orientar os alunos para a realização de um 

levantamento de informações e posterior 

discussão em classe sobre conflitos geopo-

líticos e étnico-culturais que se manifestam 

regionalmente no mundo por meio de jor-

nais atuais, como o caso do ataque militar 

da Rússia à Geórgia em agosto de 2008.

aspectos sociais, espaciais e culturais. Dessa for-

ma, esclarece-se aos alunos que a globalização 

deve ser visualizada como fenômeno complexo 

e multidimensional, evitando-se tomá-la sim-

plesmente como sinônimo, por exemplo, de pro-

cessos econômicos de abertura de mercados ou 

expansão dos fluxos financeiros internacionais.

Para pôr em andamento essa proposta, suge-

rimos que os alunos assistam ao filme indicado 

a seguir, em sala de aula ou em casa como ativi-

dade extraclasse, solicitando a eles um relatório 

a respeito, com comentários sobre o que viram.
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Proponha as atividades a seguir, 

também disponíveis no Caderno 

do Aluno, na seção Lição de casa 

como forma de aprofundar o conteúdo discu-

tido em sala de aula.

Com base em seus conhecimentos, responda:

1. A globalização e a formação de blocos 

econômicos são processos excludentes? 

Justifique.

Globalização e formação de blocos econômicos são proces-

sos relacionados. A formação de blocos econômicos é uma 

condição essencial para o avanço da globalização, baseada 

principalmente na expansão e no fortalecimento do merca-

do global e na competitividade comercial entre os países ou 

grupos deles que se associam para adquirir maior inserção 

no mercado competitivo global.

2. Estabeleça uma diferença de objetivos en-

tre a União Europeia (UE) e outros blo-

cos econômicos.

A União Europeia, além de ser um mercado comum, também 

é uma união econômica e monetária, com programas sociais 

e de desenvolvimento comuns, permitindo a livre circulação 

de pessoas, diferindo, por exemplo, do Nafta e do Mercosul. 

Para finalizar, na Seção Você 

aprendeu? do Caderno do 

Aluno, sugerimos as seguintes 

atividades:

1. Leia as alternativas sobre alguns blocos 

econômicos:

I. União Europeia (UE) é uma organização 

supranacional dedicada a incrementar a 

interação econômica e reforçar a coope-

ração entre seus Estados-membros. Entre 

outras características que a distinguem 

dos demais blocos da atualidade está o 

fato de outorgar a cidadania europeia a 

cidadãos de todos os Estados-membros, 

permitindo aos cidadãos europeus maior 

liberdade para viver, trabalhar ou estudar 

em qualquer um dos países-membros.

II. A Apec (Cooperação Econômica da Ásia 

e do Pacífico) foi criada no ano de 1989, 

na Austrália, como um fórum de conver-

sação entre os países-membros da Asean 

(Associação das Nações do Sudeste 

Asiático) e seis parceiros econômicos da 

região do Pacífico, como EUA e Japão. 

Porém, apenas no ano de 1994, adquiriu 

características de um bloco econômico na 

Conferência de Seattle, quando os mem-

bros se comprometeram a transformar o 

Pacífico em uma área de livre-comércio.

III. O Acordo de Livre-Comércio da Amé-

rica do Norte (Nafta) integra as econo-

mias dos EUA, do Canadá e do México. 

Iniciado em 1988 por estadunidenses e 

canadenses, o bloco recebeu a adesão 

dos mexicanos em 1993. Com ele, con-

solidou-se um intenso comércio regional 

na América do Norte para enfrentar a 

concorrência representada pela UE, 

além da livre circulação de pessoas entre 

seus países-membros, de modo a resol-

ver a imigração ilegal de mexicanos para 

os EUA.

IV. O Mercosul (Mercado Comum do Sul) é 

um bloco criado em 1991 pela Argentina, 

Brasil, Uruguai e Paraguai, com o objeti-
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vo de reduzir ou eliminar impostos, proi-

bições e restrições entre seus produtos. Em 

2004, os países chamados andinos, como 

Chile, Bolívia, Equador, Colômbia e Peru, 

se associaram ao Mercosul. No ano de 

2005, a Venezuela buscou sua adesão ao 

acordo, mas teve que cumprir algumas 

exigências, como adotar a TEC – Tarifa 

Externa Comum.

 As afirmativas corretas são indicadas pelas 

afirmações:

a) I e II.

b) III e IV.

c) I e IV.

d) I, II e IV.

e) I, II, III e IV.

2. No final do século XX, uma região euro-

peia foi considerada um verdadeiro barril 

de pólvora étnico, abrigando ondas nacio-

nalistas que embalaram o sonho de uma 

“grande Sérvia”, de uma “grande Albânia” 

ou de uma Croácia “etnicamente pura”. 

Essa afirmação refere-se à região:

a) dos Balcãs, fragmentada por movimen-

tos nacionalistas.

b) da Chechênia, unificada após a desinte-

gração soviética.

c) do Curdistão, dividida entre o Iraque e 

a Turquia.

d) da Palestina, que não aceita a criação 

de Israel.

e) da Alemanha, unificada após a queda 

do muro de Berlim.
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Em um primeiro momento, esta Situação 

de Aprendizagem apresenta as origens, o con-

texto de surgimento e o significado da regio-

nalização do mundo, com base na teoria do 

“choque de civilizações” de Samuel P. Huntin-

gton. Em seguida, busca construir uma visão 

crítica sobre os fundamentos dessa perspectiva 

tomando por base outros autores, em especial 

Edward Said. O objetivo é levar os estudan-

tes a refletir sobre o modo como a aceitação 

plena da teoria do “choque das civilizações” 

representa o risco de certo reducionismo no 

entendimento da geografia do mundo atual, 

em virtude de se desconsiderar fatores geopo-

líticos, históricos, disputas econômicas etc. A 

discussão sobre o assunto é iniciada tendo por 

base fatos ou acontecimentos relevantes e re-

centes no cenário mundial e, sem abandoná-los, 

indaga-se acerca de qual paradigma modela a 

política internacional de hoje, principalmente 

após o término da Guerra Fria (1947-1991). 

Uma vez que pesquisadores considerem dife-

rentes eventos como delimitadores do período 

da Guerra Fria entre Estados Unidos da Amé-

rica (EUA) e União Soviética (URSS), vale a 

pena esclarecer que assumiremos aqui a apli-

cação da Doutrina Truman pelos EUA, em 

1947, como o início efetivo da guerra velada 

entre estas duas superpotências, que perdurou 

até o fim da URSS, em dezembro de 1991. Em 

uma visão de conjunto com os conteúdos que 

foram trabalhados até o momento, esse eixo 

condutor permite recuperar e aprofundar jun-

to aos alunos o que foi estudado sobre o tema, 

em particular na aula expositiva sugerida para 

a Etapa 1, da Situação de Aprendizagem ante-

rior (A regionalização do espaço mundial: da 

bipolarização à multipolarização), amplian-

do, decerto, a compreensão sobre a geografia 

do mundo atual. 

SiTUAçãO DE APREnDizAGEm 5 
CHOqUE DE CivilizAçõES?

Conteúdo: “choque de civilizações”.

Competências e habilidades: compreender o significado, a origem e o contexto geopolítico de surgimen-
to da expressão “choque de civilizações”; visualizar a regionalização do espaço mundial por meio da 
noção de “choque de civilizações”; refletir sobre as principais críticas dirigidas a essa regionalização. 

Sugestão de estratégias: leitura, interpretação e discussão de mapas e “fichas de projeção” com imagens 
e textos; aulas expositivas; quadro conceitual; debate; trabalho de pesquisa em grupos (leitura e comen-
tário de artigos na internet). 

Sugestão de recursos: imagens; textos; material didático adotado; mapas; internet. 

Sugestão de avaliação: participação individual nas discussões; participação nos grupos; entrega e quali-
dade do comentário de artigos solicitado.
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Em sala de aula, apresente para os alunos 

um material organizado previamente, pelo qual 

possam tomar contato com uma variedade de 

informações textuais e de iconografias, de modo 

a lançá-los para os principais temas relacionados 

com o assunto “choque de civilizações”. 

A ideia é oferecer o maior número de in-

formações possível para que percebam a am-

plitude mundial do assunto que será, pouco a 

pouco, introduzido e estudado, além de possi-

bilitar o contato com a diversidade temática e 

geográfica dos acontecimentos que, geralmente 

e de maneira muitas vezes equivocada, são com 

ele associados pela mídia. 

A seguir, oferecemos duas sugestões que 

poderão ser reformuladas ou ampliadas e, na 

sequência, algumas orientações a respeito. 

Trabalho individual

Remeta os alunos para a leitura e interpreta-

ção das fichas (disponíveis no Caderno do Alu-

no) com as respectivas imagens e textos. Peça-lhes 

que mobilizem ou resgatem conhecimentos pré-

vios sobre os aspectos retratados nas imagens e 

comentados ou informados nos textos.

Após esse exercício, explique minimamen-

te, mesmo que em abordagem descritiva, os 

acontecimentos focalizados, situando os alu-

nos a respeito deles.

Em seguida, com base nas expressões e ter-

mos assinalados no texto em laranja, registre 

na lousa, com a participação dos alunos, um 

quadro conceitual, esclarecendo e amplian-

do as explicações dadas anteriormente, o que 

ajuda a conduzir o processo sem negligenciar 

a aprendizagem conceitual.

Debate

Transpostos os passos iniciais, estimule os 

alunos para um debate com base nas ocorrên-

cias da expressão choque de civilizações nos 

textos das fichas i e ii, instigando-os sobre:

 f a origem e o contexto geopolítico de surgi-

mento da expressão; 

 f seu significado; 

 f o que conhecem sobre as críticas que são 

dirigidas a essa teoria. 

Em seguida, os alunos poderão ser desafia-

dos a responder às seguintes perguntas, pre-

sentes no Caderno do Aluno:

1. qual é a intenção dos autores ao afirma-

rem que “Os aviões que destruíram as tor-

res gêmeas do World Trade Center, em 11 

de setembro de 2001, e a marcha das tropas 

estadunidenses sobre Bagdá refletem tragi-

camente esse estranhamento e introduzem, 

na política mundial, o espectro do ‘choque 

de civilizações’”?

O significado do sentimento de estranhamento nesse caso 

é o de aversão a alguém ou a algo que não se conhece, ou 

seja, os atentados e a invasão ao Iraque induzem à ideia de 

que o Ocidente e o Oriente apresentam diferenças culturais 

intransponíveis, o que não é de todo verdadeiro. Por isso, os 

autores enfatizam a ideia de espectro, palavra que tem o sig-

nificado de fantasma ou ilusão do “choque de civilizações”.
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2. qual é a relação entre os atentados de 11 

de setembro de 2001 e os protestos desen-

cadeados por jovens imigrantes ocorridos 

na França em 2005?

Os protestos ocorridos na França em 2005, quando jovens 

imigrantes depredaram espaços públicos como forma de 

protesto às condições sociais degradantes nas periferias de 

Paris, foram em princípio relacionados diretamente como 

expressão do “choque de civilizações”, pois grande parte das 

populações que habitam as periferias de Paris é do Oriente. 

Porém, os protestos tiveram um significado político, ques-

tionador da exclusão social e do neoliberalismo intolerante.

FICHA I
Os atentados ao World Trade Center (11/9/2001) e a ocupação estadunidense do Iraque (2003)

Figura 18a, 18b – As torres gêmeas do World Trade Center, em manhattan, nova iorque, um dos principais símbolos do 
poderio econômico dos Estados Unidos, antes e no momento do atentado de 11/9/2001. Pela primeira vez em sua história 
em tempos de paz, os Estados Unidos foram vítimas de ataques a seu território continental. Ao mesmo tempo, outro avião 
também sequestrado iria se chocar com o edifício do Pentágono, próximo de Washington, D.C., atingindo o principal sím-
bolo militar da superpotência. Ao todo, os atentados resultaram na morte de mais de 3 mil pessoas.

Figura 19 – Aspecto da ocupação militar estadunidense no  
iraque em 2003, com soldados hasteando a bandeira dos Estados 
Unidos em uma das ruas de Bagdá.

“O estranhamento que separa o Ocidente do islã é fruto de séculos de história. Os aviões que destru-
íram as torres gêmeas do World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, e a marcha das tropas esta-
dunidenses sobre Bagdá refletem tragicamente esse estranhamento e introduzem, na política mundial, 
o espectro do ‘choque de civilizações’. O antídoto existe, mas depende de um diálogo entre o Ocidente 
e o islã, centrado nos valores da Reforma e do iluminismo. Entre árabes e muçulmanos, há incontáveis 
interessados nesse diálogo e há uma tradição modernista que resiste ao fundamentalismo. O obstáculo é 
o ruído ensurdecedor das bombas e a humilhação da ocupação.”
mAGnOli, Demétrio; SEniSE, Elaine. Por um diálogo entre o Ocidente e o islã. Folha de S.Paulo, 20 abr. 2003.
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FICHA II
A revolta dos jovens na França (2005)

Em 2005, vários especialistas não concordaram com uma interpretação largamente divulgada em jor-

nais televisivos e impressos sobre a realidade francesa, segundo a qual os protestos dos jovens imigrantes 

nos subúrbios de Paris e outras cidades estariam vinculados com movimentos religiosos e fundamentalis-

tas. Em vez de associá-los de maneira apressada com os “movimentos terroristas internacionais”, conside-

rando-os como mais uma etapa do avanço do “choque de civilizações”, os estudiosos argumentaram que 

as manifestações tiveram o Estado francês como alvo principal ou, mais precisamente, a ausência dele na 

vida dos jovens residentes em bairros socialmente desfavorecidos. Ao contrário das notícias, portanto, eles 

chamaram a atenção para o fato de que se tratava de um movimento político – quase caótico, é verdade, 

mas essencialmente político – questionador da exclusão social e do neoliberalismo intolerante.

Figura 20 – manifestação de jovens dos subúrbios 
de Paris, capital da França, contra a discrimina-
ção e a violência dirigidas aos imigrantes e seus 
descendentes no país, nov. de 2005.

Pesquisa e trabalho em grupo

Após os passos didáticos sugeridos, é inte-

ressante dividir a classe em grupos de alunos 

e, com base nas perguntas dirigidas anterior-

mente e para fins de maior contato extra- 

classe com o tema “choque de civilizações”, 

requisitar uma pesquisa na internet, solici-

tando aos alunos para que também pesqui-

sem ou consultem conjuntos de artigos sobre 

os acontecimentos evidenciados nas fichas i 

e ii. Para tanto, sugerimos remeter os grupos 

de alunos para os seguintes sites:

 f Para a Ficha i: Especial “O reinício”. 

Disponível em: <http://www.dw.de/o-rein% 

C3%ADcio/a-966737-1>. Acesso em: 8 ago. 

2013.

 f Para a Ficha ii: Especial “violência na 

França”. Disponível em: <http://www.dw. 

de/viol%C3%AAncia-na-fran%C3%A7a 

 /a-1768197-1>. Acesso em: 8 ago. 2013.

Solicite para cada grupo um comentário 

escrito sobre os artigos consultados e lidos 

nos sites e agende data de entrega. 
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Etapa 1 – Aula expositiva

Dedique a aula expositiva para explicar a 

origem, o contexto geopolítico de surgimen-

to e o significado da expressão “choque de 

civilizações”.

 f Origem: para tanto, poderá ajudar a aná-

lise de Alain Gresh, no artigo intitulado 

“Choque de civilizações: na origem de um 

conceito” (disponível em: <http://www. 

diplomatique.org.br/acervo.php?id=1089>.  

Acesso em: 8 ago. 2013.). Com base nesse 

texto, é interessante informar aos alunos 

que a ideia de “choque de civilizações” foi 

frequentemente retomada para explicar os 

conflitos entre Ocidente e Oriente. Ainda 

em 1964, Bernard lewis, um professor uni-

versitário britânico pouco conhecido, lan-

çou a expressão que ficaria famosa. Se, por 

um lado, esta passou despercebida durante 

a década de 1960, por outro, foi relançada 

por ele 25 anos depois na forma de um ar-

tigo, The roots of muslim rage (“As raízes da 

cólera muçulmana”). Gresh ressalta que:

Em seguida, explique que, em 1993, Samuel 

P. Huntington, economista estadunidense, re-

tomou a fórmula do “choque de civilizações” 

em um célebre artigo que escreveu para a revis-

ta Foreign Affairs. O texto fez tanto sucesso e 

despertou tanta polêmica que levou o seu autor 

a ampliá-lo e, em 1996, Huntington publicou o 

livro O choque de civilizações e a recomposição 

da ordem mundial, publicado no Brasil no ano 

seguinte (tradução de m. H. C. Côrtes. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 1997. 455 p.). Para uma aná-

lise crítica com os alunos, sugerimos consultar 

o artigo Desconstruindo Huntington, de Gildo 

marçal Brandão, professor do Departamen-

to de Ciência Política da Universidade de São  

Paulo. Disponível em: <http://www.acessa.com/ 

gramsci/?page=visualizar&id=220>. Acesso em: 

8 ago. 2013.

 f O contexto geopolítico em que surgiu e 
seu significado: o postulado de Samuel P.  

Huntington na obra indicada constitui um 

esforço de compreensão do mundo e do novo 

quadro das relações internacionais emergente 

da implosão soviética, depois que as tensões 

políticas da velha ordem bipolar deixaram 

de subordinar um ou outro bloco ideológico. 

Explique que o autor propôs o paradigma 

civilizacional como modelo, assumindo que 

são as várias identidades culturais do mundo 

que modelam as coesões, as desintegrações e 

os conflitos em uma nova Ordem mundial 

pós-Guerra Fria, em que, inclusive, Estados 

se aliam, ou não, em função dos sentimentos 

de pertencimento civilizacional. 

A visão de um “choque de civilizações”, 
contrapondo duas entidades claramente de-
finidas, o “islã” e o “Ocidente” (ou a “civili-
zação judeo-cristã”), está no centro do pen-
samento de Bernard lewis, um pensamento 
essencialista que restringe os muçulmanos a 
uma cultura petrificada e eterna.

Fonte: GRESH, Alain. Choque de civilizações: na 
origem de um conceito. Le Monde Diplomatique, set. 
2004. Disponível em: <http://www.diplomatique.org.
br/acervo.php?id=1089>. Acesso em: 8 ago. 2013.
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Etapa 2 – Problematização e aula 
expositiva

Depois das explicações da obra comentada, 

sugerimos dar início à reflexão crítica sobre a 

noção de “choque de civilizações”, o que poderá 

levar os alunos a verificar se a mesma é ou não 

pertinente como fundamentação histórica.

Desse modo, com o objetivo de problematizar 

o assunto estudado, indague os alunos se pode-

mos considerar a obra comentada como sendo 

bastante atual. Promova essa reflexão mencio-

nando que, desde o fim da Guerra Fria, a maio-

ria das guerras ocorre entre povos de civilizações 

diferentes (pense-se, por exemplo, no conflito 

israel-Palestina, as Guerras do Golfo, na desinte-

gração da antiga República Socialista Federativa 

da iugoslávia, a instabilidade na Caxemira, na 

luta pela independência na Chechênia ou mesmo 

na atual presença anglo-americana no iraque).

lançada a questão, desenvolva alguns con-

tra-argumentos e objeções à obra de Huntington, 

estabelecendo condições mais apuradas de re-

flexão e resposta para os alunos. É interessante 

perguntar, por exemplo: O que não é considerado, 

na obra do autor, em termos de motivações para os 

atuais conflitos verificados no mundo? 

Um ponto de reflexão interessante acerca da 

questão colocada poderiam ser as considerações 

do intelectual, crítico literário e ativista da cau-

sa palestina Edward Said (1935-2003). Apresen-

te e discuta com os alunos alguns elementos de 

sua obra Orientalismo: o Oriente como invenção 

do Ocidente (São Paulo: Companhia das letras, 

2001). Desse modo, sugerimos que:

 f Aborde uma dentre outras definições en-

contradas na referida obra para o termo 

orientalismo, quando o autor o considera, 

por exemplo, como a reestruturação da es-

tratégia ocidental com vistas a afirmar sua 

autoridade sobre o Oriente, envolvendo in-

teresses de dominação (veja a página 15 da 

obra indicada).

 f leia e discuta com os alunos trecho da página 

323 da obra proposta, sem deixar de explorar 

o vocabulário empregado. Em síntese, nele 

Edward Said afirma que, tanto no contex-

to colonial como também no pós-colonial, 

existiram dois encaminhamentos retóricos 

quando o assunto era a cultura geral ou a es-

pecificidade civilizacional. num flanco, um 

discurso utópico que defendia a harmonia, 

apontando para a afirmação de um padrão 

geral de integração entre todos os povos; 

noutro, um segundo discurso que reconhe-

cia a especificidade das civilizações e que, por 

considerá-las ciosas de suas tradições religio-

sas monoteístas, apontava que chegariam a 

um estado de rejeição mútua que deflagraria 

a guerra contra as demais. Para exemplificar 

o primeiro tipo discursivo, Said lembra a lin-

guagem e as instituições das nações Unidas 

surgidas logo após a Segunda Guerra mun-

dial (1939-1945), além dos vários esforços 

que, a partir dela, foram originados em prol 

de um governo mundial fundamentado na 

coexistência, nas limitações voluntárias da 

soberania e na integração harmoniosa de 

povos e culturas. quanto ao segundo tipo 

discursivo, o autor aponta que foi o nasce-

douro da teoria e da prática da Guerra Fria, 

ilustrando-o ainda, em tempos mais recentes, 

com a ideia de choque de civilizações. 
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 f Com base num trecho que se encontra na 

página 317 da obra de Edward Said, consi-

dere que este autor interpretou a teoria de 

Huntington como uma versão renovada da 

tese da Guerra Fria, pois entende que os 

conflitos do mundo atual e do futuro con-

tinuarão a ser essencialmente ideológicos, 

mais do que econômicos e sociais.

 f Por último, destaque que Edward Said 

lembra que a argumentação de Hunting-

ton falha por tratar a cultura como algo 

monolítico, imutável e homogêneo, ou 

seja, por não considerar as inquietações 

existentes sempre dentro de cada cultu-

ra. Além disso, Said aponta que a tese do 

“choque de civilizações” fundamenta-se na 

perspectiva de uma separação rigorosa en-

tre diferentes culturas, desconsiderando os 

diversos fluxos que caracterizam o mundo 

de hoje, o que torna impossível a qualquer 

cultura manter-se completamente isolada 

das outras (por exemplo, as migrações, as 

misturas e o intercâmbio de culturas).

