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Conflitos na Europa 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

O continente europeu abriga um grande número de países com elevados índices de 

desenvolvimento econômico e social. Entretanto, também há muitas desigualdades nesse território, 

principalmente quando comparamos a porção ocidental com a oriental. A atual configuração da 

Europa é resultado de séculos de disputas territoriais no continente, agravadas com o fim da Guerra 

Fria e a consequente desintegração do bloco soviético. 

Por meio do estudo das dinâmicas e dos conflitos na Europa, os alunos poderão entender a 

complexidade das relações nacionais nesse território, rompendo com o estereótipo de lugar de absoluta 

paz e prosperidade humana. A análise crítica da situação do continente, levando em consideração os 

cenários das porções ocidental e oriental, permite aos alunos refletir e se posicionarem sobre os 

problemas enfrentados nessa região. Espera-se que, ao conhecerem os conflitos do Leste europeu  

e as tensões étnicas, políticas e sociais envolvidas nesse contexto, os alunos passem a valorizar a 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, utilizando os conhecimentos historicamente construídos 

para explicar a realidade e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer conflitos territoriais ocorridos na Europa a partir do fim da Guerra Fria, com 
destaque para o Leste europeu. 

• Identificar fatores políticos, econômicos e culturais que motivaram ou motivam esses  
conflitos. 

• Analisar intervenções internacionais nesses conflitos e possíveis interesses dos grandes 
agentes envolvidos. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Intercâmbios históricos e culturais 
entre Europa, Ásia e Oceania 

(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento  
de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia  
e na Oceania. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Conflitos na Europa: introdução ao tema 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: inicialmente, na disposição habitual e depois, em duplas. 

Recursos e/ou material necessário:  lousa, giz e mapas da Europa durante a Guerra Fria e na atualidade. 

Atividade 1 

Para o desenvolvimento de temas referentes aos conflitos atuais na Europa, com atenção 

especial à porção leste, é importante que os alunos compreendam as transformações de fronteiras 

no continente após a Guerra Fria e as principais motivações das disputas territoriais. 

Inicialmente, peça-lhes que exponham as próprias impressões sobre o território europeu, 

baseados no que aprenderam em estudos anteriores ou em informações obtidas nos meios de 

comunicação. Além das disparidades espaciais, políticas, sociais e econômicas que marcam o continente, 

sobretudo entre os países orientais e os ocidentais, ressalte que a região abriga diferentes grupos 

étnicos e religiosos. 

Providencie previamente cópias de dois mapas da Europa, um mostrando sua configuração 

territorial durante a Guerra Fria, e o outro, na atualidade. Solicite à turma que se organize em duplas 

e distribua-lhes os mapas. O intuito é que, após uma análise cuidadosa, os alunos listem as principais 

diferenças entre os mapas no que se refere às fronteiras dos países. Espera-se que mencionem, 

principalmente, a dissolução da Iugoslávia, que deu origem à Croácia, à Bósnia-Herzegovina, à 

Eslovênia, à Macedônia, a Montenegro, à Sérvia e ao Kosovo, até 2018 reconhecido como país 

independente apenas por 118 Estados. 

Atividade 2 

Promova uma correção coletiva da atividade, pedindo aos alunos que identifiquem as alterações 

na configuração territorial do Leste europeu. Explique-lhes que, até 1918, os territórios da região foram 

disputados pelos impérios Austríaco, Turco-Otomano e Russo. A classificação do continente em 

ocidental e oriental surgiu após a Segunda Guerra, com a bipolarização que marcou o período da 

Guerra Fria. Nesse contexto, as disputas políticas eram entre as visões de mundo capitalista e socialista, 

representadas, em especial, pelos Estados Unidos e pela União Soviética, respectivamente. 

Explique aos alunos que, durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ampliou as 

fronteiras a partir da ocupação militar da Estônia, da Letônia e da Lituânia. No decorrer da Guerra 

Fria, diversos países do Leste europeu se aliaram ao bloco soviético, formando a configuração que 

perdurou até o final dessa guerra. Pergunte-lhes se a extensão territorial da URSS significava uma 

variedade de culturas, religiões e línguas. É esperado que os alunos apontem a existência de 

diferentes povos, considerando os diversos territórios que compunham o bloco. Questione-os ainda 

sobre o que imaginam que aconteceu com esses territórios e populações após a desintegração da 
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União Soviética. Esses questionamentos podem auxiliá-los a identificar os desafios da integração 

entre os diferentes povos e nacionalidades durante a unificação. 

Finalize a aula esclarecendo que, com a dissolução da União Soviética, ocorreram muitos 

conflitos na porção leste da Europa, em parte influenciados pela instabilidade política e econômica 

na região e, também, por questões étnicas. 