Dando prosseguimento ao questionamen-

to sobre a noção “choque de civilizações”, 

também é interessante ponderar com os alu-

nos que a coidentificação civilizacional/reli-

giosa entre povos não se verifica, empírica e 

necessariamente, como o fator-chave de todos 

os conflitos no mundo atual. Em vez de com-

preender os conflitos conhecendo as fronteiras 

intercivilizacionais do mundo, como propõe 

Huntington, muitos outros estudiosos anali-

sam as tensões político-militares entre Esta-

dos, atores, grupos e nações tomando por base 

o conhecimento da geografia dos recursos vi-

tais (com os trabalhos de noam Chomsky). 

Para exemplificar, pode-se citar os casos das 

Colinas de Golã (região assegurada pelos is-

raelitas para garantir o fornecimento de água) 

ou do território do iraque (onde os estaduni-

denses procuram maximizar o controle sobre 

o petróleo). Com o apoio desses e de outros 

exemplos, reflita com os alunos como o para-

digma civilizacional de Huntington não é ve-

rificável a ponto de ser considerado como uma 

chave de leitura da realidade. 

Depois de ter considerado esses e outros 

aspectos de seu conhecimento, vale insistir 

que explicar a conflitualidade por intermédio 

do critério civilizacional ou religioso represen-

ta, muitas vezes, colocar em segundo plano os 

interesses mais ou menos legítimos dos atores 

internacionais, correndo-se o risco de certo re-

ducionismo no entendimento da geografia do 

mundo atual em virtude de se desconsiderar 

fatores geopolíticos, históricos, disputas eco-

nômicas etc.

Por último, se houver tempo hábil, seria 

interessante conduzir o que foi proposto na 

Etapa 2 por intermédio da sistematização, 

leitura e estudo de outros textos publicados 

em jornais sobre o tema em evidência, forne-

cendo-os para os alunos com o propósito de 

discuti-los em sala de aula. Entre outros auto-

res recomendados e que concederam entrevis-

tas para jornais brasileiros a respeito da teoria 

do “choque de civilizações”, sugerimos John 

Esposito (professor de Religião e Relações in-

ternacionais e Estudos islâmicos da Universi-

dade Georgetown, Washington).

Book GEO-SPFE-2014_3S_CP.indb   58 24/07/14   18:04



59

Geografia – 3a série – Volume 1

Leitura e análise de texto

Para sistematizar os conteúdos desenvolvi-

dos, o Caderno do Aluno apresenta as seguin-

tes propostas de atividades:

1. leia o texto a seguir.

2. O sociólogo anglo-americano michael 
mann, professor da Universidade da Ca-
lifórnia, em seu livro O Império da incoe-
rência, afirma que o mundo deveria saber 
que o governo de George W. Bush adota 
o novo imperialismo. Para ele, as políti-
cas estadunidenses quanto a Kioto, minas 
terrestres, Guerras nas Estrelas, iraque e 
irã não são ocasionais e isoladas. Todas 
elas fazem parte de uma estratégia desen-
cadeada pela nova direita estadunidense, 
desde os anos 1970, para que se construa 
o império Americano Global, vislumbra-
do primeiramente como teoria e, depois 
de 11 de setembro, e durante todo o go-
verno de Bush, como realidade.

a) qual a intenção do autor ao afirmar 

que o mundo deveria saber que o gover-

no de George W. Bush adotou um novo 

imperialismo?
O sociólogo Michael Mann argumenta que o Partido Republi-

cano, do ex-presidente George W. Bush, iniciou em 1970 uma 

estratégia política alicerçada na nova direita dos Estados Unidos, 

por meio da qual se cristalizou a ideia de um império estaduni-

dense em escala mundial. Assim, a posição estadunidense com 

relação a temas de alcance mundial não é ocasional e isolada, 

mas parte de uma política de poder unilateral, posição solitária 

que desconsidera acordos de caráter multilateral.

b) Considerando os argumentos defendi-

dos por michael mann, ele seria favorá-

vel ou desfavorável à tese do “choque de 

civilizações” de Huntington? Justifique 

a sua resposta.

Os argumentos apresentados por Michael Mann são contrá-

rios à tese do “choque de civilizações”. Para Mann, o governo 

de George W. Bush, representante da nova direita estadu-

nidense, comportou-se de forma isolacionista, o que incita 

reações em diversas partes do mundo.

O crítico literário e ativista da causa palesti-

na Edward Said critica a tese de “choque de ci-

vilizações” defendida por Huntington. Para ele, 

essa ideia deve ser considerada uma política de 

estado que visa reestruturar a estratégia ociden-

tal tendo em vista afirmar sua autoridade sobre 

o Oriente, envolvendo interesses de dominação.

a) Considerando as medidas tomadas por 

George W. Bush após o 11 de setem-

bro de 2001, quais interesses os EUA 

teriam ao incentivar a ideia de “choque 

de civilizações”?

Entre inúmeras possibilidades, podemos citar o interesse de 

convencer a população estadunidense da necessidade da inva-

são aos países do Oriente Médio que, segundo o governo dos 

Estados Unidos, dão suporte ao terrorismo; interesses com rela-

ção ao petróleo, fonte de energia ainda vital para a economia 

dos Estados Unidos; e desejo de fortalecimento da política de 

combate ao “eixo do mal” que, de acordo com a doutrina Bush, 

investe na tecnologia de fabricação de bombas atômicas. 

b) Considerando as discussões realizadas du-

rante a aula sobre a ideia de “choque de ci-

vilizações”, quais os interesses que os países 

do Ocidente teriam no Oriente médio?

Edward Said enfatiza o princípio da dominação global, consi-

derando os interesses hegemônicos e econômicos atrelados 

como, por exemplo, no caso das reservas de petróleo.
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c) Considerando o atual momento da políti-

ca dos Estados Unidos, é possível afirmar 

que esse país ainda desenvolve uma políti-

ca imperialista? Justifique sua resposta.

A eleição de Barack Obama representou uma mudança 

no perfil da política externa dos Estados Unidos ao rom-

per com os preceitos da nova direita do Partido Republi-

cano, defensora de ações unilaterais e maniqueístas. Cer-

tas atitudes tomadas pelo governo – como a de propor o 

fechamento da Base de Guantánamo, em Cuba, a defesa 

do direito ao Estado palestino e a retirada progressiva das 

Em 30 de setembro de 2005, o jornal dinamarquês Jyllands-Posten publicou 12 charges asso-
ciando maomé ao terrorismo. Em seguida, outros 50 jornais em todo o mundo republicaram os de-
senhos. não tardou para que fortes polêmicas e reações eclodissem nas comunidades muçulmanas, 
adentrando o ano de 2006, causando, em alguns casos, ofensivos ataques motivados pela indigna-
ção diante da forma irônica como a cultura muçulmana e o profeta maomé foram retratados. Em 
todo o mundo, as principais agências de notícias publicaram os inúmeros efeitos que se seguiram à 
larga divulgação daquelas imagens: a retirada dos embaixadores saudita e sírio da Dinamarca, os 
boicotes por parte dos países islâmicos aos produtos dinamarqueses, os protestos, incêndios e pro-
blemas diplomáticos em países da Europa (como na Dinamarca, Suécia, noruega e Áustria), como 
também de outros continentes (como na nova zelândia, no Egito, na indonésia, na Turquia e na 
Tailândia). Em 13 de fevereiro de 2008, cinco grandes jornais dinamarqueses voltaram a publicar 
as charges depois que foi descoberto um plano para assassinar um de seus desenhistas; novamente, 
não faltaram reações em meio à comunidade muçulmana espalhada pelo mundo.

Elaborado por Sérgio Adas especialmente para o São Paulo faz escola.

tropas estadunidenses no Iraque – são exemplos contun-

dentes dessas mudanças.

na seção você aprendeu?, su-

gerimos as seguintes atividades 

que poderão ser utilizadas 

para avaliação no momento que o professor 

achar oportuno:

1. leia o texto e observe a imagem que o 

acompanha.

Figura 21 – Protestos diante da embaixada dinamarquesa em Berlim, Alemanha, em função da publicação das charges de 
maomé pelo jornal dinamarquês Jyllands-Posten (2005).
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Com base no texto e na imagem:

a) Discorra sobre o contexto de surgimento 

e o significado da expressão “choque de 

civilizações”.
Espera-se que os alunos reconheçam que a expressão “cho-

que de civilizações” adquiriu grande repercussão no contexto 

de incertezas da Nova Ordem Mundial, logo após o fim da 

Guerra Fria (1947-1991), quando o mundo se deparou com a 

eclosão de conflitos isolados, motivados por rivalidades étni-

co-religiosas e culturais, contidos em sua maioria por regimes 

totalitários, como na ex-União Soviética e na antiga Iugoslávia. 

Em particular, essa “chave” de interpretação do novo quadro 

das relações internacionais emergente da implosão sovié-

tica adquiriu grande notoriedade com a publicação da obra  

O choque de civilizações e a recomposição da ordem mun-

dial, do economista estadunidense Samuel P. Huntington, em 

1996. Defende-se nela que o futuro da humanidade poderá 

ser determinado pelo confronto entre diferentes civilizações, 

com a adesão a religiões e características culturais comuns.

b) Aponte, ao menos, duas críticas que 

são dirigidas à teoria do “choque de 

civilizações”.

De acordo com o conteúdo trabalhado nas aulas, espera-se que 

os alunos tenham compreendido que a teoria do “choque de 

civilizações” possui limitações quando contraposta à realidade 

geopolítica mundial, expressando uma visão reducionista diante 

das verdadeiras causas de muitos conflitos em curso. Poderão ar-

gumentar, por exemplo, que outros especialistas não concordam 

com a tese de Huntington (Edward Said, Noam Chomsky, John 

Esposito, entre outros), pois vinculam os conflitos à imposição de 

um modelo geopolítico e econômico controlado pelos países 

ricos e suas corporações (disputa por recursos vitais, por exem-

plo, como o petróleo). De forma complementar, com base nos 

mesmos autores, ainda poderão argumentar como essa visão de 

mundo favorece a disseminação de uma imagem deturpada do 

islamismo, associando-o, de maneira equivocada e simplista, ao 

fundamentalismo religioso, além de desconsiderar as mudanças 

a que estão expostas as diferentes culturas diante dos fluxos de 

informação e de pessoas no contexto da globalização.

2. Enem 2003 – Segundo Samuel Huntington 

(autor do livro O choque de civilizações e a 

recomposição da ordem mundial), o mundo 

está dividido em nove “civilizações”, con-

forme o mapa adiante.

Figura 22 – O mundo das civilizações pós-1990. Fonte: Enem-2003.
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na opinião do autor, o ideal seria que 

cada civilização principal tivesse pelo 

menos um assento no Conselho de Se-

gurança das nações Unidas. Sabendo-se 

que apenas EUA, China, Rússia, França 

e inglaterra são membros permanentes 

do Conselho de Segurança, e analisando 

o mapa, pode-se concluir que:

a) Atualmente, apenas três civilizações pos-

suem membros permanentes no Conse-

lho de Segurança.

b) O poder no Conselho de Segurança está 

concentrado em torno de apenas dois 

terços das civilizações citadas pelo autor.

c) O poder no Conselho de Segurança está 

desequilibrado, porque seus membros per-

tencem apenas à civilização ocidental.

d) Existe uma concentração de poder, já 

que apenas um continente está represen-

tado no Conselho de Segurança.

e) O poder está diluído entre as civilizações, 

de forma que apenas a África não possui 

representante no Conselho de Segurança.

A alternativa c é incorreta, pois, com base na classificação  

de Huntington, três civilizações estão representadas no Conse-

lho de Segurança da ONU: a ocidental (EUA, França e Inglaterra), 

a sínica (China) e a ortodoxa (Rússia). A alternativa b também é 

incorreta, pois o poder no Conselho de Segurança está concen-

trado em apenas um terço das civilizações citadas pelo autor. No 

caso da alternativa d, ao menos três continentes estão represen-

tados no Conselho de Segurança (América, Europa e Ásia). A al-

ternativa e é incorreta porque o poder no Conselho de Seguran-

ça é concentrado, além de desconsiderar que, afora a civilização 

africana, outras também não estão nele representadas, como a 

latino-americana, a budista, a japonesa, a hindu e a islâmica. A 

única alternativa correta é a “a”. 
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Articule uma pergunta motivadora para 

suscitar uma discussão acerca da importân-

cia de se estudar a geografia das religiões, 

diante de fatos ou acontecimentos no mun-

do contemporâneo e do que foi abordado 

na Situação de Aprendizagem 5. Também é 

interessante indagar se os alunos já viven-

ciaram ou constataram intolerância religiosa 

em seus espaços de convívio, se assistiram na 

televisão ou leram notícias a respeito em jor-

nais e revistas ou em sites da internet.

Leitura e análise de imagem

Apresente as imagens das Figuras 23 a 27, 

que estão no Caderno do Aluno identificadas 

pelas letras A a E.

SiTUAçãO DE APREnDizAGEm 6 
GEOGRAFiA DAS REliGiõES

nesta Situação de Aprendizagem, os alu-

nos são convidados para o estudo e o debate 

sobre a geografia das religiões. nesse mo-

mento, refletirão a respeito do que é tolerân-

cia religiosa e etnocentrismo. inicialmente, 

com o apoio de mapas e fotos, são anali-

sadas a difusão e a distribuição geográfica 

das principais religiões do mundo e, em se-

guida, confere-se destaque para o caso das 

três principais monoteístas (cristianismo,  

islamismo e judaísmo). Com base nesse en-

foque e por meio de dinâmicas de trabalho 

variadas, espera-se auxiliar o professor a 

levar os alunos a compreender melhor o es-

paço mundial por intermédio de um de seus 

elementos essenciais, a religiosidade e as 

religiões, o que também poderá contribuir 

para um melhor entendimento acerca do 

dinamismo, complexidade e pluralidade do 

espaço geográfico mundial. 

Conteúdos: geografia das religiões; principais religiões monoteístas (cristianismo, islamismo e judaísmo).

Competências e habilidades: reconhecer por meio de mapas e imagens a distribuição geográfica e os 
fundamentos das principais religiões monoteístas do mundo; pesquisar coletivamente a diversidade re-
ligiosa no espaço mundial; reconhecer a diversidade do cristianismo e sua representatividade nos países 
do mundo; identificar os principais lugares sagrados do islã e a distribuição e participação de muçul-
manos na população mundial; diferenciar islamismo e fundamentalismo islâmico; visualizar por meio 
de tabela o contingente de judeus no mundo; debater os temas tolerância religiosa e etnocentrismo.

Sugestão de estratégias: leitura e interpretação de mapas associados a imagens; aulas expositivas; pes-
quisa coletiva na internet, jornais e material didático adotado; discussão e produção de texto, em dupla 
ou equipe de alunos, com base em texto motivador.

Sugestão de recursos: mapas; gráficos; tabelas; fotos; material didático adotado; excertos de textos; internet. 

Sugestão de avaliação: participação individual nas discussões; participação nos grupos; entrega e qua-
lidade dos trabalhos apresentados (pesquisa coletiva e texto sobre tolerância).
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Figura 23 – Cristo Redentor. Rio de Janeiro (RJ), Brasil, 2002.
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Figura 25 – Grande mesquita de meca, na Arábia Saudita, com peregrinos muçulmanos em torno da Caa-
ba, o símbolo do monoteísmo islâmico, 25 fev. 1995. 

©
 K

az
uy

os
hi

 n
om

ac
hi

/C
or

bi
s/

l
at

in
st

oc
k 

Figura 24 – Estátua de Buda na Tailândia, dez. 2004.
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Figura 26 – Fiéis diante do muro das lamentações em Jerusalém, fev. 1997. 
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Figura 27 – Hinduístas no Rio Ganges, Índia, 2006.
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Para trabalhar as imagens com a turma, 

propomos no Caderno do Aluno a seguinte 

sequência de atividades:

1. Apresente aos alunos as imagens e peça que 

mencionem o que cada uma representa.

2. Em seguida, eles devem localizar no mapa 

mudo (disponível no Caderno do Aluno) os 

D

E

países aos quais se referem cada imagem co-

locando as suas respectivas letras.

(A) Brasil, (B) Tailândia, (C) Arábia Saudita, (D) Israel e 

(E) Índia 

3. levando-se em conta as três maiores reli-

giões em número de fiéis no mundo, os alu-

nos devem indicar no mapa o continente em 

que elas surgiram. Eles podem consultar o 
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livro didático e outros materiais para expli-

car como ocorreu a difusão dessas religiões.

O objetivo dessa questão é fazer com que os alunos reconhe-

çam a localização espacial dessas religiões, que se dissemina-

ram a partir da Ásia, centro difusor das três maiores religiões 

do mundo em número de fiéis na atualidade: o cristianismo, 

o islamismo e o hinduísmo. Espera-se, assim, que os alunos re-

conheçam o surgimento do cristianismo – ocorrido por volta 

do último milênio a.C. – e do islamismo – ocorrido a partir 

do século VII d.C. Ambos foram difundidos a partir do Oriente 

Médio, porção oeste do continente asiático. Considerando os 

distintos tempos, nos dois casos, a difusão ocorreu por meio 

de processos expansionistas consolidados. No cristianismo, 

isso ocorreu quando o imperador Constantino transformou-o 

em religião oficial do Império Romano. No islamismo, a difu-

são ocorreu graças à expansão do Império Turco-Otomano. 

Por sua vez, o hinduísmo, uma das inúmeras religiões politeís-

tas da Antiguidade, consolidou-se como principal religião da 

Índia, o segundo país mais populoso do mundo.

Etapa 1 – Orientação sobre trabalho 
coletivo

Tomando por base as Figuras 23 

a 27, sugerimos dividir a classe 

em grupos de alunos para a or-

ganização de uma pesquisa cole-

tiva, de modo que preparem seus trabalhos em 

tempo hábil, no transcorrer das aulas exposi-

tivas previstas adiante. Assim, inicialmente 

defina os participantes para cinco grupos, 

cada qual ficando responsável por uma das re-

ligiões indicadas nas Figuras 23 a 27. Em se-

guida, oriente os grupos para uma pesquisa 

coletiva, cuja data de apresentação e/ou entre-

ga deverá ser agendada previamente e de co-

mum acordo com o professor.

Orientações para a pesquisa coletiva

Ajude cada grupo a organizar e dividir as ta-

refas sobre o tema a ser pesquisado. O primeiro 

passo consiste em delimitar os planos da pesqui-

sa e o papel de cada um no conjunto da atividade. 

É sempre aconselhável definir um coordenador-

-geral, um redator e a equipe de pesquisadores. 

quando se define o plano da pesquisa é funda-

mental marcar as reuniões levando em conta a 

data de apresentação dos resultados em sala de 

aula. nessas reuniões, cada pesquisador deverá 

apresentar um relatório do material coletado e 

possíveis curiosidades a respeito do tema. Os da-

dos selecionados devem ser organizados a fim de 

permitir que os integrantes do grupo consultem 

o material. Defina com cada grupo a forma de 

apresentação da pesquisa de acordo com as con-

dições de tempo e trabalho (explanação em aula 

utilizando recursos visuais, tais como apresenta-

ção em Power Point ou retroprojetor, trabalhos 

escritos). O objetivo é levar os alunos a utiliza-

rem o computador e internet, coletando dados 

teóricos e iconográficos para aprofundarem o 

estudo da temática escolhida, além de estimular 

a oralidade, interpretação, análise e elaboração 

de texto conclusivo.

Etapa 2 – Aulas expositivas

Diversidade do cristianismo

Em seguida, sugerimos apresentar os mapas 

e gráficos da Figura 28 para abordar a diversida-

de do cristianismo, informando aos alunos que 

atualmente ele é praticado por pelo menos um 

terço da população mundial (mais de 2 bilhões 

de seguidores), o que faz dessa religião a maior 

do mundo em número de fiéis.
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Esclareça que o cristianismo é uma religião 

surgida na Palestina, no primeiro século de-

pois de Cristo e cujos alicerces são baseados 

nos ensinamentos de Jesus Cristo. no entan-

to, 2 mil anos depois de seu nascimento, o 

mundo experimenta várias formas de cristia-

nismo, divididas em diferentes denominações. 

A maior divisão existe entre ortodoxos – tam-

bém conhecidos como cristãos do Oriente – e 

os cristãos do Ocidente, que, por sua vez, tam-

bém se subdividiram em cristãos católicos e 

protestantes (veja Figura 28).

Brasil 134,2

Rússia 79,5

México 92,8

Etiópia 29,5

Estados Unidos 70,2

Ucrânia 22,3

Filipinas 64,9

Romênia 19,0

França 51,0

Grécia 10,9

Itália 48,3

Belarus 7,9

Colômbia 39,8

Sérvia e Mont. 7,2

Espanha 39,6

Casaquistão 6,6

Argentina 35,0

Bulgária 6,5

Polônia 34,7

Estados Unidos158,0
Reino Unido 35,6
Alemanha 28,1
Brasil 27,2
África do Sul 17,1
Quênia 14,7
Canadá 13,9
Indonésia 10,9
RDC 10,8
Uganda 8,9

Moldávia 4,1
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Figura 28 – Diversidade do cristianismo e os 10 primeiros países cristãos, 2005 – em % da população e milhões de pessoas, res-
pectivamente. Diversité du christianisme, 2005. in: DURAnD, marie-Françoise et al. Atlas de la mondialisation. Édition 2008. 
Paris: Presses de Sciences Po, 2008, p. 79. mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território 
não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico). Tradução: Renée zicman.
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Leitura e análise de gráfico e mapa

Sobre esse tema, sugerimos a seguinte ativi-

dade relacionada aos mapas e gráficos da Figu-

ra 28, também presente no Caderno do Aluno:

1. De acordo com os dados expressos nos ma-

pas e gráficos, identifique os países com maior 

concentração de protestantes, católicos e cris-

tãos ortodoxos. que fatores histórico-geográ-

ficos podem ser considerados para explicar a 

maior concentração de protestantes, católicos 

e cristãos ortodoxos nesses países?

A maior parte dos protestantes se distribui pelos EUA, Reino Unido e 

Alemanha; a de católicos, pelo Brasil, México e EUA; e a de cristãos 

ortodoxos, pela Rússia, Etiópia e Ucrânia. No caso dos protestantes 

nos EUA, o predomínio religioso vincula-se à forma como ocorreu 

o processo de colonização, em grande parte com base no deslo-

camento de comunidades religiosas nos diferentes períodos da 

expansão territorial do país. No Brasil, novamente o processo co-

lonial, baseado no modelo patriarcal, atrelado à presença religiosa 

jesuítica, foi responsável pela catequização e pelo predomínio do 

catolicismo no país. A presença majoritária dos cristãos ortodoxos 

na Rússia e na Ucrânia decorre de raízes históricas. A expansão rus-

sa para o Oriente iniciou-se durante a autocracia de Ivan III, o pri-

meiro czar da Rússia, ocorrida no século XV, após o seu casamento 

com a sobrinha do imperador bizantino. A presença significativa 

de cristãos ortodoxos na Etiópia decorre da expansão dessa religião 

para novas áreas, não se restringindo apenas aos povos balcânicos.

islamismo, a segunda maior religião do 
mundo em número de fiéis

Com auxílio dos mapas da Figura 29, explique 

para os alunos que o islamismo conta, atualmen-

te, com cerca de 1,3 bilhão de seguidores e que foi 

fundado pelo profeta mohammed (maomé) há 

1 400 anos no território que hoje corresponde à 

Arábia Saudita. logo atrás do cristianismo, é a 

segunda maior religião do mundo em número de 

fiéis e vem apresentando um aumento expressivo 

de adeptos (cerca de 15% ao ano), sendo a que 

mais cresce no mundo.

não deixe de informar que os países com as 

maiores populações islâmicas se encontram não 

no Oriente médio, onde a religião surgiu, mas 

em outras partes da Ásia.

Esclareça que muçulmano é todo aquele que 

segue o islamismo, que é uma religião mono-

teísta baseada no Corão ou Alcorão, o livro sa-

grado do islã, considerado como a palavra de 

Deus revelada a maomé, na Suna e no Hadith. 

Já o termo Islã vem do árabe e significa “sub-

missão” (ao desejo e à orientação de Deus), tem 

suas raízes etimológicas assentadas na ideia de 

salam (paz) e é também utilizado para designar 

o conjunto dos povos de civilização islâmica 

que professam o islamismo. 

Com o apoio das Figuras 25, 30 e 31, infor-

me os alunos sobre os lugares e espaços consi-

derados mais sagrados pelos muçulmanos.

Com relação ao gráfico da Figura 31, esclare-

ça os alunos que hajj é um dos cinco pilares da fé 

islâmica, uma peregrinação que os muçulmanos 

devem fazer à cidade de meca pelo menos uma 

vez na vida. Durante o hajj, os fiéis se dedicam 

inteiramente a Alá e cada peregrinação costuma 

reunir, em meca, cerca de 2 milhões de muçulma-

nos de todo o mundo (veja a Figura 31). O alvo 

da peregrinação é a Caaba (reveja Figura 25), 

construção em forma de cubo na qual se reve-

rencia um meteorito negro que fica no centro da 

grande mesquita em meca. 
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Figura 29 – Os muçulmanos, 2006. les musulmans, 2006. in: DURAnD, marie-Françoise et al. Atlas de la mondialisation. Édition 2008. 
Paris: Presses de Sciences Po, 2008, p. 77. mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão repre-
sentadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico). Tradução: Renée zicman.
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Figura 30 – Principais lugares sagrados 
do islã. Principaux lieux saints de l'islam. 
in: DURAnD, marie-Françoise et al. 
Atlas de la mondialisation. Édition 2008. 
Paris: Presses de Sciences Po, 2008, p. 
76. mapa original (base cartográfica 
com generalização; algumas feições 
do território não estão representadas 
em detalhe; sem indicação de norte 
geográfico). Tradução: Renée zicman.
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Por último, não deixe de explicar e diferen-

ciar duas questões essenciais na atualidade. 

 f Existem dois grupos islâmicos, os sunitas, 

que formam 90% de todos os fiéis, e os 

xiitas, que são a maioria em países como 

o irã e o iraque. Esclareça as diferenças e 

motivos de disputas entre os dois grupos.

 f não podemos falar em um só mundo is-

lâmico, assim como não existe um mun-

do cristão homogêneo, ressaltando que o 

islamismo (religião) não deve ser confun-

dido com o fundamentalismo islâmico. 

Explique que este último manifesta-se em 

movimentos empenhados na criação de so-

ciedades regidas pelo Alcorão (livro sagra-

do do islamismo) e contrárias aos modelos 

políticos e filosóficos ocidentais (como a 

separação entre Estado e religião, a demo-

cracia e o individualismo – Estado laico). 

O fundamentalismo propagou-se entre os 

muçulmanos especialmente após a revolu-

ção islâmica no irã, que instalou no país 

um Estado teocrático, conduzido pelo líder 

xiita Ruhollah Khomeini. Também se des-

tacam a atuação, no Egito, do grupo ex-

tremista Jamaat e islami, responsável por 

atentados terroristas, em especial contra 

turistas estrangeiros em visita ao país; da 

Frente islâmica de Salvação (FiS), na Ar-

gélia, que pretende reorganizar o país se-

gundo as leis do Alcorão; da milícia xiita 

libanesa Hezbollah, diretamente envolvida 

no combate a tropas israelenses instaladas 

no sul do líbano; do Hamas, nos terri-

tórios ocupados por israel, contrário ao 

acordo de paz entre palestinos e israelen-

ses; e da milícia Taliban, que luta, no Afe-

ganistão, pela implantação de um Estado 

islâmico “puro”.

Em relação a esse tema, propomos no Ca-

derno do Aluno a seguinte atividade sobre os 

mapas (Figura 29 e 30) e o gráfico (Figura 31).

Figura 31 – Peregrinos à meca, 1935-2006, em milhares de participantes por ano. Fonte: DURAnD, m.-F. et al. Atlas de la mondialisation. 
Édition 2008. Paris: Presses de Sciences Po, 2008, p. 76.
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Fonte: a partir de infográ�co publicado no Le Monde de 29 de dezembro de 2006, ministério saudita da Peregrinação

em milhares de participantes por ano

Do total de 2 378 636 peregrinos no ano de 2006, 70% eram 
estrangeiros, um terço dos quais provenientes do Sudeste Asiático.

A Arábia Saudita �xa cotas por país para de�nir o número de 
peregrinos autorizados a participar da peregrinação.  
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2. Responda:

a) Com base no mapa Os muçulmanos, 

2006 (Figura 29), quais são os quatro 

países em que há o maior número de 

muçulmanos?

O maior país islâmico do mundo é a Indonésia, com 215 mi-

lhões de muçulmanos, seguida pela Índia (146 milhões), o 

Paquistão (127 milhões) e Bangladesh (122 milhões).

b) Com base no mapa Os muçulmanos, 

2006, identifique quatro países com o 

maior percentual de muçulmanos em 

sua população.

O mapa apresenta uma lista dos sete países com maior porcen-

tagem de muçulmanos na população, sendo que os seis primei-

ros (Arábia Saudita, Iêmen, Somália, Mauritânia, Maldivas e Saara 

Ocidental) são considerados de população 100% muçulmana.

c) Por que os quatro países com maior 

número de muçulmanos não correspon-

dem aos quatro países que apresentam a 

maior porcentagem de muçulmanos na 

população?

Isso ocorre porque os quatro países com maior número de 

muçulmanos (Indonésia, Índia, Paquistão e Bangladesh) são 

muito populosos e possuem numerosos adeptos de outras 

religiões sob o total de suas populações. No caso da Arábia 

Saudita, Iêmen, Somália e Mauritânia, suas populações não 

são tão numerosas e a maioria absoluta é muçulmana.

d) Com base no mapa Principais lugares 

sagrados do islã (Figura 30), identifi-

que os lugares considerados mais sa-

grados para os muçulmanos.

Meca, Medina, Jerusalém e Cairuã são considerados sagrados 

para os sunitas. Meca, Najaf e Kerbala, para os xiitas.

e) quais hipóteses podem ser considera-

das para explicar o contínuo crescimen-

to do número de fiéis em peregrinação 

rumo à cidade de meca após 1990, con-

forme demonstra o gráfico Peregrinos a 

meca, 1935-2006?

Considerando que o hajj é um dos cinco pilares do is-

lamismo, a peregrinação a Meca torna-se fundamen-

tal para a fé islâmica. Com a diminuição dos custos das 

passagens aéreas e a melhoria das condições de vida das 

populações da Indonésia e da Índia, resultante da indus-

trialização ocorrida nesses países a partir dos anos 1990, 

houve um aumento de peregrinos procedentes do Su-

deste Asiático rumo a Meca.

Judaísmo

Para complementar os elementos forne-

cidos para as aulas expositivas sugeridas 

nesta etapa (o que decerto contará com a 

pesquisa e conhecimentos do professor), 

acreditamos ser de grande valia destacar 

que o judaísmo é a mais antiga entre as 

três grandes religiões monoteístas e a que 

apresenta o menor número de fiéis. Para 

exemplificar, interprete os dados da tabela 

do quadro 3, explicando que, dos cerca de 

13 milhões de judeus existentes no mundo, 

atualmente as maiores comunidades judai-

cas se concentram na Europa (a maior de-

las encontra-se na França), e que a maioria 

dos judeus vive em israel e nos Estados 

Unidos (se houver tempo hábil, solicite que 

os alunos elaborem, como atividade extra-

classe, um mapa a partir dos dados forneci-

dos no quadro 3). 
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Mundo: população judaica, 1970-2020

Regiões e países
População judaica

1970 2006 Projeções para 2020
israel 2 582 000 5 308 000 6 228 000
América do norte 5 686 000 5 648 000 5 581 000
Estados Unidos 5 400 000 5 275 000 5 200 000
Canadá 286 000 373 000 381 000
América latina 514 000 394 000 364 000
Argentina 282 000 184 000 162 000
Brasil 90 000 96 000 90 000
méxico 35 000 40 000 42 000
Outros países 107 000 74 000 70 000
Europaa 1 331 000 1 160 000 1 030 000
França 530 000 492 000 482 000
Reino Unido 390 000 297 000 238 000
Alemanha 30 000 118 000 108 000
Hungria 70 000 50 000 34 000
Outros países-membros da União 
Europeia (UE)b 171 000 150 000 134 000

Outros países fora da UEc 140 000 53 000 34 000
CEi (Comunidade dos Estados 
independentes)d 2 151 000 366 000 173 000

Rússia 808 000 228 000 130 000
Ucrânia 777 000 80 000 25 000
Ásiae 104 000 20 000 21 000
África 195 000 78 000 60 000
África do Sul 118 000 72 000 57 000
Oceania 70 000 110 000 101 000
Austrália 65 000 103 000 95 000
Conjunto do mundo 12 633 000 13 084 000 13 558 000

quadro 3 – mundo: população judaica, 1970-2020. a – Sem países da CEi; b – Sem países bálticos; c – incluindo a Turquia; d – Com 
países bálticos; e – Sem israel, países asiáticos da CEi e Turquia. Fonte: institut de Planification d’une Politique pour le Peuple Juif. 
Rapport annuel du JPPPI 2005/2006. le peuple juif  en 2005/2006: entre renaissance et déclin. Jerusalém: JPPPi, 2006, p. 25.

Em seguida, é interessante explicar alguns 

aspectos essenciais do judaísmo, como, por 

exemplo, o fato de não ser uma religião mis-

sionária e o fato daqueles que se convertem 

deverem observar os preceitos da lei judai-

ca (a Torá), interpretada como a orientação 

de Deus por meio das escrituras. Esclareça 

que a Torá ou a Bíblia hebraica é chamada 

pelos cristãos de velho Testamento, reunin-

do principalmente os cinco primeiros livros 

da Bíblia cuja autoria é atribuída a moisés, 

o chamado Pentateuco. informe ainda que, 

em cada sinagoga, ao menos uma cópia da 

Torá em hebraico é conservada sob a forma 

de pergaminho. Comentários sobre a Torá 

aplicando-a a situações contemporâneas e 
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circunstâncias variadas são encontrados no 

Talmud, um compêndio da lei.

Enfatizados esses aspectos, sugerimos ex-

plicar que os judeus possuem uma forte liga-

ção com israel (Estado criado pela partilha da 

OnU, em 1947, e fundado efetivamente em 14 

de maio de 1948), situado em terra considerada 

prometida por Deus a Abraão, e também com 

a cidade de Jerusalém, considerada sagrada (na 

próxima Situação de Aprendizagem, propomos 

tratar dos conflitos decorrentes dessa questão).

Convém também informar aos alunos que 

o judaísmo caracteriza-se por ser, fundamental-

mente, uma religião da família e que se propaga 

por intermédio dela. Além disso, é oportuno en-

fatizar que os judeus se consideram parte de uma 

comunidade global, com laços estreitos com ou-

tros judeus. Aproveitando o ensejo explicativo, 

saliente os vários tipos de judaísmo discorrendo 

sobre eles, ainda que brevemente, de modo que 

os alunos possam visualizar como os judeus es-

tão divididos de acordo com suas práticas reli-

giosas e origens étnicas. Com relação ao assunto, 

explique que existem dois grupos, os asquenazes 

e os sefarditas, o primeiro originário da Europa 

Central e Oriental e o segundo com raízes na Es-

panha, em Portugal e no Oriente médio. Além 

disso, aponte que, em israel, há duas forças polí-

ticas majoritárias e historicamente antagônicas: 

o Partido Trabalhista e o Likud. O Trabalhista, 

originário do movimento sionista histórico, é 

em geral composto por grupos menos radicais e 

também com menor envolvimento religioso, fa-

voráveis a acordos de paz que levem segurança 

para a região, tendo como lema “trocar terra por 

paz”. quando assumem o parlamento, articulam 

acordos com o intuito de chegar a uma convivên-

cia pacífica entre israelenses e palestinos. quan-

do as eleições favorecem ao likud, a situação se 

inverte. O partido, de direita, apoia-se em grupos 

extremistas religiosos para defender o princípio 

da “terra arrasada”, com o intuito de ampliar o 

Estado e garantir a prevalência do princípio re-

ligioso da “Terra Prometida” aos judeus. Além 

destes dois grandes partidos, israel possui, desde 

2005, outra expressiva força política de centro, 

o Kadima, partido criado pelo ex-ministro Ariel 

Sharom, antigo membro do likud.

Por fim, se houver tempo hábil, é interessante 

explicar aspectos essenciais acerca do hinduísmo 

e budismo, destacando, para o primeiro caso, 

o sistema de castas que implica uma estrutura 

política, econômica e social bastante particular. 

no caso de falta de tempo ou em função de 

optar por dedicar mais tempo para as religiões 

abordadas anteriormente, sugerimos remeter os 

alunos para consultarem o site da BBC Brasil, 

no qual se encontra um dossiê especial sobre as 

religiões aqui destacadas, disponível em: <http://

www.bbc.co.uk/portuguese/pulltogether/s_

religioes.shtml>. Acesso em: 8 out. 2013.

Agora, no Caderno do Aluno, propomos 

uma atividade de análise da tabela do quadro 3:

3. Com base na tabela, os alunos deverão res-

ponder às seguintes questões:

a) Excetuando-se os países do leste Euro-

peu e da CEi, em quais países do mundo  

encontram-se as maiores comunidades 
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judaicas? Como você justificaria esse 

fenômeno? 

Em Israel, Estados Unidos e França. A concentração de ju-

deus em Israel explica-se pelas inúmeras imigrações realiza-

das pela comunidade judaica em busca de um lar nacional 

após o estabelecimento do Estado de Israel. Em virtude do 

direito constitucional à liberdade religiosa, tanto na França 

como nos Estados Unidos, as comunidades judaicas são 

significativas desde o século XIX. 

b) Em qual país ocorreu o maior cresci-

mento da comunidade judaica entre os 

anos de 1970 e 2006? quais motivações 

explicam esse crescimento?

Israel. O crescimento se deu em virtude das sucessivas imi-

grações de judeus vindos dos EUA e da Europa para habitar 

colônias judaicas nos territórios ocupados por Israel após a 

Guerra dos Seis Dias (ocorrida em junho de 1967). 

Sugerimos também que solicite aos alunos 

a elaboração, como atividade extraclasse, de 

um mapa a partir dos dados da tabela.

Etapa 3 – Trabalho em dupla

Leitura e análise de texto

Após ter esclarecido aspectos importantes 

sobre as principais religiões, sugerimos promo-

ver uma discussão sobre tolerância, preconcei-

to e etnocentrismo, tomando por base o texto 

motivador a seguir (disponível também no Ca-

derno do Aluno), que poderá ser substituído ou 

trabalhado com outros de sua escolha. A ideia é 

solicitar que, em seguida, duplas ou equipes de 

alunos produzam um texto sobre as principais 

ideias apresentadas a seguir.

Por tolerância entende-se a capacidade de admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos 
de um indivíduo ou de grupos determinados, sejam grupos políticos ou religiosos. Tolerância é a capa-
cidade de aceitar o outro, sobretudo quando este é estranho, exótico, diferente daquilo que conhecemos 
e aceitamos como certo, normal ou verdadeiro. 

mas para que haja a tolerância, é fundamental o conhecimento do outro que é diferente de nós. Ge-
ralmente, a intolerância é a expressão do preconceito em relação ao outro que é diferente. O preconceito 
também é fruto do desconhecimento ou de um deturpado ou falso conhecimento da realidade do outro. 

[...] Etnocentrismo (etno: cultura; centrismo: ter como centro) é a tendência ou a atitude de considerar a 
nossa cultura ou religião como a medida de todas as demais. quando subestimamos ou menosprezamos a 
cultura ou a religião do outro e, sobretudo, quando avaliamos a cultura ou a religião do outro a partir da 
nossa, supostamente superior, estamos praticando etnocentrismo. 

SAnTOS, Alberto Pereira dos. introdução à geografia das religiões.  
Revista GEOUSP, Espaço e Tempo, São Paulo: USP, n. 11, 2002, p. 22.

Etapa 4 – Apresentação e entrega 
pelos grupos dos trabalhos 
sugeridos na Etapa 1 (pesquisa 
coletiva e mural)

O objetivo desta etapa é promover o aprofun-

damento do estudo da temática escolhida pelos 

alunos, além de estimular a oralidade, interpre-

tação, análise e elaboração de texto conclusivo.
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relacionado às questões políticas mundiais 

e cujo envolvimento e compreensão são fun-

damentais para os alunos. Pensando nisso, 

o que se propõe é que o professor assuma 

um papel de mediador atuante diante da 

articulação de um estudo regional do tema 

por grupos de alunos, estimulando o auto-

didatismo e com vistas a contribuir para o 

desenvolvimento da oralidade, da sistemati-

zação de informações e da escrita por inter-

médio da elaboração de seminários.

SiTUAçãO DE APREnDizAGEm 7 
A qUESTãO ÉTniCO-CUlTURAl

Com base nas noções de zonas ou focos 
de tensão, esta Situação de Aprendizagem 

sugere a formação de grupos de pesquisa 

e apresentação de seminários coordenados 

pelo professor, com o objetivo de levar os 

alunos a estudar os principais conflitos ét-

nico-culturais e religiosos em andamento 

ou que tiveram intensa repercussão mun-

dial, principalmente nas últimas décadas. 