 

Aula 2 – Conflitos na Europa 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: conforme a disposição habitual. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha e mapas da desintegração da Iugoslávia  

e da distribuição étnica no país 

Atividade 1 

Retome com os alunos o tema do fim da Guerra Fria e a consequente dissolução da União 

Soviética. Leve-os a compreender que as repúblicas pertencentes à URSS precisaram passar por 

mudanças políticas e econômicas para ingressar no cenário da nova ordem mundial, que substituiu a 

bipolarização que marcou o período da Guerra Fria. Nesse contexto, ficaram evidentes as diferenças 

no nível de desenvolvimento econômico e tecnológico entre as regiões da Europa, ou seja, entre as 

porções ocidental e oriental. Outro aspecto que gerou diferenças territoriais no pós-guerra foi a 

ocorrência de conflitos no leste do continente. 

Em seguida, peça aos alunos que relembrem os nomes dos países formados com a dissolução 

da Iugoslávia. Explique-lhes que grande parte dos novos países surgidos na Europa no contexto  

pós-Guerra Fria fazia parte do território iugoslavo. Se possível, apresente a eles uma animação  

que ilustra a desintegração do país e a formação dos novos territórios (disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Breakup_of_Yugoslavia-TRY2.gif> . Acesso em: 13 nov. 2018). 

Porém, caso isso não seja viável, exiba os mesmos mapas usados na aula anterior, destacando a 

porção territorial que correspondia ao território iugoslavo.  

Esclareça que o país, formado após a Primeira Guerra Mundial, era composto de vários 

grupos étnicos, como sérvios, croatas, eslovenos, albaneses, turcos e montenegrinos, e apresentava 

grande diversidade religiosa, como católicos, cristãos ortodoxos e islâmicos. Apresente aos alunos 

um mapa sobre as várias nacionalidades que coexistiam na ex-Iugoslávia em 1998 (disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Jugosl%C3%A1via#/media/File:Yugoslavia_1998_

ethnic_map_pt.svg>. Acesso em: 13 nov. 2018). Leve os alunos a notar, principalmente, a presença 

de sérvios na Bósnia-Herzegovina e de albaneses no Kosovo. Pergunte-lhes de que forma essa 

diversidade motivou os conflitos que culminaram com o desmembramento do território em outros 

países. Espera-se que eles indiquem que os processos de independência estão relacionados à 

formação de nações e à busca por soberania, representando os interesses de cada povo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Breakup_of_Yugoslavia-TRY2.gif
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Jugosl%C3%A1via#/media/File:Yugoslavia_1998_ethnic_map_pt.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Jugosl%C3%A1via#/media/File:Yugoslavia_1998_ethnic_map_pt.svg
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Comente que o governo socialista mantinha a unidade da Iugoslávia, garantindo alguma 

representatividade aos diferentes grupos que compunham o país. O enfraquecimento desse sistema 

e a entrada no mundo capitalista fizeram com que as diferenças culturais ressurgissem na Iugoslávia, 

favorecendo os discursos nacionalistas e, consequentemente, os conflitos. 

Para um melhor entendimento da transformação do território iugoslavo, escreva na lousa as 

datas de constituição dos países, evidenciando a proximidade entre elas e a atualidade dos conflitos, já 

que Kosovo, até 2018, não havia sido reconhecido como país independente por toda a comunidade 

internacional. 

• Croácia – 1991 

• Eslovênia – 1991 

• Macedônia – 1991 

• Bósnia-Herzegovina –  1992 

• Sérvia – 2006 (*) 

• Montenegro – 2006 (*) 

• Kosovo – 2008  

(*) Em 2003, Sérvia e Montenegro fundaram a União da Sérvia e Montenegro.  

Em 2006, no entanto, esses dois países se declararam independentes. 

Explique brevemente alguns desses conflitos. Com o fim da URSS, a Croácia e a Eslovênia, 

foram as primeiras repúblicas a declarar a independência em relação à Iugoslávia, em 1991. A Sérvia 

entrou em conflito armado com a Eslovênia, em uma guerra que durou dez dias. Já na Croácia, os 

conflitos se estenderam por mais de um ano, apoiados pela minoria sérvia que vivia no país.  

A Bósnia-Herzegovina declarou a independência após um referendo convocado pelos 

muçulmanos e pelos croatas e que foi boicotado pelos sérvios. Com o apoio da Iugoslávia (Sérvia e 

Montenegro) à minoria sérvia, estabeleceu-se uma guerra que durou mais de três anos e resultou no 

conflito mais sangrento da Europa após a Segunda Guerra Mundial. 

Ressalte que a independência do Kosovo em relação à Sérvia também foi marcada por 

intensos conflitos envolvendo a minoria sérvia e a maioria albanesa no território. Até 2018, a Sérvia, 

assim como a Rússia e até mesmo o Brasil, não havia reconhecido a independência do Kosovo. 