Aborda-se, desse modo, um conteúdo enfa-

tizado pela mídia nacional e internacional, 

Conteúdos: zonas ou focos de tensão; principais conflitos étnico-culturais e religiosos.

Competências e habilidades: identificar e compreender a emergência de conflitos étnico-religiosos e de 
cunho separatista após a Guerra Fria (1947-1991) e suas principais razões; levantar e organizar informa-
ções sobre as principais áreas de ocorrência de conflitos no mundo, expressando oralmente os resultados 
obtidos; compreender e aplicar a noção de zonas ou focos de tensão no estudo da geografia mundial.

Sugestão de estratégias: leitura, interpretação e discussão de mapas; relatório de vídeo; formação e 
orientação de grupos de pesquisa; seminários e comparação entre as áreas de conflito no mundo; síntese 
pessoal das atividades.

Sugestão de recursos: mapas; exibição de vídeo; material didático adotado; textos jornalísticos e internet; 
recursos disponíveis na biblioteca da escola (revistas, livros paradidáticos, jornais etc.).

Sugestão de avaliação: participação individual nas discussões e nos grupos; desenvoltura e domínio in-
dividuais dos assuntos apresentados no seminário; relatório de vídeo individual; entrega de trabalho 
escrito em grupo sobre o tema pesquisado.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Apresente o mapa da Figura 32 e explo-

re sua leitura e interpretação com os alunos. 

Para tanto, sugerimos:

 f indagar o que conhecem a respeito das 

principais áreas de conflito no mundo.

 f informar que, no início da década de 

1990, com a desmontagem da velha or-

dem mundial baseada na bipolarização, 

chegou-se a pensar que o mundo entra-
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ria em um período de paz e solidariedade 

entre os povos. Com base no mapa, ques-

tione os alunos se essa expectativa foi 

atingida ou não.

 f Explicar que, apenas nos seis primeiros 

anos após a Guerra Fria, as chamadas 

Forças de Paz da OnU, que dispõem de 

instruções estritas para lançar fogo so-

mente como último recurso, realizaram 

mais operações militares em áreas do 

mundo onde ocorriam conflitos do que 

nos 40 anos anteriores. Esclareça que, em 

função dessa realidade e de outros aspec-

tos, a nova Ordem mundial durante os 

anos 1990 também ficou conhecida como 

“(des)ordem mundial”.

 f Aproveitando o que foi explicado, é im-

portante ressaltar que isso ocorreu após o 

término da Guerra Fria e concomitante-

mente com o fim do denominado conflito 

leste-Oeste, período a partir do qual os 

conflitos, em sua maioria, deixaram de ter 

a conotação ideológica (capitalismo versus 

socialismo) do passado, demonstrando ser 

influenciados mais intensamente por ques-

tões separatistas, religiosas e étnicas.

As principais áreas de conflito no final do século XX
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Figura 32 – As principais áreas de conflito no final do século XX. L'Atlas du monde diplomatique. Paris: Armand Colin, 2006. mapa original 
(base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão representadas em detalhe; sem indicação de norte geográfico). 
Tradução: Renée zicman.
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Leitura e análise de mapa

Em seguida, sugerimos algumas atividades 

no Caderno do Aluno:

1. Com base no mapa da Figura 32 os alunos 
deverão identificar três países que apresen-
taram os seguintes tipos de conflitos:

a) litígios fronteiriços na América do Sul.

•	Equador/Peru: as elites peruanas mantêm uma velha dispu-

ta com o Equador, baseada na conformação da Audiência de 

Quito, que deu lugar ao Equador, e do Vice-Reino do Peru na 

época colonial. A reivindicação das elites equatorianas é que 

o Equador deveria ter acesso à região amazônica. Essas dispu-

tas não são somente de caráter diplomático e já desemboca-

ram em um confronto bélico. O Protocolo do Rio de Janeiro, 

de 29 de janeiro de 1942, pôs fim ao conflito fronteiriço, mas 

o Equador perdeu boa parte de suas terras amazônicas.

•	Chile/Argentina: na década de 1970, Chile e Argentina tiveram 

um conflito decorrente da definição da zona austral, mais especi-

ficamente pelo Canal de Beagle. Esse conflito foi resolvido a favor 

do Chile, com intermédio da Santa Sé, pelo Tratado de Paz e Ami-

zade, assinado na Cidade do Vaticano em 20 de fevereiro de 1978.

•	Apesar de o mapa não apontar problemas fronteiriços entre 

Chile, Bolívia e Peru no século XX, sugerimos ampliar a análise 

indicando os conflitos iniciados no final do século XIX, e que ain-

da motivam instabilidades regionais, envolvendo alguns desses 

países na atualidade. Explique aos alunos que o Chile apresentou 

problemas fronteiriços com Argentina, Bolívia e Peru. Com Bolí-

via e Peru, o Chile mantém uma disputa histórica datada de 1879, 

quando as três nações protagonizaram a Guerra do Pacífico, ven-

cida pelo Chile. Nessa disputa, a Bolívia perdeu o território de An-

tofagasta para o Chile ficando, portanto, sem acesso ao Oceano 

Pacífico. No mesmo confronto, o Peru perdeu as zonas de Arica 

e Iquique para o Chile. Entre 1932 e 1935, deu-se a Guerra do 

Chaco, entre Bolívia e Paraguai. A Bolívia foi derrotada e cedeu ao 

Paraguai parte de seu território, chamado Chaco Boreal.

b) movimentos de independência na Europa.

•	Irlanda do Norte: apesar de ter havido um acordo de paz 

em 1998, ainda existe um movimento remanescente do 

conflito de base religiosa entre católicos e protestantes.

•	País Basco: da assinatura de um acordo de paz entre o 

grupo separatista ETA e o governo espanhol, ainda existe 

um movimento remanescente que busca a independência 

do País Basco. 

•	Kosovo (conflito separatista kosovar): o mapa, datado 

de 2006, aponta os graves conflitos internos ocorridos 

no Kosovo decorrentes da não aceitação, por parte da 

Sérvia, do estatuto de autonomia plena kosovar, media-

do pela ONU. As negociações sucederam-se entre 2006 

e 2007 e, sem haver acordo, em 17 de fevereiro de 2008, 

a Assembleia do Kosovo declarou independência, que foi 

reconhecida, até agora, por mais de cinquenta países. 

Porém, a Sérvia continua a rejeitar a independência e, 

no ano de 2009, o governo sérvio solicitou ao Tribunal 

Internacional de Justiça (ligado à ONU) uma verificação 

jurídica sobre a legalidade do direito internacional da de-

claração de independência do Kosovo.

c) Continentes que apresentaram o maior 

número de conflitos no século XX.

Com base no mapa, o maior número de conflitos ocorreu 

na África e na Ásia.

2. Apresente os mapas da Figura 33 – As 

fronteiras de israel e explore sua leitura e 

interpretação com os alunos. Após contex-

tualizar as informações do mapa, propo-

nha as seguintes questões:

a) Com base no mapa 1947 – A divi-

são da OnU, quais foram os Estados 

criados pela OnU na partilha da Pa-

lestina em 1947?
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Figura 33 – As fronteiras de israel. la Documentation Française. Création de l'État d'israël et première guerre israélo-arabe 
(1949); Guerre des Six jours, guerre du Kippour et recompositions territoriales. in: Questions internationales, n.28, nov.-dez. 
2007. Disponível em: <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/liste/israel>. Acesso em: 7 nov. 2013. mapa original 
(sem indicação de norte geográfico). Tradução: Renée zicman.
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A partilha da Palestina, proposta pela ONU em 1947 e insti-

tuída em 1948, criaria dois Estados: o de Israel e o da Pales-

tina. Vale fornecer algumas informações complementares 

aos alunos: com cerca de 14 mil km², o Estado de Israel (Es-

tado judeu, no mapa) seria composto pela faixa de terras 

entre Haifa e Tel Aviv na porção oeste, pela Galileia Oriental 

e pela porção de terras correspondente ao deserto de Ne-

guev. Já a Palestina (Estado árabe, conforme o mapa), teria 

11,5 mil km² e seria formada pela Cisjordânia, Faixa de Gaza 

e Galileia Ocidental. A cidade de Jerusalém, tida como cen-

tro religioso para as populações dos dois Estados e da co-

munidade cristã, seria considerada área internacional. 

b) quais as modificações de fronteiras 

ocorridas na região da Palestina após a 

primeira guerra entre árabes e israelen-

ses, em 1948-49? Por que elas ocorreram?

A primeira guerra entre árabes e israelenses durou até ja-

neiro de 1949, quando Israel ocupou toda a Galileia e o 

deserto de Neguev, ampliando sua área original em mais 

de 50%. De fevereiro a julho de 1949 foram assinados acor-

dos de armistício sem a concretização de um tratado de 

paz para a região. Como resultado desses acordos, uma 

parte do que seria o Estado árabe da Palestina foi anexada 

a Israel e a outra parte, correspondente à Cisjordânia, foi 

anexada à Transjordânia, que mais tarde se tornaria o Reino 

Hachemita da Jordânia. A Faixa de Gaza passou ao controle 

egípcio. Jerusalém foi dividida, ficando a parte oriental sob 

administração jordaniana, e a parte ocidental sob adminis-

tração israelense.

c) De acordo com o mapa 1967 – Após a 

Guerra dos Seis Dias, identifique os ter-

ritórios tomados por israel na Guerra 

dos Seis Dias.

Em 1967 iniciou-se mais um conflito na região: a Guerra dos 

Seis Dias. Resultante de mais um confronto entre as nações 

árabes e Israel, a guerra representou um fulminante ataque 

israelense que acabou por conquistar Gaza, toda a Península 

do Sinai (pertencente ao Egito), a Cisjordânia (pertencente à 

Jordânia) e as Colinas de Golã (pertencentes à Síria).

Etapa 1 – Exibição e relatório de 
vídeo

Sugerimos a seguir dois filmes que podem 

propiciar um debate interessante com os alu-

nos. Uma boa estratégia seria exibir para a 

turma uma dessas produções e utilizá-la como 

“mote” para a posterior discussão de outras 

guerras e conflitos no mundo, cujas origens 

relacionam-se a motivos diversos (religiosos, 

étnicos, políticos, econômicos) e que abrangem 

diferentes escalas (local, regional, global). Esse 

procedimento inicial poderá colaborar para 

que os alunos se engajem na pesquisa e elabo-

ração dos seminários previstos na Etapa 2.

 f Bem-vindo a Sarajevo. Direção: michael 

Winterbottom. inglaterra/EUA, 1997. 102 min. 

O filme retrata a atividade dos jornalistas es-

trangeiros durante a guerra da Bósnia (1992-

-1995). Dirigindo o foco em especial para a 

cidade de Sarajevo, expõe cenas cotidianas 

do conflito e a competição entre os repórte-

res internacionais na busca frenética de ima-

gens e histórias da guerra a fim de obterem 

prestígio. no entanto, traz para o primeiro 

plano o engajamento pessoal de um jornalis-

ta britânico com o drama de uma garota de 

dez anos e sua tentativa de ajudá-la a fugir do 

sangrento conflito. O filme é um drama ba-

seado no livro-reportagem Natasha’s Story, 

do jornalista britânico michael nicholson.
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 f Promessas de um Novo Mundo. Direção: 

Justine Shapiro, Carlos Bolado e B. z. 

Goldberg. EUA/Palestina/israel, 2001. 116 

min. Documentário sobre sete crianças is-

raelenses e palestinas em Jerusalém, que mo-

ram no mesmo lugar, vivendo, porém, em 

mundos completamente distintos, separados 

por diferenças religiosas. Yarko e Daniel são 

dois judeus gêmeos; moishe é um judeu radi-

cal; mahmoud é militante do Hamas; Shlomo 

é o filho ultraortodoxo de um rabino estadu-

nidense; e Sanabel e Faraj são dois palestinos 

que vivem em um campo de refugiados. no 

começo do filme, eles têm entre 11 e 13 anos 

e alguns já se mostram mais flexíveis e abertos 

ao diálogo do que outros. Com o auxílio de 

imagens que explicam os fatos políticos, o fil-

me revela a consciência de cada criança peran-

te a vida em comunidades imersas em conflito, 

ressentimentos, ódio, incompreensões, mortes 

e vingança. Ao final, o drama é acentuado, 

quando a distância entre elas aumenta em vir-

tude de terem deixado para trás a inocência 

infantil, passando a adotar o rígido pensa-

mento dos adultos.

Relatório de vídeo

Os alunos deverão redigir um comentário a 

respeito do filme que assistiram. É importante 

destacar que comentar não é apenas resumir 

ou explicar o que se viu. Espera-se que sejam 

apresentados conhecimentos e reflexões indi-

viduais e de outras pessoas; que opiniões di-

ferentes sejam contrapostas, para questionar, 

complementar ou matizar as informações e 

ideias do vídeo. Posteriormente, sugere-se que 

a classe compare os comentários e elabore 

uma síntese de opiniões. Propomos que a ela-

boração do relatório de vídeo seja orientada, 

pois alguns alunos podem apresentar sérias 

dificuldades quando se trata da produção tex-

tual. A par disso, oriente essa produção com 

um pequeno roteiro focalizando os objetivos 

propostos como, por exemplo, questões que 

possam nortear a escrita:

 f Compare textos do material didático uti-

lizado nas aulas de Geografia com suas 

impressões sobre o assunto focalizado no 

filme a que assistiu (Guerra da Bósnia – 

1992 a 1995 – ou conflitos entre árabes e 

israelenses). Em seguida, organize e impri-

ma uma ordem lógica para os tópicos que 

poderão nortear a redação do comentário 

a respeito do assunto retratado no filme. 

 f Selecione e leia, ao menos, um artigo de 

jornal sobre o assunto retratado no filme a 

que assistiu. Destaque as ideias principais 

e compare-as com a narrativa cinemato-

gráfica, apontando pensamentos comple-

mentares ou divergentes sobre o assunto 

retratado no filme.

Etapa 2 – Organização de grupos 
para a realização de seminários

Tomando por base o mapa da Fi-

gura 32 e o vídeo apresentado, 

organize grupos de alunos para 

fins de pesquisa e realização de 

seminários sobre o tema da emergência de con-

flitos regionais e a questão das identidades so-

cioculturais (étnicas, tribais e religiosas) no 
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espaço mundial. Para a proposta dos seminá-

rios, sugira aos alunos uma divisão em grupos 

na qual cada grupo se responsabilize por uma 

das principais áreas de ocorrência de conflitos 

no mundo. nesse sentido, sempre orientando-

-os para o fato de que poderão pesquisar no 

material didático adotado e nos recursos dispo-

níveis na biblioteca da escola, apresentamos 

uma possível divisão dos grupos de pesquisa e 

seminários. Trata-se da atividade proposta na 

seção Pesquisa em grupo do Caderno do Alu-

no. na seção Gabarito, no final deste volume, 

o professor poderá consultar mais detalhes de 

cada grupo sugerido nesta pesquisa.

GRUPO I – Oriente Médio: a questão palestina

Como sugestão para a organização des-

te grupo de pesquisa, oriente-o a elaborar o 

seminário de acordo com pontos essenciais. 

nesse sentido, solicite um breve histórico dos 

conflitos entre israelenses (judeus) e palestinos 

(em sua maioria, muçulmanos), principalmen-

te a partir da criação do Estado de israel pela 

OnU em 14 de maio de 1948. Com o auxí-

lio de mapas que poderão ser consultados no 

material didático adotado, peça-lhes para que 

ressaltem a evolução das fronteiras na Palesti-

na e, com o apoio de jornais e internet, que 

destaquem os pontos-chave dos conflitos e a 

cronologia do processo de paz desde os Acor-

dos de Oslo em setembro de 1993.

GRUPO II – Europa: IRA e ETA

no que tange à questão basca, explique 

aos alunos que os bascos possuem cultura 

e língua próprias, ocupando uma região ao 

norte da Espanha e uma parte do território 

francês, na vertente leste dos Pireneus. Peça 

para que pesquisem a respeito da fundação, 

em 1959, da organização ETA (Euzkadi Ta 

Askatasuna, na língua basca, cujo significa-

do é “Pátria Basca e liberdade”), que luta 

pela autodeterminação do País Basco e de 

navarra, e já realizou ações armadas, nas 

quais os principais alvos foram membros 

da guarda civil e do governo espanhol. me-

diante essas informações, peça para que o 

seminário seja elaborado com base em uma 

“linha do tempo” sobre as ações do grupo, 

com o propósito de atualizar os demais gru-

pos sobre a situação atual. Com relação à 

“questão irlandesa”, peça o mesmo, colo-

cando como intervalo da pesquisa, e da “li-

nha do tempo” a ser organizada, o ano de 

1900 (sendo que, em 1905, na região sul da 

ilha irlandesa, foi fundado o Partido nacio-

nalista, conhecido como Sinn Fein – “nós 

mesmos” –, com o propósito de reivindicar 

a autonomia perdida para os ingleses e os 

protestantes), passando por 1919 (quando 

surgiu o iRA – Exército Republicano irlan-

dês –, braço armado do Sinn Fein) e pelos 

anos 1960 e 1970 (quando o iRA ressurgiu 

e passou a praticar operações de guerrilha 

contra alvos ingleses e protestantes), até ju-

lho de 2005 (quando, no contexto do aumen-

to do cerco contra o terrorismo da parte dos 

Estados Ocidentais a partir do início do sé-

culo XXi, aumentaram as pressões políticas 

para que o iRA abandonasse em definitivo 

suas táticas violentas, o que ocorreu em 28 

de julho daquele ano).
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GRUPO III – Europa: conflitos no Cáucaso (o 
caso da Chechênia)

Dentre os conflitos étnicos ou de nacionalida-

des no interior dos países da CEi, explique para 

o grupo que o caso dos movimentos separatistas 

da Checheno-inguchétia merece destaque. in-

forme que se trata de uma das ex-repúblicas que 

constituíam a extinta URSS (1991), composta 

de população muçulmana e que reúne os dois 

povos que lhe conferem o nome. Saliente que 

ninguém opôs maior resistência à conquista do 

Cáucaso pelos russos do que os chechenos, numa 

luta de oposição que remonta a 1818, quando o 

império Czarista se expandiu para a região, mas 

cujo aprofundamento ocorreu em 1991, na oca-

sião da conturbada implosão da União Soviéti-

ca. O seminário a ser elaborado poderá ter em 

vista reconstituir a sucessão dos trágicos acon-

tecimentos que acompanharam esse conflito em 

que, apesar de moscou ter anunciado o fim das 

operações militares em 2000, prosseguiram os 

atentados contra as forças militares russas insta-

ladas na Chechênia. 

GRUPO IV – África: Ruanda

Oriente o grupo para pesquisar sobre as 

duas principais etnias do país – os tutsis, 

pastores originários da Etiópia, e os hutus, 

povo tradicionalmente agrícola, originário 

da Bacia do Congo – e os conflitos étnicos 

entre elas. Apesar da tese ser questionável, 

alguns estudiosos afirmam que inúmeros 

problemas enfrentados pelos povos da África 

na atualidade ainda são reflexos das políti-

cas coloniais, que, ao definir artificialmente 

as fronteiras do continente, provocaram ri-

validades entre grupos étnicos, ocasionan-

do a deterioração das relações tribais, como 

também acontece em Ruanda, país localiza-

do no coração da África Central. Durante a 

colonização europeia, hutus e tutsis, etnias 

majoritárias no país, foram alternadamente 

utilizadas como massa de manobra política – 

logo, de dominação –, primeiro pela Alema-

nha e depois pela Bélgica. Com justificativas 

de escopo étnico e medidas de discriminação 

e exclusão, a Bélgica foi a maior responsá-

vel pela desestruturação nas relações sociais 

entre hutus e tutsis, até então vigentes. Com 

apoio de movimentos religiosos, as elites 

tutsis foram manipuladas pela administra-

ção belga para intermediar o processo de 

dominação colonial e reprimir o restante da 

população, em sua maioria hutu (85% da po-

pulação). Os tutsis passaram a ser treinados 

como força auxiliar no exército e para ocu-

par cargos mais elevados na administração 

local. nas escolas, foi imposta a exigência 

de altura mínima, afetando o acesso dos hu-

tus à educação formal, por serem de estatu-

ra menor que a dos tutsis. Tal discriminação 

fez eclodir, em 1959, a primeira grande rebe-

lião étnica, quando hutus invadiram aldeias  

tutsis aprisionando-os e cortando-lhes os pés 

a golpes de facão, de modo a “reduzir a dife-

rença de estatura entre eles”. 

Após sucessivos conflitos entre as duas etnias, 

em 25 de setembro de 1960, a OnU organizou 

um referendo no qual os ruandeses decidiram 

se tornar uma república, e os tutsis, minori-

tários na região (14% da população), ficaram 
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à mercê dos hutus. A maioria dos tutsis aca-

bou fugindo para a vizinha Uganda e, de lá, 

um grupo extremista se articulou para tentar 

reconquistar o poder, formando a Frente Pa-

triótica Ruandesa (FPR).

O governo hutu de Ruanda, liderado des-

de 1973 por Juvenal Habyarimana, receando 

o poder de organização dos tutsis, insuflou 

conflitos étnicos entre os dois povos para 

acirrar as rivalidades e garantir uma possí-

vel estabilidade interna de seu governo. En-

tre os meios que utilizou para isso foi constar 

obrigatoriamente na identidade dos ruande-

ses sua origem étnica. Chegou-se até a cogi-

tar a formação de “bantustões” para tutsis, 

repetindo o modelo de segregação espacial 

sul-africana, criando-se desta forma, um 

apartheid local. 

Em outubro de 1993, o presidente burun-

dinês, melchior ndadaye, hutu eleito demo-

craticamente, foi assassinado por milícias 

do exército local, de maioria tutsi. Os hutus, 

revoltados, promoveram uma chacina que 

deixou 80 mil mortos. Em abril de 1994, o as-

sassinato de dois presidentes hutus (Juvenal 

Habyarimana, de Ruanda, e Cyprien ntarya-

mira, do Burundi), quando o avião em que 

viajavam foi derrubado ao aterrissar em Kiga-

li, capital de Ruanda, foi o estopim do episó-

dio conhecido como o genocídio de Ruanda, 

com 1 milhão de mortos e 2,2 milhões de re-

fugiados. Três meses depois, uma ofensiva da 

FPR resultou na tomada do poder pelos tutsis 

e no massacre de 800 mil hutus.

GRUPO V – África: Angola

Oriente os integrantes deste grupo forne-

cendo algumas informações iniciais sobre a 

longa guerra civil nesse país, por meio das 

quais poderão iniciar a pesquisa, esclarecen-

do os protagonistas envolvidos: de um lado, 

o movimento pela libertação de Angola 

(mPlA), no poder, e a União nacional pela 

independência Total de Angola (Unita). So-

licite um estudo sobre a situação atual desse 

conflito, explicando a necessidade de elabora-

rem um breve histórico do mesmo. Ao menos 

inicialmente, isso poderá ser realizado reto-

mando-se os anos 1994-1995, quando houve 

um acordo de paz que interrompeu o conflito 

e o envio de tropas de paz da OnU. Esclare-

ça, entretanto, que a Unita, descontente com 

o acordo, recusou-se a devolver áreas sob seu 

controle e integrar um governo de coalizão 

nacional, o que conduziu ao reinício do con-

flito em 1999.

GRUPO VI – Ásia: Caxemira

vale explicar, inicialmente, que a Índia e 

o Paquistão são nações criadas a partir da 

desagregação do império Britânico das Ín-

dias, em 1947. Oriente os alunos deste grupo 

para pesquisarem a respeito do alinhamento 

geopolítico do Paquistão e da Índia durante 

a Guerra Fria, de modo a revelarem em seu 

seminário que o primeiro país inclinou-se a 

favor dos EUA, enquanto o segundo buscou 

auxílio da ex-URSS, o que explica, em parte, 

o fato de ambos disporem, atualmente, de ar-
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mas atômicas. Solicite ao grupo que esclareça, 

no seminário a ser preparado, o perigo repre-

sentado por essas armas diante de um confli-

to antigo entre os dois países, que se arrasta 

por mais de 50 anos: a questão da Caxemira. 

Peça aos alunos para que localizem o confli-

to e identifiquem os envolvidos. Desse modo, 

para que iniciem a pesquisa, ressalte que se 

trata de uma província do norte da Índia cujo 

território é composto por 90% de montanhas 

e que faz fronteira com a China e com o Pa-

quistão. Forneça algumas referências históri-

cas iniciais, como, por exemplo, o fato de que 

em 1947 o marajá de Caxemira (Hari Singh) 

solicitou o apoio de tropas indianas para se 

defender da invasão das tribos Pathans; em re-

tribuição, assinou o instrumento de Acesso à 

União indiana concordando com que a região 

se tornasse o Estado indiano de Jammu e Ca-

xemira. A partir de então, o Paquistão reivin-

dica a realização de um plebiscito em razão de 

dois terços da população de 7 milhões de ha-

bitantes serem compostos de muçulmanos. Os 

indianos, por sua vez, não aceitaram realizar 

um plebiscito, muito embora tenham cedido 

um terço do território ao Paquistão (Azad 

Kashmir). Consequentemente, ao lado do 

surgimento de uma guerrilha, ocorreram vá-

rios atentados terroristas contra a presença 

indiana no restante da Caxemira, como parte 

de ações voltadas para sua integração futura 

ao Paquistão. Além dos aspectos apontados, 

com a consulta no material didático adotado 

e em outras fontes, também é desejável que 

os alunos reconheçam que a disputa entre 

muçulmanos e hindus levou os dois países 

a duas outras guerras (1965 e 1971), sendo 

ainda hoje a principal razão para a corrida 

armamentista nuclear. 

Etapa 3 – Orientações gerais e roteiro 
para elaboração e apresentação dos 
seminários

Orientações gerais

Detalhe a proposta de trabalho com os 

grupos de pesquisa, explicando que:

 f O objetivo da atividade é que a turma 

construa coletivamente conhecimentos 

sobre cada tema; o empenho de cada gru-

po é essencial para esclarecer o assunto 

para os demais alunos.

 f A proposta de se estudar cada tema por 

região tem o objetivo de facilitar e tornar 

mais dinâmico o aprendizado, contando 

com a criatividade dos integrantes dos gru-

pos, além de propiciar o desenvolvimento 

do autodidatismo, da oralidade, da siste-

matização de informações e da escrita.

 f nessa proposta de pesquisa e seminários, 

os conflitos na América latina não serão 

contemplados, pois serão abordados num 

momento posterior, em outra Situação de 

Aprendizagem. 

 f na elaboração dos seminários, é desejável 

a utilização de vários recursos, tais como 

material didático adotado e outros dispo-

níveis na biblioteca da escola, softwares 

educacionais, jornais, sites na internet, 

como também pesquisa e comentário so-

bre filmes relacionados ao tema ou área 

de conflito de cada grupo.
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Roteiro para elaboração e apresentação 
dos seminários

num primeiro momento, solicite aos alu-

nos que acompanhem nos jornais televisivos 

e impressos as notícias sobre os conflitos exis-

tentes hoje no mundo, de modo a elaborarem 

um levantamento dos dados. Pode-se indicar 

o intervalo de tempo mínimo de uma semana 

ou o tempo que julgar mais oportuno. 

quando da entrega dos resultados, que po-

derão ser apresentados na forma de relatório, 

acrescente aos conflitos levantados pelos alu-

nos outros que possa avaliar como relevantes 

para a compreensão do mundo atual.

Com base no levantamento realizado e nas 

suas complementações, organize os grupos 

de alunos, atribuindo a cada um o desafio de 

aprofundar a pesquisa sobre um dos conflitos 

selecionados para o seminário (a ser apresen-

tado em sala de aula em data agendada e pre-

viamente acordada entre os participantes).

Em seguida, forneça duas orientações 

gerais importantes para bem encaminhar o 

entendimento acerca da Situação de Apren-

dizagem: a) informe que a geografia política 

constitui-se num dos ramos mais fecundos 

da ciência geográfica, esclarecendo que não 

deve ser confundida com a geopolítica, pois, 

em síntese, o principal objetivo da primeira 

é analisar a dinâmica dos processos políticos 

no espaço, enquanto a segunda relaciona-se 

mais diretamente com as questões estraté-

gicas e militares. Explique que as zonas ou 

os focos de tensão são alguns dos principais 

elementos de análise da geografia política 

(de acordo com o geógrafo francês Yves 

lacoste, podem ser definidos como espaços 

geográficos em que ocorrem, de forma agu-

da, conflitos de interesse entre duas ou mais 

unidades políticas ou entre grupos humanos 

organizados nacional ou internacionalmen-

te); b) por último, também informe e solici-

te que a análise sobre determinado foco de 

tensão não deverá perder de vista, ao me-

nos, cinco cuidados fundamentais:

 f A identificação das partes envolvidas no 

conflito, o que pode ser obtido por inter-

médio das descrições dos acontecimentos 

associados. nesse particular, solicite que os 

estudantes tenham especial atenção quan-

to às opiniões divergentes dos envolvidos 

em um mesmo conflito.

 f O estudo da posição geográfica da área, 

pois, não raras vezes, a localização es-

tratégica de uma área constitui um dos 

elementos-chave do foco, o que torna in-

dispensável a coleta e o uso da cartografia 

para fins dos seminários que serão elabora-

dos e apresentados.

 f O estudo das relações de poder entre as 

partes envolvidas no conflito, tendo por 

base as noções de “centro” e “periferia”, 

em que uma das partes (Estado ou grupo 

humano) possui maior poder político, eco-

nômico, financeiro e militar. nesse parti-

cular, solicite aos estudantes que tenham 

especial atenção quanto às condições 

socioeconômicas dos “personagens” envol-

vidos em um mesmo conflito.
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 f Com relação aos textos e informações que 

serão consultados e utilizados, a identifi-

cação da ideologia de quem fez a análise 

ou descreveu os acontecimentos relaciona-

dos ao foco de tensão estudado pelo grupo 

(para que entendam a importância desse 

cuidado, cite como exemplo as interpre-

tações que são veiculadas pela mídia, nas 

quais existem diversas versões sobre um 

mesmo foco de tensão, lembrando como as 

notícias sobre a Guerra e ocupação anglo-

-americana contra o Iraque [2003] foram 

veiculadas de maneiras diferentes por redes 

televisivas árabes e dos Estados Unidos).

 f A identificação dos interesses e das for-

ças envolvidos, considerando que um foco 

pode ter uma ou várias causas essenciais – 

diretas e indiretas. 

Antes da realização dos seminários, reserve 

uma aula para que os grupos tragam para a sala 

de aula os resultados preliminares de seus tra-

balhos, de modo que possa corrigir os materiais 

até então elaborados e propor, caso necessário, 

a reelaboração dos mesmos, orientando os gru-

pos quanto às tarefas necessárias para eventuais 

ajustes, o que também poderá proporcionar a 

chance de reconstruir significados por meio da 

análise do erro ou das imperfeições.

Após a apresentação dos seminários, soli-

cite aos alunos que façam uma comparação 

dialogada e coletiva entre os conflitos apre-

sentados, abordando:

 f as eventuais semelhanças existentes entre 

os fatores motivadores de cada um deles;

 f as diferenças quanto aos efeitos políticos, 

econômicos e sociais que cada um deles de-

flagrou.

Para concluir o trabalho, solicite a cada 

aluno que elabore: a) uma síntese pessoal, por 

escrito, do trabalho coletivo realizado (intra-

grupo e no que diz respeito ao conjunto dos 

grupos); e b) um comentário pessoal sobre o 

tema ou foco de tensão que estudou junto ao 

seu grupo de pesquisa.

Leitura e análise de mapa

Para contribuir para as discussões sobre os 

temas abordados, sugerimos a atividade a se-

guir, que está disponível no Caderno do Aluno:

Com base em seus conhecimentos de Geo-

grafia e no mapa a seguir, quais hipóteses 

podem explicar o grande interesse da Rússia 

em manter o controle sobre a Chechênia?
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Figura 34 – Cáucaso: rotas de gasodutos e oleodutos, 2007. Fonte: Le Monde Diplomatique, 1 ago. 2008. Disponível em: <http://www.
monde-diplomatique.fr/cartes/projetsgazpetrole>. Acesso em: 7 nov. 2013. Adaptado (supressão de altimetria; supressão da escala.) 
Tradução: Renée zicman.

Cáucaso: rotas de gasodutos e oleodutos, 2007
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Podemos considerar dois fatores como determinantes: o 

geopolítico e o econômico. A Rússia não quer perder parte 

de seu território, sobretudo a Chechênia, que possui gran-

des reservas de petróleo e é cortada por importantes oleo-

dutos e gasodutos.

no Caderno do Aluno, a seção 

lição de casa traz uma atividade 

sobre o Hamas, reproduzida a se-

guir, que poderá contribuir para o aprofun-

damento das discussões desta Situação de 

Aprendizagem. você poderá utilizá-la como 

parte das avaliações em processo:
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Hamas é principal alvo de Israel em Gaza
Em dezembro de 2008, israel iniciou ferrenho ataque à Faixa de Gaza, tendo como principal objeti-

vo desmantelar as bases de sustentação do movimento de Resistência islâmica, grupo fundamentalista 
conhecido como Hamas.

O Hamas foi criado em 1987, tendo como principal líder o xeque Ahmed Yassin, assassinado em 
2004. Em sua carta fundamental, assinada em agosto de 1988, o movimento não aceita a existência 
de um Estado judeu na Palestina e exorta o fim do Estado de israel, bem como o estabelecimento de 
um único Estado em todo o território palestino. Em seus ataques contra israel, o Hamas utiliza ações 
suicidas tendo como alvo a população civil israelense, além de direcionar mísseis contra os territórios 
fronteiriços entre israel e Gaza.

Financiado por fundamentalistas externos, além das ações terroristas, a organização desenvolveu 
uma ampla rede de assistência social à população palestina na Faixa de Gaza, o que lhe rendeu apoio 
nas eleições de 2006. Os interesses políticos e a disputa entre lideranças do Hamas e do Fatah, orga-
nização palestina fundada por Yasser Arafat, em 1964, têm provocado enormes dificuldades para se 
negociar a existência de um Estado Palestino de fato na região. Como resultado, desde junho de 2007, 
o presidente da Autoridade Palestina, mahmoud Abbas, decretou a ilegalidade do Hamas.

Com intuito de coibir o fortalecimento e os avanços das forças do movimento, israel passou a controlar 
o espaço aéreo e o acesso marítimo a Gaza, da mesma forma que cercou Gaza com enormes muralhas, tanto 
do lado egípcio quanto do israelense. Essa estreita faixa de terras, situada às margens do mar mediterrâneo, 
faz fronteira com o Egito e israel. Em seus 367 km² vivem mais de 1,4 milhão de habitantes, o que representa 
uma das maiores concentrações populacionais do mundo, com cerca de 3 800 habitantes por km2.

Elaborado por Angela Corrêa da Silva especialmente para o São Paulo faz escola.

1. Por que israel considera o Hamas uma or-

ganização terrorista?

Por conta dos métodos utilizados pelo Hamas, que incluem 

atentados contra alvos civis, e porque a organização militar 

palestina denominada Hamas não aceita a existência do Es-

tado de Israel e, para os israelenses, a sua posição irredutível 

sempre acarretará novos conflitos.

2. qual é a relação entre o Hamas e a popula-

ção palestina?

Espera-se que os alunos identifiquem no texto que a re-

lação entre o Hamas e a população palestina sustenta-se 

por intermédio de uma ampla rede de assistência social 

implementada pela organização para o atendimento à 

população de Gaza. Assim, a deteriorada condição social 

da população de Gaza, resultante de décadas de conflitos, 

tem no Hamas um polo de sustentação que lhe garante 

votos nas eleições.

3. Por que a Autoridade Palestina decretou a 

ilegalidade do Hamas?

O Hamas tem interesses políticos divergentes da Autoridade 

Palestina, além do fato de ambos disputarem a liderança po-

lítica na região.

leia o texto a seguir e responda às questões:
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Para finalizar, na seção você 

aprendeu?, sugerimos três ati-

vidades sobre conflitos políti-

cos separatistas e sobre os 

interesses russos na Chechênia, que também 

poderão ser utilizadas como parte das ava-

liações em processo.

1. na Espanha, no Cáucaso e na Índia ocorrem 

conflitos políticos separatistas motivados:

a) pela dominação colonial.

b) por antagonismos étnicos.

c) por ocupação estrangeira.

d) por problemas econômicos.

O exercício refere-se à atuação do ETA (Euskadi Ta Askatazu-

na – Pátria Basca e Liberdade), que ainda age na Espanha; 

aos conflitos desencadeados por minorias étnicas no Cáu-

caso representadas por chechenos, abkhasses, tchuvaches; 

conflitos na região de Nagorno Kharabah, todos no Cáuca-

so; e conflitos entre minorias como sikhs e tâmis, na Índia 

e no Sri Lanka.

2. leia atentamente o texto a seguir:

A Checheno-inguchétia reunia dois povos 

que lhe davam o nome e era uma república au-

tônoma antes da desintegração da União So-

viética. Posteriormente à desagregação deste 

país, em 1991, os líderes políticos da Chechê-

nia não aceitaram assinar o Tratado de Ade-

são à Federação Russa e proclamaram sua 

independência. Como o governo de moscou 

não reconheceu essa iniciativa, a partir de de-

zembro de 1994 passou a enviar tropas milita-

res à Chechênia, acirrando os conflitos nessa 

antiga república soviética.

Elaborado por Sérgio Adas especialmente para o  
São Paulo faz escola.

quais são os interesses russos na região da 

Chechênia?

A Rússia quer garantir sua extensão territorial e o controle 

sobre as ricas áreas petrolíferas encontradas na região.

3. Território montanhoso, com cerca de 220 

mil km², situado ao norte do subcontinente 

indiano. A região, compartilhada pela Ín-

dia (cerca de 100 mil km2), Paquistão (cer-

ca de 80 mil km²) e China (cerca de 40 mil 

km2), tem sido alvo de disputas territoriais 

entre esses três países desde o final da déca-

da de 1940. A origem do conflito remonta 

à partilha da Índia britânica, que deu ori-

gem, em 1947, a dois países: o Paquistão, 

com maioria da população muçulmana, e 

a Índia, majoritariamente hindu.

 A região que motivou conflitos entre Índia 

e Paquistão em 1999 é:

a) o Punjab.

b) o Sri lanka.

c) a Caxemira.

d) a malásia.

e) n.d.a.

Espera-se que por meio do seminário proposto e apresenta-

do pelo Grupo VI (Ásia: Caxemira) os alunos identifiquem a 

alternativa “c” como correta.
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Esta Situação de Aprendizagem busca 

despertar o interesse dos alunos acerca dos 

movimentos sociais indígenas e das princi-

pais zonas ou focos de tensão na América 

latina, sugerindo que sejam estudados pe-

los alunos por meio de grupos de pesquisa, 

elaboração e apresentação de mural coorde-

nado pelo professor. Tal como na Situação 

de Aprendizagem 7, o que se propõe é que 

o professor assuma um papel de mediador 

atuante diante do estudo de questões fun-

damentais, como o narcotráfico na Colôm-

bia, o movimento indígena na Bolívia e em 

Chiapas e os conflitos políticos no Peru. 

Ademais, sugere-se aula expositiva com au-

xílio de mapas sobre o conflito colombiano.

SiTUAçãO DE APREnDizAGEm 8 
AmÉRiCA lATinA?

Conteúdos: movimentos sociais indígenas e principais zonas ou focos de tensão na América latina; 
narcotráfico na Colômbia; movimento indígena na Bolívia e em Chiapas e os conflitos políticos no Peru.

Competências e habilidades: reconhecer a diversidade e o contingente das populações indígenas da América 
latina e identificar movimentos político-sociais importantes relacionados; identificar e pesquisar as princi-
pais zonas ou focos de tensão na América latina; compreender a origem dos conflitos armados na Colôm-
bia, os principais atores envolvidos e as razões que os tornam regional e internacionalmente relevantes.

Sugestão de estratégias: leitura, interpretação e discussão de mapas e tabela; formação e orientação de 
grupos de pesquisa; elaboração de mural; aula expositiva.

Sugestão de recursos: mapas; tabela; material didático adotado; textos jornalísticos; internet. 

Sugestão de avaliação: participação individual nas discussões e nos grupos; desenvoltura e domínio in-
dividuais dos assuntos apresentados no mural.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Com base na apresentação da tabela do 

quadro 4, pergunte aos alunos o que conhe-

cem a respeito das populações indígenas da 

América latina, ressaltando sua diversidade.

Explore os dados da tabela realçando os 

casos de méxico, Colômbia, Peru e Bolívia, 

grupo de países para o qual é proposta a ela-

boração de mural mais adiante.

Em seguida, com o auxílio de notícias 

como a exemplificada pelo quadro 4 (o ideal 

é que também se tragam outras para a sala de 

aula), indague o que os alunos sabem a res-

peito da organização e dos movimentos polí-

tico-sociais dos povos indígenas nessa região.

na sequência, sugerimos algumas ques-

tões sobre os dados da tabela (quadro 4) a 

serem respondidas no Caderno do Aluno.
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População indígena estimada na América Latina
(das cifras, aproximadamente 50% são mulheres)

Países segundo % de 
população indígena

País
População indígena

Milhões % População total

Grupo 1 
40% →

Bolívia 4,9 71

Guatemala 5,3 66

Peru 9,3 47

Equador 4,1 43

Grupo 2
5% – 20%

Belize 0,029 19

Honduras 0,7 15

méxico 12 14

Chile 1 8

El Salvador 0,4 7

Guiana 0,045 6

Panamá 0,14 6

Suriname 0,03 6

nicarágua 16 5

Grupo 3
1% – 4%

Guiana Francesa 0,014 4

Paraguai 0,1 3

Colômbia 0,6 2

venezuela 0,4 2

Jamaica 0,048 2

Porto Rico 0,072 2

Costa Rica 0,03 1

Argentina 0,05 1

Grupo 4
→ 1%

Brasil 0,3 0,2

quadro 4 – População indígena estimada na América latina (das cifras, aproximadamente 50% são mulheres). Fonte primá-
ria: mEEnTzEn, A. Estratégias de desenvolvimento culturalmente adequadas para mulheres indígenas. Washington: Banco 
interamericano de Desenvolvimento, 2000; quadro publicado em Equidade em saúde: a partir da perspectiva étnica. Washington: 
Organização Pan-americana de Saúde, 2001. p. 16. Fonte secundária: JinKinGS, ivana; SADER, Emir (Coord.). Latinoamericana: Enci-
clopédia contemporânea da América latina e do Caribe. Rio de Janeiro: laboratório de Políticas Públicas da Uerj; São Paulo: Boitempo 
Editorial, 2006, p. 580. 
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Leitura e análise de tabela

1. Analise os dados da tabela e, com auxílio 

de um mapa político da América latina, 

responda às questões:

a) localize no mapa os cinco países com a 

maior presença indígena no total da po-

pulação. Como a localização geográfica 

desses países e o seu processo de coloni-

zação explicam esses dados?