 Tanto na Guerra da Bósnia quanto no processo de independência do Kosovo a participação 

das forças internacionais da OTAN e ONU foi crucial. Explique que, a respeito da Guerra da Bósnia, 

muitos pesquisadores afirmam que a entrada das forças internacionais foi tardia, já que o conflito 

teve início em 1992 e a OTAN interveio apenas em 1995, pouco antes de seu fim. Por sua vez, com 

relação ao Kosovo, as forças internacionais agiram logo no início, impedindo que o conflito se 

arrastasse por muitos anos. Desde 1999, com o fim da guerra, o território kosovar tem sido 

administrado pela ONU e pela Otan. 
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Atividade 2 

Peça aos alunos que formem grupos com até quatro integrantes, para que iniciem uma 

pesquisa aprofundada sobre os conflitos europeus ocorridos no período pós-Guerra Fria. Elabore um 

roteiro para orientá-los, como o sugerido a seguir: 

• localização do conflito; 

• países envolvidos; 

• motivação; 

• duração, número de vítimas e outras informações pertinentes; 

• etnias envolvidas; 

• situação atual. 

Entre os conflitos a serem pesquisados, destaque aqueles que envolvem a Chechênia, a 

Crimeia, o Kosovo, a Bósnia-Herzegovina e a Croácia. Solicite-lhes que realizem a pesquisa em casa 

e registrem as informações obtidas no caderno, para que possam ser usadas nas próximas aulas. 

 

Aulas 3 e 4 – Trabalho em grupo 

Duração: cerca de 90 minutos.  

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em grupos. 

Recursos e/ou material necessário: caderno, lápis, borracha, cartolina ou papel-cartão, caneta hidrocor, régua, lápis  

de cor e fita adesiva. 

Atividade 

Peça aos alunos que, reunidos nos mesmos grupos da aula anterior, compartilhem os 

resultados da pesquisa entre eles. Em seguida, distribua-lhes cartolina e outros materiais para que 

confeccionem cartazes a respeito dos conflitos estudados, sintetizando e organizando as informações 

de modo que sejam facilmente compreendidas. 

Promova um momento de apresentação dos trabalhos, mas, antes, sugira aos grupos que 

afixem os cartazes na parede da sala e formem um semicírculo, para que todos possam observar as 

produções dos colegas. 

Ao término das apresentações, proponha uma reflexão coletiva sobre os conteúdos expostos. 

Então, solicite aos alunos que se reúnam nos grupos iniciais e listem, em uma folha à parte, possíveis 

soluções para os conflitos apresentados. Há muitas possibilidades de resposta, mas o mais importante 

é que eles considerem os atores envolvidos. É provável que os alunos indiquem que não existem 

soluções completamente satisfatórias e, também, que mencionem interferências internacionais. Recolha 

os registros para correção. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Nesta sequência didática, é possível avaliar o desempenho dos alunos durante as atividades 

dialogadas e de pesquisa e, também, durante a confecção e a apresentação dos trabalhos em grupo. 

Na primeira aula, verifique se os alunos reconheceram o contexto histórico em que os conflitos 

se originaram, percebendo o papel da Guerra Fria diante desse cenário. Além disso, avalie se , na 

comparação entre os mapas, perceberam as diferenças na configuração do território europeu após 

o fim da Guerra Fria, considerando a dissolução da Iugoslávia. 

Na segunda aula, verifique se os alunos entenderam as divergências étnicas e culturais como 

motores dos principais conflitos no leste europeu, compreendendo os interesses políticos e econômicos 

dos países e territórios envolvidos.  

Nas duas últimas aulas, avalie se os alunos sintetizaram e organizaram as informações para a 

apresentação dos trabalhos; se compreenderam as motivações dos conflitos, identificando os interesses 

em jogo; e, por fim, se consideraram a complexidade dos conflitos ao listar possíveis soluções para eles. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Relacione o contexto do fim da Guerra Fria aos conflitos ocorridos no Leste europeu. 

2. É correto afirmar que os conflitos na região se limitam aos países envolvidos? Por quê? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos mencionem que o final da Guerra Fria ocasionou a dissolução do bloco 
socialista e a definição de novas fronteiras que uniam, no mesmo território, diferentes povos e 
etnias, acentuando as divergências entre eles e reforçando os discursos nacionalistas. 

2. Espera-se que os alunos considerem que os países envolvidos nos conflitos do Leste europeu 
também contam com aliados externos ao continente, os quais têm interesses no resultado das 
disputas. É o caso dos Estados Unidos, aliado de Kosovo na independência da Sérvia , mas 
contrário à independência da Crimeia em relação à Ucrânia e à posterior anexação do território à 
Rússia. Ainda que a bipolarização do mundo tenha acabado, as antigas rivalidades entre Estados 
Unidos e Rússia não cessaram, podendo ser demonstradas a partir dos conflitos ocorridos nos 
países do antigo bloco soviético desde a dissolução da URSS. 