As nações com mais presença indígena seriam: Bolívia (Amé-

rica do Sul), Guatemala (América Central), Peru (América do 

Sul), Equador (América do Sul) e Belize (América Central).

Localizados nas Américas do Sul (região andina) e Central, 

historicamente esses países possuíam uma expressiva pre-

sença de nações indígenas muito bem organizadas, que, 

escravizadas pelo colonizador espanhol, posteriormente, 

mantiveram-se como base da cultura após a descolonização.

b) localize no mapa os cinco países com 

menor percentual de indígenas no total 

da população. Como a localização geo-

gráfica desses países e o seu processo de 

colonização explicam esses dados?

Seriam esses: Brasil (porção centro-oriental da América do 

Sul), Argentina (porção sul da América do Sul), Costa Rica 

(América Central), Porto Rico (estado insular da América 

Central, associado aos EUA) e Jamaica (estado insular da 

América Central).

Esses países localizam-se na porção insular da América Central 

(Porto Rico e Jamaica), na porção ístmica da América Central 

(Costa Rica) e nas porções sul (Argentina) e centro-oriental da 

América do Sul (Brasil). No caso dos insulares, a colonização 

Envolverde. Revista Digital de Ambiente, Edu cação e Cidadania. Disponível em: <http://www.ipsnoticias.net/portuguese/ 
2007/05/america-latina/ambiente-comunidade-no-peru-enfrenta-gigante-do-petroleo/>. Acesso em: 7 nov. 2013. 

Washington, 07/05/2007 – indígenas da selva peruana do rio Amazonas advertiram a 

multinacional Occidental Petroleum Corporation (Oxy) que limpe sua selva ou apresenta-

rão uma queixa contra essa empresa na justiça dos Estados Unidos. Um informe sobre as 

atividades da Oxy durante três décadas na fronteira entre Peru e Equador diz que meninos 

e meninas da comunidade Achuar apresentam altas concentrações de chumbo e cádmio no 

sangue, considerados muito prejudiciais para seu desenvolvimento. Também estudos ante-

riores feitos pelo governo peruano chegaram a conclusões semelhantes.

“Esta semana nos comunicamos com a Oxy para que nos diga de boa fé como fará para 

limpar o lixo tóxico que deixou em nossa selva. Já esperamos muito”, disse o ancião e líder 

espiritual Tomas maynas Carijano, um dos possíveis queixosos. “Se a Oxy não nos der uma 

resposta satisfatória logo, vamos preparar uma queixa pelos prejuízos causados”, acrescentou. 

Um porta-voz da companhia na cidade norte-americana de los Angeles refutou as acusações 

e disse à iPS que a empresa não tem conhecimento de que suas atividades causem problemas 

de saúde, e acrescentou que ela não opera nessa região desde o final de 1999.

Ambiente: Comunidade no Peru enfrenta gigante do petróleo
Por Emad mekay, da iPS
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espanhola providenciou um grande fluxo de negros escraviza-

dos para o trabalho nas plantações de cana-de-açúcar. Os es-

cravos africanos são a origem de parte da composição étnica 

de suas populações. Quanto à Argentina, houve grande exter-

mínio das populações indígenas e intenso processo de migra-

ção europeia para o país. No Brasil, o extermínio se deu tanto 

devido à ação dos colonizadores como também em função 

das enfermidades contraídas em contato com os europeus.

Etapa 1 – Formação de grupos para 
elaboração de mural

Elaboração de mural

Utilizando o mapa da Figura 35 

e o mapa As principais áreas de 

conflito no final do século XX 

(Figura 32), crie grupos para fins 

de pesquisa coletiva sobre os principais focos 

ou zonas de tensão na América latina (na divi-

são dos grupos, sugerimos que os alunos sejam 

orientados a não escolher a Colômbia como 

tema, pois o país será objeto da próxima ativi-

dade). informe sobre a elaboração de um mu-

ral, cujas condições de entrega, exposição e 

discussão deverão ser avaliadas e agendadas 

pelo professor. Espera-se que o mural expresse 

uma síntese dos resultados obtidos. Explique 

que o objetivo é expor, apresentar e discutir o 

mural em sala de aula, de modo que cada gru-

po socialize seus conhecimentos com os de-

mais. Explique que o mural poderá ser 

construído com fotos, artigos de jornais, repor-

tagens, mapas e outros registros que ilustrem 

fatos relacionados aos temas destinados aos 

grupos (veja sugestão na sequência). inicial-

mente, pode-se propor que o mural fique ex-

posto em sala de aula e, posteriormente, na 

escola, para que os grupos que o criaram res-

pondam às questões feitas pelos visitantes.

Sugestão de grupos para elaboração  
do mural

Se possível, para orientar a pesquisa dos 

grupos, recomende o seguinte material, rico 

em mapas, fotos, tabelas e com excelentes ar-

tigos: JinKinGS, ivana; mARTinS, Carlos 

Eduardo; nOBilE, Rodrigo; SADER, Emir 

(Coords.). Latinoamericana: enciclopédia con-

temporânea da América latina e do Caribe. Rio 

de Janeiro: laboratório de Políticas Públicas da 

UERJ; São Paulo: Boitempo Editorial, 2006.

GRUPO I – Chiapas

Contextualize o grupo quanto à localização 

e origens do movimento neozapatista. infor-

me que, no Estado de Chiapas, localizado no 

sul do méxico, na fronteira com a Guatema-

la, os camponeses indígenas maias formaram 

o movimento revelando, ao mesmo tempo, a 

insolubilidade da questão agrária na sociedade 

capitalista e a intensificação do problema em 

consequência das políticas econômicas neoli-

berais. iniciado publicamente em 1o de janeiro 

de 1994, o levante zapatista começou no mes-

mo dia em que entrou em vigor o Acordo de 

livre-Comércio da América do norte (nafta), 

e, ao longo do processo político que envolveu 

diversas organizações – como os movimentos 

estudantis e operários –, organizou-se o Exérci-

to zapatista de libertação nacional (Ezln). 

Por meio desses elementos iniciais, estimule os 

alunos a pesquisarem sobre o assunto, coletan-

do materiais para elaborar o mural.

Book GEO-SPFE-2014_3S_CP.indb   95 24/07/14   18:05



96

Figura 35 – América latina: guerras e zonas de tensão. Fonte: El Atlas de Le Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital intelectual 
S.A., 2006, p. 41. Adaptado (recorte do mapa-múndi para destaque da América latina; supressão de itens da legenda não represen-
tados no recorte; acréscimo de cotas). Tradução: Renée zicman.

América Latina: guerras e zonas de tensão
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GRUPO II – Haiti

Para que os estudantes comecem a pesqui-

sa, ressalte inicialmente que, entre 1950 e 2005, 

os indicadores sociais e econômicos haitia-

nos permaneceram muito negativos, e o país 

tornou-se o mais pobre da América latina. 

Oriente-os sobre a crise política, econômica 

e social vivida pelo país há anos, explicando 

que após a ditadura de François “Papa-Doc” 

Duvalier e a de seu filho, Jean-Claude Duva-

lier (chamado Baby Doc), encerrada em 1986, 

o país continuou tumultuado e instável. Com 

essas informações iniciais, peça para que co-

mecem a pesquisa pelos anos de ditadura para 

enfocarem, em seguida, o período entre 1990 

e 2000, considerando as intervenções da OnU 

e dos Estados Unidos sob a administração de 

George Bush (pai) e de Bill Clinton. mencione 

a participação do Brasil e solicite que desen-

volvam o tema, explicando que o país enviou 

forças de paz a pedido do governo estaduni-

dense e da OnU. É importante sugerir que 

destaquem os principais motivos que levaram 

o Brasil a participar dessa empreitada.

GRUPO III – Movimentos políticos no Peru

Oriente os alunos sobre os dois movimen-

tos guerrilheiros no país: 

1. o Sendero luminoso, fundado em mea-

dos de 1970, movimento maoista, ligado à 

guerrilha rural, cujas ações, historicamen-

te, foram violentas e cujo líder foi preso 

pelo governo de Fujimori;

2. o movimento Revolucionário Tupac Ama-

ru, inspirado nas ideias de Che Guevara e que 

concentrou suas atividades nas cidades. Situe 

os alunos informando que, ao prender os 

principais líderes desses movimentos, a atua-

ção do governo contribuiu para o aumento 

das atividades guerrilheiras no país no final 

da década de 1990. Proponha uma pesquisa 

utilizando a coleta de materiais ilustrativos 

para a elaboração do mural. Outro ponto 

importante que poderão estudar é a situação 

litigiosa fronteiriça que o Peru enfrenta com 

o seu vizinho Equador, o que levou os dois 

países a travarem conflito armado em 1998.

GRUPO IV – Movimentos indígenas na Bolívia

Sensibilize os alunos quanto ao tema pro-

posto para pesquisa informando que na Bo-

lívia prevalece uma segmentação cultural na 

estrutura de oportunidades e de mobilidade 

social, notória na estratificação étnica do mer-

cado de trabalho: no país, um indígena rece-

be em geral um terço do salário de um não 

indígena. Consequentemente, a maioria da 

população pobre do país é indígena. Oriente 

os alunos para que levantem dados a respeito 

da população indígena do país, citando, por 

exemplo, que 62% dos habitantes maiores de 

15 anos se autoidentificam na Bolívia como 

pertencentes a algum povo indígena, e pouco 

mais de 40% da população tem como língua 

materna um idioma indígena. Esclareça que, 

entre os 38 povos indígenas e seus descen-

dentes existentes na Bolívia, os dois mais im-

portantes são os quíchuas (abarcam 30% da 
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população total do país) e os aimarás (25%). 

na sua maioria, os primeiros estão instala-

dos nas zonas dos vales, enquanto os aimarás 

encontram-se no planalto, tanto rural como 

urbano. Deixe claro que o objetivo da pesqui-

sa é formar um panorama sobre a diversida-

de histórica dos povos indígenas na Bolívia 

mostrando, principalmente, por meio do mu-

ral e para os demais grupos, que não se pode 

falar em um único movimento indígena no 

país, pois existem vários envolvidos nas lutas 

sociais e políticas travadas, tanto em relação 

ao governo como também contra empresas 

transnacionais que atuam no país explorando 

seus recursos naturais. Tal encaminhamento 

poderá levar os alunos a compreender como 

a Bolívia é rica em recursos naturais, mas his-

toricamente desigual na garantia ao usufru-

to coletivo dessas riquezas. Por fim, explique 

que, além de serem vários, os movimentos 

indígenas são muito distintos em suas reivin-

dicações, em suas atitudes diante do Estado, 

em seus métodos de mobilização, em suas 

identidades e em suas bases sociais. De todo 

modo, espera-se que os alunos reconheçam 

que, atualmente, esses movimentos formam 

uma força política indiscutível, sem a qual é 

impossível pensar a futura história estatal do 

país, como ficou demonstrado na eleição de 

Evo morales, em dezembro de 2005.

Etapa 2 – Aula expositiva com 
mapas sobre o caso colombiano

Enquanto os grupos elaboram sua pesqui-

sa e mural, dedique uma ou duas aulas expo-

sitivas para o caso dos conflitos armados na 

Colômbia. Sem perder de vista seus conheci-

mentos, sugerimos alguns passos didáticos:

PASSO I – As origens do conflito

inicialmente, aborde as origens do confli-

to, explicando que são fundamentalmente de 

ordem política doméstica e se associam a um 

conjunto de fatores estruturais e outros que 

emergiram em diferentes conjunturas ao lon-

go das últimas cinco décadas. Com relação ao 

assunto, pode-se destacar:

 f O processo de formação do Estado colom-

biano sob um padrão de desarticulação 

regional que ensejou uma cultura política 

autoritária e estruturas de poder difusas.

 f O caráter preponderantemente excludente 

das estruturas políticas e socioeconômicas 

do país.

 f O padrão conflitivo de relacionamento en-

tre os partidos liberal e Conservador.

 f A proliferação de grupos guerrilheiros 

nas décadas de 1950 e 1960, no contexto 

da Guerra Fria (1947-1991), e sob for-

te influência dos ideais revolucionários 

propagados pela União Soviética, e, com 

maior impacto, o advento da Revolução 

Cubana (1959).

 f A proliferação de grupos paramilitares e 

as diferentes estratégias contrainsurgentes 

levadas a cabo pelo governo colombiano 

entre os anos 1960 e 1980.

 f A crescente influência do narcotráfico na 

vida nacional a partir da década de 1980, 

associada a problemas políticos e sociais 
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enraizados na Colômbia (corrupção, im-

punidade, pouca credibilidade nas insti-

tuições e na classe política e propensão à 

violência para dirimir conflitos).

PASSO II – Alguns dos atores envolvidos

Com a ajuda do mapa da Figura 36, expli-

que e forneça informações sobre alguns atores 

envolvidos, destacando que o atual conflito 

armado tem suas origens na violência política 

que o país viveu na década de 1950, associada 

aos conflitos agrários e à hegemonia do siste-

ma bipartidarista como modelo principal do 

regime político colombiano. neste, as classes 

dirigentes exerciam a orientação ideológica 

por intermédio de dois partidos políticos: li-

beral e Conservador. Ressalte que, a partir de 

1965, outros atores entraram nesse cenário de 

conflitos políticos, como os grupos de insur-

gência armada que, com sua orientação ideo-

lógica de esquerda, surgiram como frentes de 

oposição ao regime político bipartidarista. 

A consolidação de organizações armadas de 

oposição aconteceu na década de 1960, quan-

do apareceram no cenário nacional, entre ou-

tros e principalmente:

 f As Forças Armadas Revolucionárias da Co-

lômbia (Farc), fundadas em 1964, é a mais 

antiga e até hoje ativa organização guer-

rilheira. Arraigando-se nas localidades 

camponesas, as Farc surgiram como um 

movimento camponês e como organização 

armada inspirada no comunismo soviético. 

no último decênio, a intensa atuação do 

exército colombiano, que contou com auxí-

lio internacional, foi responsável pela liber-

tação de um número significativo de reféns, 

pela desarticulação de parte do potencial 

militar das Farc, além da redução significa-

tiva do número de membros, que passou de 

15 mil para um número entre 5 a 8 mil solda-

dos, representando cerca de 50% de baixas.

 f O Exército de Libertação Nacional (Eln), 

fundado em 1965, organização que teve 

sua inspiração na Revolução Cubana e 

que, por adotar a figura de Camilo Tor-

res (o sacerdote guerrilheiro) como seu 

principal símbolo, passou a se denominar 

Unión Camilista Ejército de Liberación 

Nacional (UC-Eln), sendo a segunda or-

ganização armada de oposição que ainda 

continua ativa.

 f O Exército Popular de Libertação (EPl), 

criado em 1965 como dissidência maois-

ta do movimento comunista colombiano e 

que, após seu processo de desmobilização e 

reinserção em 1990, passou a se denominar 

movimento Esperanza, Paz y Libertad, com 

ativa participação na vida política nacional.

 f A relação entre o governo colombiano e as 

Farc vem sendo alterada de maneira sig-

nificativa. Alvaro Uribe, eleito presidente 

em 2002 e reeleito em 2006, contou com o 

apoio dos Estados Unidos para agir du-

ramente contra a guerrilha e prender seus 

principais líderes. Juan manuel Santos, 

seu sucessor eleito em 2010, abriu espaço 

para o diálogo e iniciou um amplo proces-

so de negociações com os líderes das Farc, 

que ainda está em curso.
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Colômbia: guerrilhas e paramilitares

Figura 36 – Colômbia: guerrilhas e paramilitares. L’Atlas du monde diplomatique. Paris: Armand Colin, 
2006. mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão repre-
sentadas em detalhe; sem indicação de norte geográfico). Tradução: Renée zicman.
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PASSO III – Países vizinhos sob pressões fronteiriças

Fornecidas as informações essenciais para que os alunos adquiram uma visão geral sobre o 

assunto, contextualize as informações disponíveis no mapa da Figura 37. 

Associe sua leitura e interpretação expli-

cando aos alunos que:

 f A partir de meados da década de 1980 e, de 

forma mais clara, nos últimos dez anos, ma-

nifestaram-se com maior vigor os fatores que 

levaram o conflito a transcender suas origens 

e âmbito doméstico (até então, os fatores ex-

ternos foram elementos condicionantes, mas 

não determinantes do conflito).

 f isso ocorreu na medida em que se fizeram 

sentir de forma mais direta as pressões que o 

conflito provocava sobre as fronteiras dos paí-

ses vizinhos: tráfico de drogas, de armas e mu-

nições e demais recursos para abastecimento 

dos movimentos guerrilheiros; recorrente 

presença de combatentes, narcotraficantes e 

outros ligados a atividades clandestinas em 

faixas de fronteiras ou mesmo em território 

de países vizinhos; fluxos de migração forçada 

Figura 37 – Colômbia: um território sob intensa vigilância. Fonte: El Atlas de Le Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital 
intelectual S.A., 2006, p. 152. mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão 
representadas em detalhe; sem indicação de norte geográfico). Adaptado (supressão de escala). Tradução: Renée zicman. 

Colômbia: um território sob intensa vigilância
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Transnational Institute Briefing Series, 2003.
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que acompanharam os momentos de escala-

da do conflito internamente.

 f Em particular, os fatores indicados afetaram 

diretamente as fronteiras da Colômbia com 

Peru, Equador e venezuela (em função das 

conexões mais acessíveis que suas fronteiras 

propiciam para as rotas do tráfico e para a 

movimentação de pessoas e recursos ligados 

à guerrilha) e, nos últimos anos, as fronteiras 

da Colômbia com o Panamá.

 f O Brasil, por sua vez, aumentou a presença 

militar na fronteira com a Colômbia e ativou 

um sistema de vigilância do espaço aéreo 

amazônico sob sua jurisdição, procurando, 

assim, dissuadir e, eventualmente, repelir a 

presença de guerrilheiros em território brasi-

leiro (veja mapa da Figura 37).

PASSO IV – O envolvimento dos Estados Unidos

não deixe de reservar tempo para salientar 

os problemas relacionados com o maior envolvi-

mento dos Estados Unidos no caso colombiano. 

Para abordar essa questão essencial, sugerimos 

chamar a atenção para o fato de que tanto a Co-

lômbia como seus países vizinhos foram afetados 

pela política de combate ao narcotráfico em-

preendida pelos Estados Unidos a partir da déca-

da de 1980. isso ocorreu em função de o conflito 

ter sido redimensionado a partir de então, desen-

cadeando processos inéditos, tais como:

 f O deslocamento dos cultivos ilícitos de 

coca, que, até meados da década de 1990, 

foi acompanhado pela importância adqui-

rida pelas estruturas de controle do tráfico 

(grandes cartéis de Cali e medellín), cujo 

desmantelamento, por sua vez, colaborou 

para aumentar o poder da rede mais difusa 

e articulada que lhes sucedeu.

 f A crescente politização e influência que a po-

lítica antinarcóticos dos Estados Unidos assu-

miu no país e em toda a região, ocasionando 

uma progressiva dependência de parte dos 

países andinos e, em particular, da Colômbia. 

Este último caso pode ser exemplificado com 

a cooperação estadunidense diante do enfren-

tamento do narcotráfico em suas distintas 

dimensões (produção, processamento, distri-

buição, consumo e lavagem de dinheiro).

 f O crescimento da influência política e mi-

litar dos Estados Unidos ao longo da úl-

tima década e, de forma pronunciada, no 

governo de Álvaro Uribe, quando forte 

convergência foi estabelecida com o gover-

no estadunidense quanto ao diagnóstico, à 

caracterização do conflito e às estratégias 

para enfrentá-lo (lembre-se, por exemplo, 

o Plano Colômbia, adotado em 2000). Res-

salte para os alunos que tal fato contribuiu 

de forma direta para que o conflito colom-

biano adquirisse projeção internacional. E, 

mais ainda, explique que isso foi ampliado 

a partir da associação do conflito domésti-

co com o terrorismo após os atentados de 

11/9/2001 contra os Estados Unidos.

 f Por último, em decorrência dos aspectos expli-

cados, considere que, em virtude de incorpo-

rar um forte componente de militarização da 

região, a implementação do Plano Colômbia 

passou a ser motivo de grande preocupação 

para as sociedades e governos dos países vizi-

nhos, inclusive o Brasil, em razão da presença 

intervencionista dos Estados Unidos na re-
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gião. Tal fato modificou a percepção do pro-

blema pelos países vizinhos que, nos últimos 

anos, vêm se esforçando para equilibrar a pre-

sença estadunidense, procurando formas de 

cooperação ativa com o governo colombiano.

no Caderno do Aluno, há uma su-

gestão de Pesquisa individual, em 

que os alunos poderão ampliar os 

seus conhecimentos sobre os grupos de guerrilha 

e paramilitares na Colômbia. Sugerimos que a 

pesquisa enfoque também a situação atual da Co-

lômbia. A atividade propõe que os alunos res-

pondam a quatro questões em suas pesquisas: 

 f Como surgiram?

 f Como agem?

 f quais são seus interesses? 

 f Como eles se relacionam atualmente com o 

governo colombiano?

vale ressaltar que os alunos poderão con-

sultar o mapa Colômbia: guerrilhas e parami-

litares e que na seção Gabarito, no final deste 

volume, você encontrará mais detalhes sobre 

essa proposta de pesquisa.

Leitura e análise de mapa

no Caderno do Aluno, propomos algumas 

atividades de análise do mapa da Figura 37:

1. identifique no mapa os países responsáveis 

pelo controle dos sistemas de vigilância do 

território colombiano.

Rede de radares de longo alcance, responsáveis pelos siste-

mas de vigilância do território colombiano, operam dos EUA 

(Virgínia e Texas) e de Porto Rico, Estado associado aos EUA. 

Na América do Sul, há o Sistema de Vigilância da Amazônia 

(Sivam), pertencente ao Estado brasileiro.

Observação: De acordo com dados disponibilizados pela 

empresa estadunidense Raytheon, responsável técnica pelo 

Sivam, o sistema tornou-se operacional em 2002 e está geo-

graficamente disperso em mais de dois milhões de quilôme-

tros quadrados, incluindo um vasto conjunto de monitora-

mento terrestre e aéreo, além de sensores espaciais em áreas 

extremamente remotas que estão em rede, coordenados por 

centros regionais e nacionais. Assim, acredita-se que a base do 

Sivam, localizada em Porto Rico, conforme apresentada no 

mapa, insere-se em controle exercido por algum centro re-

gional da Raytheon, localizado nesse país caribenho. As outras 

bases operam a partir do território brasileiro e não foram iden-

tificadas no mapa publicado pelo Le Monde Diplomatique.

2. quais são os interesses do Brasil ao insta-

lar o Sistema de vigilância da Amazônia?

Alguns dos motivos que levaram o país a instalar o Sivam fo-

ram: a instabilidade política na Colômbia resultante da atua-

ção de frentes guerrilheiras como as Farc, o ELN e a AUC; 

as sucessivas invasões ao território brasileiro provenientes de 

guerrilheiros e narcotraficantes; a vigilância contra o desma-

tamento e a extração ilegal de madeiras e metais preciosos; e 

a constante invasão de terras indígenas.

3. moisés naím, autor do livro Ilícito, acerca das 

redes de crime organizado no mundo, afirma 

que, apesar da natureza global do comércio 

de drogas, a maior demanda provém dos Es-

tados Unidos, enquanto Colômbia, méxico, 

Afeganistão e alguns outros são responsáveis 

pela oferta. Considerando essa afirmação, e as 

informações apresentadas no mapa, por que 

os EUA não conseguem conter o avanço do 

narcotráfico? E, ainda, quais outros interesses 
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os EUA têm ao instalar uma rede de seguran-

ça na porção sul do continente americano?

Devemos considerar que os EUA são o maior mercado consu-

midor de drogas como cocaína e heroína. Porém, o combate ao 

narcotráfico só terá eficácia com o desenvolvimento de políti-

cas de saúde pública voltadas para coibir a demanda. O grande 

problema dos planos antidrogas liderados pelos EUA é que todos 

focaram o combate na repressão à produção e à distribuição, e 

não numa política eficaz direcionada à conscientização. Além 

disso, os investimentos e as parcerias realizados pelos EUA na 

América do Sul visam também manter sob vigilância governos 

de esquerda que se instalaram recentemente em alguns países 

sul-americanos, como na Venezuela, na Bolívia e no Equador.

Etapa 3 – Apresentação e discussão 
do mural solicitado na Etapa 1

nesta etapa você poderá considerar:

 f resumo com as principais ideias;

 f objetividade na construção do texto;

 f iconografia: imagens, mapas, fotografias, 

gráficos ou ilustrações realizadas pelos 

alunos;

 f coerência argumentativa, articulação do 

que deve ser exposto com a apresentação 

da parte iconográfica.

PROPOSTAS DE SiTUAçõES DE RECUPERAçãO

neste tópico, destacamos alguns conteú-

dos essenciais que poderão ser propostos e 

resgatados durante a recuperação.

Para a Situação de Aprendizagem 1, julga-

mos válido revisar os critérios de regionalização 

fundamentais ou mais utilizados, avaliando se 

o aluno em recuperação consegue compreen-

dê-los quando relacionados ao tema pertinente 

e a mapas. Desse modo, propomos levar para 

sala de aula diferentes mapas que regionalizam 

o espaço mundial, solicitando aos alunos o re-

conhecimento dos critérios envolvidos. Após 

gerar discussão e dirimir eventuais dúvidas, so-

licite um trabalho escrito em que cada aluno 

poderá comentar um mapa escolhido por ele, 

efetuando estudo e pesquisa sobre o critério de 

regionalização adotado.

Para a Situação de Aprendizagem 2, suge-

rimos ações semelhantes, ou seja, que sejam 

retomados de forma prioritária conhecimen-

tos e procedimentos fundamentais trabalha-

dos. isso poderia ser realizado por intermédio 

de uma sequência de questões simples e objeti-

vas a ser aplicadas em sala de aula, perguntan-

do aos alunos o que entendem por PiB, PnB 

e renda per capita. Em seguida, faça o mesmo 

sobre o iDH, perguntando quais são os crité-

rios para sua obtenção e as razões que permi-

tem afirmar que, ao contrário daqueles, este 

indicador ou tipo de dado retrata melhor o 

desenvolvimento dos países do mundo. Outra 

alternativa seria conduzir a dinâmica propos-

ta por meio dos mapas trabalhados (PiB per 

capita e iDH, Figuras 7 e 8, respectivamente).

Para a Situação de Aprendizagem 3, em 

vista dos vários procedimentos e conteúdos 

trabalhados, sugerimos levar os alunos a 

comparar os mapas trabalhados, reapresen-

tando-os. Desse modo, no caso da Figura 4 
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(Situação de Aprendizagem 1) e no da Figu-

ra 9 (emissões de CO2), questione os alunos 

como a questão representada no segundo 

mapa mostra um conflito entre norte e Sul e 

o significado dessa regionalização. Outra pos-

sibilidade seria solicitar pesquisa e apresenta-

ção oral sobre as leis restritivas à imigração na 

União Europeia, tema bastante atual.

Para o caso da Situação de Aprendizagem 4, 

em virtude de nela terem sido trabalhados vários 

temas próximos e complementares, sugerimos 

remeter cada aluno a comentar na forma oral 

ao menos um entre os que foram trabalhados. 

Após a escolha dos temas, oriente e forneça tex-

tos complementares para estudo prévio, para 

que se preparem para a referida exposição.

Para a Situação de Aprendizagem 5, julga-

mos válido propiciar ocasião para que o aluno 

em recuperação resgate as principais noções 

sobre a expressão “choque de civilizações”, 

como também expresse seu entendimento so-

bre as principais críticas relacionadas a esse 

conteúdo. Desse modo, sugerimos aplicar uma 

questão simples e direta, como, por exemplo: 

Explique com suas palavras o significado e 

o contexto de surgimento da expressão “cho-

que de civilizações” e, em seguida, as principais 

críticas que são dirigidas ao seu emprego como 

“chave” de explicação para os atuais conflitos 

no mundo. A seleção de alguns artigos na in-

ternet e a leitura dos mesmos pelos alunos po-

derá ser uma estratégia válida para auxiliar o 

professor a resgatar esse conteúdo e conceitos 

relacionados com os alunos em recuperação.

Para as Situações de Aprendizagem 6 e 7, 

sugerimos solicitar para cada aluno um relato 

sobre as diferentes dinâmicas e experiências de 

trabalho realizadas em grupo. Para a Situação 

de Aprendizagem 6, peça para que relatem o 

que aprenderam com a elaboração do mural, 

solicitada na Etapa 1 (principais religiões), 

incentivando que expressem ao máximo os 

resultados atingidos, noções e conteúdos 

aprendidos. Para a Situação de Aprendizagem 

7, faça o mesmo com relação aos seminários 

orientados na Etapa 2 (principais conflitos 

étnicos no mundo). Para ambos os casos, tal 

procedimento permite avaliar tanto o envolvi-

mento pessoal do aluno no que foi trabalha-

do e pesquisado como também proporcionar 

ocasião para que ele realize uma autoavalia-

ção de seu comprometimento com o curso e 

com os demais colegas. no caso da Situação 

de Aprendizagem 6, uma nova estratégia de 

abordagem do conteúdo poderia ser a de orien-

tar os alunos para que leiam alguns artigos de 

revistas, cujos exemplares nas bancas foram 

ou são dedicados às religiões. neste caso, so-

mente a título de exemplo, sugerimos a série 

História Viva: Grandes Religiões, lançada pela 

Duetto Editorial (disponível em: <http://www. 

historiaviva.com.br>, acesso em: 20 nov. 

2013), cujos seis exemplares são dedicados, 

respectivamente, ao cristianismo, judaísmo, 

budismo, islamismo, hinduísmo e cultos 

afros. Para a Situação de Aprendizagem 7, 

propomos que os alunos leiam e discutam em 

sala de aula os capítulos e textos do material 

didático adotado referentes aos principais 

conflitos étnicos no mundo, elaborando resu-

mos desses textos.
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Para a Situação de Aprendizagem 8, su-

gerimos que resgate o mapa da Figura 35 

(América latina: guerras e zonas de tensão) 

e, tomando-o por base, solicite aos alunos que 

expliquem o que acontece em uma das zonas 

ou focos de tensão retratados. Como estraté-

gia de abordagem, propomos remeter os alu-

nos para a leitura de jornais e relatórios sobre 

a ocorrência de conflitos armados na América 

latina, complementados pelas informações 

de jornais televisivos, o que poderá ser realiza-

do no intervalo de uma semana. Pode-se, nes-

te caso, focalizar ou dirigir maior atenção dos 

alunos para o caso das Farc, na Colômbia.

Sugestão de filmes para o aluno e para o 
professor

Adeus, Lênin! (Good bye, Lenin!). Direção: 

Wolfgang Becker. Alemanha, 2003. 117 min. 

18 anos. Uma senhora, bastante engajada na 

construção da República Democrática Alemã 

(Alemanha Oriental) e ardente defensora dos 

valores da pátria socialista, sofre um ataque 

cardíaco e fica em coma durante meses. nesse 

período ocorre a queda do muro de Berlim. 

Saindo do estado de coma, seu casal de fi-

lhos é advertido pelos médicos de que ela não 

pode ser submetida a grandes emoções, pois 

corre risco de morte. Diante disso, seu filho 

faz de tudo para que a mãe não perceba que a 

Alemanha Oriental já não existe mais, que os 

países foram unificados e que os valores capi-

talistas invadiram o antigo país.

Arena da morte (Zirat Ha’Rezach/ The arena of 

murder). Direção: Amos Gitai. israel, 1996. 95 

min. Em 4 de novembro de 1995, o primeiro-

-ministro de israel, Yitzhak Rabin, foi assas-

sinado em Tel Aviv pelas mãos de um jovem 

radical judeu. Esse documentário foi o primeiro 

a ser feito sobre o assunto, analisando as reper-

cussões do assassinato. As incertezas sobre o fu-

turo do país, as dificuldades do processo de paz 

com os palestinos e os demais vizinhos árabes e 

as memórias das guerras dos anos 1960 e 1970 

são discutidas por personalidades de israel. 

Além disso, Gitai retrata uma nação em luto, de 

Haifa a Gaza, de Golan a Tel Aviv, onde cada 

imagem é plena de conteúdo político.

Domingo sangrento (Bloody Sunday). Direção: 

Paul Greengrass. inglaterra, 2002. 107 min. 

Baseado no livro de Don mullan, o filme apre-

senta os fatos que marcaram o dia 30 de janeiro 

de 1972 na cidade de Derry (irlanda do norte), 

quando soldados britânicos assassinaram 13 

participantes de uma passeata por direitos hu-

manos. Esse fato ficou conhecido como “Do-

mingo Sangrento” e deu origem ao filme.

Terra de ninguém (No man’s land, Ničija Zemlja). 

Direção: Danis Tanovic. Bósnia-Herzegovina, 

Eslovênia, itália, França, Reino Unido, Bélgica, 

2001. 98 min. 14 anos. O filme aborda a cruelda-

de da Guerra da Bósnia, em 1993, através dos 

diálogos entre dois soldados inimigos que se en-

RECURSOS PARA AmPliAR A PERSPECTivA DO PROFESSOR  
E DO AlUnO PARA A COmPREEnSãO DO TEmA
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contram na linha de combate e um terceiro, pre-

so a uma mina. Para tentar resolver o problema, 

um sargento francês procura chamar a atenção 

do mundo para o episódio, enfrentando ordens 

superiores. É interessante perceber a participa-

ção das Forças das nações Unidas nos confli-

tos de guerra. nesse caso em especial, o referido 

soldado desempenha um papel humanitário ao 

querer libertar o soldado em perigo, o que repre-

senta um contraste brutal à situação de guerra. 

O final poderá desapontar, porém é interessante 

observar os laços que se formam em uma situa-

ção extrema como essa.

Sugestão de livros para o professor

BEnKO, G. Economia, espaço e globalização 

na aurora do século XXI. São Paulo: Hucitec, 

1996. Esse livro analisa o processo de globali-

zação e suas consequências territoriais, econô-

micas e políticas. mostra como esse processo 

implica um novo sistema produtivo e como 

tece novas relações políticas, transformando 

estruturas tradicionais. Oferece pistas sobre 

como a Geografia Econômica deve construir 

novos fundamentos para acompanhar e ser 

capaz de explicar esse processo.

CHOSSUDOvSKY, m. A globalização da 

pobreza. São Paulo: moderna, 1999. O autor 

mostra como as estruturas da economia glo-

bal foram modificadas desde o início da déca-

da de 1980. Com ótimo detalhamento, explica 

de que modo, a partir de 1989, as principais 

instituições financeiras internacionais (nota-

damente o Fmi e o Banco mundial) forçaram 

o “Terceiro mundo” e os países do leste Eu-

ropeu a facilitar essas mudanças, analisando 

também os impactos da globalização no con-

tinente africano e em outras partes do mundo.

DEl vAllE, Alexandre. Guerras contra a Eu-

ropa. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2003. Após os 

atentados de 11 de setembro de 2001, este livro 

tornou-se obra de referência sobre os conflitos 

étnico-culturais na Europa. Farto em informa-

ções e com 11 mapas e um glossário, realiza 

uma análise geoestratégica sobre a guerra do 

Kosovo, discutindo, de maneira crítica e bem 

fundamentada, questões essenciais como a in-

tervenção “humanitária” baseada no “direito 

de ingerência”, em contradição com o direito 

internacional, defendendo que isso mais ajudou 

a desencadear do que a evitar a catástrofe cita-

da. O autor ainda discute os reais objetivos da 

operação “Força Aliada”, contextualizando-a 

na “guerra total” dos Estados Unidos contra o 

resto do mundo e, mais especialmente, contra a 

Europa. Entre outros temas, tal enfoque permite 

que o autor aborde o apoio de Washington aos 

wahhabitas, os conflitos do Cáucaso, da Ásia 

central, do Kosovo e a operação Tempestade do 

Deserto, além dos esforços estadunidenses para 

integrar a Turquia à União Europeia, distan-

ciando-a da Rússia.

DERmAnT, Peter. O mundo muçulmano. São 

Paulo: Contexto, 2004. Obra de grande fôlego 

e esclarecedora, escrita por um dos maiores 

especialistas internacionais no assunto, recons-

trói as origens do mundo muçulmano, discute 

seus impasses contemporâneos e aponta ações 

que precisam ser desencadeadas para se evitar 

uma ameaçadora “guerra entre civilizações”. 
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O livro debate também a imagem divulgada 

largamente pela mídia de que os muçulmanos 

constituem uma ameaça ao mundo ocidental, 

questionando se o islã é uma religião de vio-

lência e apontando as razões que explicam por 

que o islamismo é a religião que mais cresce em 

todo o mundo.

HAESBAERT, R. (Org.). Globalização e frag-

mentação no mundo contemporâneo. niterói: 

EDUFF, 1998. O autor analisa as dimensões 

culturais, econômicas, políticas e sociais da glo-

balização e da regionalização, bem como seus 

impactos nos países desenvolvidos e na Améri-

ca latina, particularmente no Brasil.

Sugestões adicionais de livros para 
professores

AnDRADE, m. C. de. Globalização e geogra-

fia. Recife: UFPE, 1996.

HARvEY, D. Condição pós-moderna. São 

Paulo: loyola, 1992.

iAnni, O. Teorias da globalização. Rio de Ja-

neiro: Civilização Brasileira, 1995.

lEnCiOni, S. Região e geografia. São Paulo: 

Edusp, 1999.

RAmOnET, i. Geopolítica do caos. Petrópo-

lis: vozes, 1998.

SAnTOS, m. Técnica, espaço, tempo: globali-

zação e meio técnico-científico informacional. 

São Paulo: Hucitec, 1994. (Coleção Geografia: 

Teoria e Realidade, 25).

  . A natureza do espaço: técnica e tem-

po, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996.

  . Por uma outra globalização: do pensa-

mento único à consciência universal. São Paulo: 

Record, 2000. 

SAnTOS, m. et al. (Orgs.). Fim de século e glo-

balização. São Paulo: Hucitec, 1993.

  . Problemas geográficos de um mundo 

novo. São Paulo: Hucitec, 1995.

Sugestão de livros para os alunos

HAESBAERT, R. Blocos internacionais de 

poder. São Paulo: Contexto, 1993. (Coleção 

Repensando a Geografia). 

mAGnOli, D. O novo mapa do mundo. São 

Paulo: moderna, 1994.

OliC, nelson Bacic; CAnEPA, Beatriz. 

Geopolítica da América Latina. 2. ed. São 

Paulo: moderna, 2003. (Coleção Polêmica). 

O livro trata da evolução geopolítica das 

principais nações latino-americanas, tendo 

como pano de fundo a permanente ingerên-

cia dos Estados Unidos nos destinos dos paí-

ses da região. Discute o futuro dessa região 

no contexto mundial oferecendo, ao mesmo 

tempo, um panorama didático e rigoroso so-

bre os graves problemas que afligem os países 

latino-americanos.

  . Oriente Médio e a Questão Palesti-

na. 2. ed. São Paulo: moderna, 2003. (Co-

leção Polêmica). O livro analisa as questões 
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geopolíticas do Oriente médio, uma das mais 

conturbadas regiões do planeta. Sem perder 

o tom didático, os autores discutem as causas 

desses conflitos por intermédio da conjunção 

de fatores históricos, geográficos, religiosos, 

estratégicos, culturais, sociais, étnicos e eco-

nômicos, o que torna este trabalho uma boa 

fonte de pesquisa e leitura para os alunos.

Sugestão de sites

Conselho Indigenista Missionário. Disponível 

em: <http://www.cimi.org.br>. Acesso em: 20 

nov. 2013. Criado em 1972, o Cimi é um orga-

nismo vinculado à Conferência nacional dos 

Bispos do Brasil (CnBB), cuja atuação mis-

sionária conferiu um novo sentido ao trabalho 

da igreja Católica junto aos povos indígenas. 

neste site, podem ser consultados artigos e 

notícias atuais sobre a situação dos povos in-

dígenas no Brasil e na América latina, como, 

por exemplo, o movimento indígena na Bolí-

via e a questão dos impactos socioambientais 

dos projetos de oleodutos e gasodutos nas co-

munidades indígenas do país.

Instituto da Cultura Árabe – Icarabe. Dispo-

nível em: <http://www.icarabe.org>. Acesso 

em: 20 nov. 2013. O site proporciona a leitura 

e consulta de artigos, reportagens e entrevis-

tas sobre a cultura árabe, discutindo questões 

fundamentais do mundo contemporâneo e de 

interesse para as aulas de Geografia. O marco 

histórico de proposição do instituto da Cultu-

ra Árabe se deu com a crescente investida dos 

EUA sobre o Oriente médio e com a morte do 

intelectual palestino Edward Said.

Laboratório de Estudos do Tempo Presen-

te – TEMPO. Disponível em: <http://www. 

tempopresente.org>. Acesso em: 20 nov. 2013. 

Criado em 1994 e localizado no instituto de Fi-

losofia e Ciências Sociais, como parte da Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), este 

centro de estudos disponibiliza em seu site inúme-

ros artigos, mapas e notícias sobre vários assun-

tos abordados neste Caderno do Professor. Em 

particular, nas seções “América do Sul” e “Terro-

rismo e conflitos” poderão ser encontrados mate-

riais para discussão em sala de aula. vale insistir 

para que os alunos o visitem com frequência.

Nações Unidas no Brasil – ONU. Disponível 

em: <http://www.onu-brasil.org.br>. Acesso 

em: 20 nov. 2013. Site da OnU no Brasil, no 

qual são oferecidos vários links para acessar 

suas agências especializadas (PnUD, Unesco, 

Acnur, entre outras). Além de apresentar em 

sua página principal uma atualização diária 

sobre as ações da OnU no mundo, disponibili-

za a Rádio da OnU em português, divulgando 

entrevistas e notícias para os interessados em 

acompanhar a diversidade dos temas relevan-

tes e de notoriedade no cenário internacional.

TV Cultura – Alô Escola – Guerra Fria. Dis-

ponível em: <http://www.tvcultura.com.br/ 

aloescola/historia/guerrafria/>. Acesso em: 20 

nov. 2013. Site com conteúdo abrangente sobre 

a Guerra Fria, aborda aspectos geopolíticos, 

culturais, econômicos e as consequências regio-

nais do período, aliando rigor na informação a 

uma linguagem acessível. Bem ilustrado, é uma 

excelente fonte de estudo e consulta em língua 

portuguesa sobre a ordem mundial bipolar.
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COnSIDERAçõES FInAIS

Caro(a) professor(a),

Esperamos que as propostas deste Cader-

no contribuam para a condução do trabalho 

com os conteúdos, conceitos e temas essen-

ciais da grade curricular da 3a série do Ensino 

médio. Da mesma forma, nossa maior expec-

tativa é que as estratégias e os recursos suge-

ridos também sejam úteis para o dia a dia na 

sala de aula. 

Cabe dizer que suas sugestões e críticas se-

rão sempre valiosas e bem-vindas, pois, como 

sabemos, a educação de nossos jovens é um 

esforço coletivo, que merece ser continua-

mente discutida. Desse modo, não se esqueça 

de que as propostas merecem ser complemen-

tadas com sua prática e experiência, além de 

enriquecidas com sua pesquisa e estudo pró-

prios. não temos dúvida de que isso poderá 

valorizar e, até mesmo, ampliar a perspectiva 

ou os caminhos que foram priorizados para 

percorrer os conteúdos e temas estudados.

Tenha presente que um eventual retorno 

de sua parte sobre como se deu a aplicação 

das Situações de Aprendizagem será de ex-

trema valia para o aprimoramento de nosso 

trabalho. Sabemos todos que é a própria apli-

cação do material em sala de aula a fonte mais 

indicada para balizarmos nossa proposta ou 

aperfeiçoá-la. 

Como já dissemos, esperando ter contri-

buído de alguma forma para o seu dia a dia 

em sala de aula, colocamo-nos à disposição 

para dialogar sobre estratégias de ensino 

mais próximas da realidade dos alunos e que 

possam tornar as aulas de Geografia forma-

tivas, atraentes e interessantes.
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QUADRO DE COnTEÚDOS DO EnSInO MÉDIO

1a série 2a série 3a série

Vo
lu

m
e 

1

Cartografia e poder
Os elementos dos mapas   
As projeções cartográficas  
As técnicas de sensoriamento remoto

Geopolítica do mundo contemporâneo
O papel dos Estados Unidos da América e 
a nova “desordem” mundial
Conflitos regionais e os deserdados da 
nova Ordem mundial

Os sentidos da globalização
As mudanças das distâncias geográficas e 
os processos migratórios
A globalização e as redes geográficas

A economia global
Organismos econômicos internacionais
As corporações transnacionais
Os fluxos do comércio mundial
Fluxos econômicos na escala mundial  

Território brasileiro
A gênese geoeconômica do território 
brasileiro
As fronteiras brasileiras  
Do “arquipélago” ao “continente”

O Brasil no sistema internacional
mercados internacionais e agenda 
externa brasileira 

Os circuitos da produção   
O espaço industrial brasileiro  
O espaço agropecuário brasileiro

Redes e hierarquias urbanas 
A formação e a evolução da rede 
urbana brasileira
A revolução da informação e as 
cidades

Regionalização do espaço mundial
As regiões da Organização das nações 
Unidas (OnU)
O conflito norte e Sul  
Globalização e regionalização econômica

Choque de civilizações? 
Geografia das religiões   
A questão étnico–cultural  
América latina?

Vo
lu

m
e 

2

natureza e riscos ambientais 
Estruturas e formas do planeta Terra 
O relevo terrestre
– Agentes internos: os movimentos da 
crosta
– Agentes externos: clima e intemperismo
Riscos de catástrofes em um mundo 
desigual
– A prevenção de riscos

Globalização e urgência ambiental
Os biomas terrestres  
– Clima e cobertura vegetal  
A nova escala dos impactos ambientais
Os tratados internacionais sobre
meio ambiente

Dinâmicas demográficas 
matrizes culturais do Brasil 
A transição demográfica 

Dinâmicas sociais
O trabalho e o mercado de trabalho
A segregação socioespacial e a exclu-
são social

Recursos naturais e gestão do
território
A placa tectônica sul–americana e o 
modelado do relevo brasileiro
Os domínios morfoclimáticos e as 
bacias hidrográficas
Gestão pública dos recursos naturais

A África no mundo global
O continente africano
África: sociedade em transformação
África e Europa  
África e América

Geografia das redes mundiais
Os fluxos materiais
Os fluxos de ideias e informação
As cidades globais

Uma geografia do crime
O terror e a guerra global
A globalização do crime
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GABARITO

SITUAçÃO DE APREnDIZAGEM 7 –  

A QUESTÃO ÉTnICO-CULTURAL

Pesquisa em grupo (CA, p. 59 )

•	Os	Estados	de	Israel	e	da	Palestina

Em 1993, o líder trabalhista israelense Yitzhak Rabin e 

o palestino Yasser Arafat encontraram-se em Washington  

e firmaram um acordo de reconhecimento mútuo. Esse en-

contro histórico propiciou o Tratado de Oslo I, assinado em 

4 de maio de 1994. De acordo com o tratado, os palestinos 

conquistaram pleno direito sobre a maior parte da Faixa de 

Gaza e a cidade de Jericó, cabendo-lhes a administração 

civil e a segurança interna dessas áreas. Os israelenses per-

maneceram no comando da defesa e das relações exterio-

res da região.

O controle sobre Jerusalém permaneceu um impasse. 

Na porção intramuros a cidade é assim dividida: um bairro 

armênio, um cristão, um judeu e outro palestino. Judeus e 

palestinos não abrem mão do controle da cidade. Os pri-

meiros a apontam como capital de Israel e os palestinos a 

consideram sagrada.

Em 28 de setembro de 1995, Israel e a Organização para 

a Libertação da Palestina (OLP) assinaram em Washington 

o Tratado de Oslo II, que ampliou o anterior, agregando 

partes da Cisjordânia ao controle palestino. Porém, em no-

vembro do mesmo ano, um jovem extremista judeu assassi-

nou Yitzhak Rabin. Com a morte do líder israelense, houve, 

no ano seguinte, outra eleição para primeiro-ministro. O 

representante do partido ultraconservador Likud, Benya-

min Netanyahu, venceu a eleição. Durante seu governo, 

alguns acordos – como o de Wye Plantation, de 1998 (que 

ampliaria o controle palestino na Cisjordânia) – ficaram es-

tagnados, o que contribuiu para o fracasso político do novo 

primeiro-ministro.

Em 1999, com a eleição do trabalhista Ehud Barak para 

primeiro-ministro de Israel, apoiado por uma coalizão de 

partidos, foi retomado o processo de paz. No final daquele 

ano, inaugura-se uma estrada ligando Gaza à Cisjordânia, o 

que facilitou o trânsito de palestinos. Porém, as perspectivas 

de paz não se consolidaram. A grande dificuldade continua 

sendo manter sob controle os grupos radicais de ambos os 

lados, que não têm interesse na pacificação.

Em 1993, Rabin afirmou: “Nos dois lados existe opo-

sição ao acordo que assinamos aqui. Será necessário que 

as duas partes construam uma coexistência pacífica”. 

Essas palavras dão a medida das dificuldades ainda exis-

tentes para manter a paz na região. Os acordos assina-

dos, devolvendo aos palestinos a Faixa de Gaza e parte 

da Cisjordânia, pretendiam dar um fim aos conflitos. As 

revoltas palestinas nas terras ocupadas, a violência entre 

as partes e a necessidade de estabelecer um equilíbrio 

na região, dando aos palestinos o direito de possuir seus 

lares, compuseram o pano de fundo de um acordo não 

concretizado. 

•	O	Exército	Republicano	Irlandês

A questão irlandesa entre católicos e protestantes teve 

início com a própria história do Reino Unido. No início do 

século XII, a Ilha da Irlanda, então dominada pelos norman-

dos, foi cedida ao rei inglês Henrique II. Por volta de 1534, 

um episódio entre o então soberano Henrique VIII e o papa 

Clemente VII foi utilizado pela nobreza inglesa, desconten-

te com os tributos pagos a Roma, para romper seus laços 

com a Igreja Católica. O rei pretendia anular seu casamento 

com Catarina de Aragão, membro da Casa Real Espanhola, 

para se casar com Ana Bolena. Como o papa, pressionado 
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por Carlos V, rei da Espanha e do Sacro Império Romano-

-Germânico, não o atendeu, Henrique VIII rompeu com 

a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana (protestante). 

Além da questão matrimonial, com isso se resolveu o pro-

blema dos tributos.

Durante os séculos XVII e XVIII, sucessivas migrações in-

glesas para a Irlanda contribuíram para expandir o poder pro-

testante na região, assim como por deflagrar a perseguição 

contra os católicos da ilha. Como resultado da instabilidade 

interna, em 1801, foi assinado o Union Act, ato por meio do 

qual o Reino Unido da Grã-Bretanha anexa a Irlanda, trans-

formando-se em Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda.

No século seguinte, católicos irlandeses organizaram 

um movimento de resistência colonial em defesa da inde-

pendência da Irlanda. Foi nesse contexto que surgiu o IRA 

(Exército Republicano Irlandês) e o Sinn Féin, organização 

política de base católica irlandesa.

Na páscoa de 1916, conflitos entre católicos e protestan-

tes resultaram na Revolta da Páscoa, responsável por defla-

grar a Guerra Anglo-Irlandesa, ocorrida entre 1918 e 1922. 

Como resultado da guerra, as partes assinaram o primeiro 

Ireland Act, documento responsável pela formação do Es-

tado independente do Eire, ao sul da ilha, com maioria da 

população católica e associado à Grã-Bretanha. Na porção 

norte da ilha, com predomínio protestante, estabeleceu- se a 

Irlanda do Norte, diretamente ligada ao Reino Unido.

Em 1937, o primeiro-ministro do Eire, Éamon de Vale-

ra, promulgou a Constituição que fez da Irlanda uma nação 

soberana dentro da Comunidade Britânica. Em 1949, esse 

ato foi ratificado com o segundo Ireland Act, dessa vez com 

o aval da Inglaterra, que aceitou a independência, sendo 

então proclamada a República da Irlanda.

A maioria católica da Irlanda do Norte, além de sofrer per-

seguições de ordem religiosa, vivia uma situação de grande in-

justiça social, como resultado da ocupação colonial dos sécu-

los anteriores. Nesse contexto, o IRA permaneceu como base 

de sustentação para sua luta com o objetivo de unir a Irlanda 

do Norte à República da Irlanda, deixando para trás séculos de 

influência e dominação britânicas. Os unionistas, protestantes 

descendentes dos colonos ingleses, queriam continuar como 

província do Reino Unido.

Na década de 1960, os dois grupos se confrontaram vio-

lentamente, utilizando-se de táticas terroristas.

Em março de 1972, com o aumento da violência, o 

governo britânico assumiu a administração da Irlanda do 

Norte, retirando sua autonomia de, até então, manter 

parlamento próprio. O IRA ampliou suas ações terroristas 

desde então, causando várias baixas no Exército britânico. 

Somaram-se, desde o final da década de 1960, mais de 3 

mil mortos nos conflitos entre católicos e protestantes. A 

partir de 1972, a organização atravessou o mar e passou a 

agir em solo britânico para chamar a atenção do mundo 

para a sua causa.

O IRA possui dois braços para a ação política. Um deles, 

o Sinn Féin, busca, por intermédio da política e da legalidade, 

influir nas decisões do Parlamento britânico. O outro, forma-

do por extremistas radicais conhecidos como provos, atua de 

maneira terrorista, atacando lojas e assassinando pessoas.

Na década de 1990, o número de extremistas do IRA dimi-

nuiu muito e a organização perdeu o apoio da população, can-

sada da violência. Diante disso e da necessidade de manter um 

contingente oneroso de soldados para garantir a paz na região, 

o governo britânico se dispôs a negociar com o da República da 

Irlanda uma saída pacífica para o longo conflito.

Em julho de 1997, o IRA anunciou seu último cessar-fo-

go e, dois meses depois, em setembro, o Sinn Féin foi aceito 

para participar das negociações de paz. Em maio de 1998, 

ocorreu a assinatura do tratado de paz, ratificado por meio de 

um plebiscito que obteve 71% de votos favoráveis na Irlanda 

do Norte e 94% na República da Irlanda.

Os principais pontos do acordo de paz defendem que:

– a Irlanda do Norte continue fazendo parte do Reino 

Unido, a menos que a maior parte da população opte pela 

separação;
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– seja eleita uma assembleia de 108 membros, escolhi-

dos entre católicos e protestantes norte-irlandeses, que 

se renove a cada cinco anos e tenha como objetivo defi-

nir políticas públicas que promovam o desenvolvimento 

econômico e de saúde no país;

– um Conselho Ministerial atue entre a Irlanda do Norte e 

a República da Irlanda na promoção do interesse comum;

– sejam nomeados 12 membros para participar do Ga-

binete Ministerial como representantes da comunidade 

irlandesa no governo britânico;

– o desarmamento dos grupos envolvidos seja total.

O acordo entrou em vigor em 2000, mas a paz sempre 

é uma incógnita, já que durante anos a desconfiança mar-

cou as relações entre protestantes e católicos da Irlanda do 

Norte. Após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos 

EUA, os países ocidentais intensificaram a sua preocupação 

com atentados terroristas, o que levou autoridades britâni-

cas a suspeitar de envolvimento entre o IRA remanescente 

e lideranças da Al Qaeda.

•	A Guerra Civil Espanhola e a questão basca

O conflito civil que eclodiu na Espanha em 1936 foi 

resultado de tensões sociais e políticas que vinham agi-

tando o país desde o início do século XX, opondo, de 

um lado, movimentos de esquerda e republicanos, e, de 

outro, grupos conservadores, alguns deles de inspiração 

fascista. O crescimento do anarquismo na Catalunha, no 

nordeste da Espanha, levou, em 1923, o general Primo de 

Rivera a liderar um golpe de Estado e a instalar uma di-

tadura militar no país, apoiada pela monarquia de Afonso 

XIII em aliança com a burguesia conservadora, os latifun-

diários e o clero tradicional.

As dificuldades econômicas decorrentes da crise de 

1929 e a pressão popular ligada à coalizão formada por em-

presários republicanos, socialistas, comunistas e anarquistas 

enfraqueceram o regime monárquico e, em 1931, a Repú-

blica foi proclamada.

O novo governo realizou uma série de reformas de 

caráter liberal, mas elas não foram suficientes para estan-

car os conflitos e as tensões sociais e políticas. As mani-

festações operárias e camponesas e as greves se genera-

lizaram pelo país, além de crescer o movimento separa-

tista na região basca e na Catalunha. A crise econômica 

impulsionou a organização dos partidos Socialista e Co-

munista. Diante desse quadro, as forças sociais e políticas 

conservadoras uniram-se em torno da Falange, partido de 

inspiração nacional-socialista (fascista) fundado em 1933. 

Os diversos setores da esquerda, por sua vez, formaram a 

Frente Popular, coalizão de republicanos, socialistas, co-

munistas e liberais-democratas que conquistou a vitória 

nas eleições de 1936.

O governo da Frente Popular retomou a questão da re-

forma agrária e promoveu anistia aos presos políticos, além 

de anunciar a realização de uma reforma educacional.

Os atritos entre as diferentes forças políticas tornaram-se 

mais aguçados, culminando no assassinato do líder conserva-

dor Calvo Sotelo, em julho de 1936, incidente que serviu de 

pretexto para o levante militar liderado pelo general Francis-

co Franco, que deu início à Guerra Civil Espanhola.

As forças franquistas ligadas à Falange, apoiadas pelos 

grandes latifundiários, pela alta burguesia e pelo clero tradi-

cional, também contavam com a adesão da Itália fascista e da 

Alemanha nazista.

Os republicanos da Frente Popular, por sua vez, con-

tavam com o apoio militar da URSS e das Brigadas Inter-

nacionais, formadas por voluntários de dezenas de países, 

inclusive dos Estados Unidos, que foram à Espanha lutar 

em defesa da República, contra a ameaça fascista.

Várias cidades espanholas foram bombardeadas com ar-

mamentos alemães, como a aldeia basca Guernica, em ope-

rações de teste de táticas militares nazistas.

Com a tomada de Madri, em 1939, a Falange derrotou as 

forças republicanas, implantando a ditadura do general Fran-

cisco Franco, que governou a Espanha até 1975.
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A Guerra Civil Espanhola foi uma luta sangrenta, que 

causou aproximadamente 600 mil mortes, sendo consi-

derada um ensaio preparatório para a Segunda Guerra 

Mundial.

No ano de 1939, durante a guerra civil, Francisco Fran-

co, general líder da Falange, assumiu o governo da Espanha, 

passando a perseguir e impor severas restrições aos bascos. 

Nesse contexto, surgiu, em 1959, um movimento para resga-

tar a língua e as tradições bascas denominado ETA – Euskadi 

Ta Askatasuna –, termo basco para “Pátria Basca e Liberdade”. 

Todavia, as constantes perseguições e a forte repressão aos 

costumes bascos, com a proibição do uso da bandeira e da 

língua basca (o euskera), desencadeou-se a primeira reação 

armada do ETA, em 1966.

Com a morte de Francisco Franco, em 1975, a Espanha 

adotou a monarquia parlamentarista. Juan Carlos de Bour-

bon assumiu o trono, e Adolfo Suarez foi eleito primeiro-

-ministro. Todos os partidos políticos foram legalizados, e 

uma nova Constituição começou a ser elaborada. Na re-

gião basca destacam-se os seguintes partidos: PNV (Parti-

do Nacionalista Basco), o Herri Batasuna (representante do 

ETA) e o Eukadino Ezkerra (partido de esquerda que não 

aceita a luta armada).

Durante o governo de Adolfo Suarez foi assinado o 

Tratado de Moncloa e formou-se uma coalizão de partidos 

para tirar a Espanha da longa crise econômica em que se 

encontrava. A democracia na Espanha somente foi resta-

belecida após a promulgação da Constituição espanhola, 

em 1978, durante o governo do rei Juan Carlos, por meio 

da qual também se concedeu maior autonomia às regiões 

bascas, da Catalunha e de Andaluzia. 

Com essa medida, uma parcela significativa dos bas-

cos passou a condenar a luta armada colocando-se con-

trária às ações do ETA. Em fins da década de 1990, parti-

dos políticos bascos influenciaram parte das lideranças 

bascas conseguindo estabelecer, em novembro de 1999, 

o fim das ações armadas do ETA. 

Mesmo com o fim da luta armada, o risco do separa-

tismo ainda ronda a Espanha. Desde 2010, em um contexto 

de recessão e crise econômica, a luta pela independên-

cia vem ganhando força não apenas no País Basco, mas 

também na Catalunha, uma das regiões mais prósperas da 

Espanha. Enquanto no País Basco a maioria dos parlamen-

tares eleitos é a favor da separação do governo espanhol, 

os parlamentares catalães já aprovaram um referendo para 

consultar a população sobre esse tema. 

Recomendamos que o ressurgimento recente do se-

paratismo e seus desdobramentos também sejam objeto 

de investigação por parte do grupo.

SITUAçÃO DE APREnDIZAGEM 8 –  

AMÉRICA LATInA?

Pesquisa individual (CA, p. 66)

•	Desde os anos 1960, atuam no país as Forças Armadas Re-

volucionárias da Colômbia (Farc), organização comunista 

remanescente de um período de lutas populares da década 

de 1940, conhecido como La violencia. A organização conta 

com cerca de 5 mil a 8 mil membros e ainda controla pontos 

importantes do território colombiano.

•	 Também	 opera	 na	 Colômbia	 o	 Exército	 da	 Libertação	

Nacional (ELN), movimento de esquerda que propõe a re-

volução popular e foi organizado na década de 1960 por 

grupos ligados a movimentos religiosos inspirados na Teo-

logia da Libertação.

•	Em	1981,	com	a	intenção	de	combater	a	guerrilha,	foi	ins-

tituída uma organização “paramilitar” conhecida pela sigla 

AUC (Autodefesas Unidas da Colômbia), grupo de extrema-

-direita formado por membros e ex-membros do exército e 

da polícia, financiados por latifundiários, grandes empresá-

rios e pelo narcotráfico. No entanto, já foram quase total-

mente desmobilizados.
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•	Alguns especialistas acusam as Farc de receber dinheiro do 

narcotráfico, por meio de um “imposto revolucionário” co-

brado das pessoas que vivem em sua área de controle. Com 

5 mil membros e atuando na fronteira com a Venezuela, o 

ELN se autofinancia por meio de sequestros e da cobrança de 

um “imposto revolucionário”. A AUC age como “esquadrão 

da morte”, amedrontando as populações que supostamente 

colaboram com os guerrilheiros.

•	As Farc e o ELN têm o interesse de promover uma revo-

lução de bases socialistas na Colômbia. A AUC combate as 

frentes de esquerda impondo um poder paralelo no inte-

rior do país.

•	Em outubro de 2012, o governo de Juan Manuel Santos ini-

ciou um diálogo com as Farc, buscando uma saída pacífica 

para os conflitos.
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