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APRESENTAÇÃO

1

Nas últimas décadas do século XX, ao mesmo tempo em que se intensificava 
o processo de globalização, ampliavam-se os conflitos étnico-nacionalistas, 
muitos deles relacionados a movimentos separatistas. A ampliação desses 
conflitos revela uma situação aparentemente contraditória. Ao mesmo tempo 
em que a reprodução da modernidade, em nível global, tende a homogeneizar 
hábitos – por meio do consumo e da indústria cultural – e a integrar mer-
cados – por meio das organizações supranacionais – diversos povos refor-
çaram sua identidade étnica, lutando e conquistando a autonomia nacional, 
fragmentando o mundo num número cada vez maior de países.

Conflitos étnico-nacionalistas e  
separatismo
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Multidão saúda líder nazista Adolf Hitler durante discurso no estádio Nuremberg, Alemanha, em 
1937.
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 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que ao concluir o capítulo, os alunos tenham com-
preendido:

 • Como ocorreu o processo de desenvolvimento de formas di-
ferentes entre os países.

 • O que é a diversidade cultural.

 • O que é etnia.

 • Como as diferentes culturas convivem no mundo.

 • Os motivos de conflitos por diferenças religiosas ou culturais.

 • A importância da diversidade cultural no mundo.

 • Os movimentos separatistas e seus objetivos.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Nacionalismos e separatismos 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático

 • Caderno de anotações

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada, 
essa conversa servirá para o professor verificar o conhecimento prévio dos 
alunos.

Peça aos alunos que pesquisem sobre os movimentos separatistas.

PREPARAÇÃO
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AULA 1

Inicie a aula propondo a leitura e resolução das atividades da página 31.

Mostre aos alunos como o avanço da globalização também ajudou a refor-
çar a identidade étnica de vários povos. Explique também o que motivava os 
movimentos separatistas, insira o conceito de xenofobia, e como ele moveu 
Hitler e o nazismo.

Peça aos alunos que façam um debate sobre o nazismo, como eles veem 
esse ponto da história mundial e se há explicação para o que aconteceu.

AULA 2

Inicie a aula mostrando alguns dos conflitos étnicos que ocorreram na Euro-
pa, como a Guerra dos Bálcãs, a Guerra da Bósnia que separou o país. Guerra 
do Kosovo, os conflitos do Cáucaso. Explore os mapas e as teorias ao longo 
do capítulo. Peça aos alunos que lista os principais motivos das guerras e 
conflitos vistos. Utilize as teorias das páginas 33 à 40. 

Finalize a aula com os exercícios da página 42.

AULA 3

Inicie a aula mostrando como acontecem os conflitos étnicos na África, os 
principais motivos, explique também como ocorreu a descolonização. Foque 
nas questões de recursos naturais e os conflitos gerados a partir disso.

Mostre como ocorreu o conflito que separou o Sudão, criando o Sudão do Sul, 
explore o mapa da página 44 como auxílio. Proponha a resolução da atividade 
da página 45.

Mostre também como ocorrem os conflitos na Ásia, foque na Índia, sobretudo 
na divisão das castas. E nas questões religiosas.

AULA 4

Inicie a aula falando dos conflitos no Oriente Médio, apresente os fatores his-
tóricos e os motivos que perduram até hoje.

Mostre a questão palestina, a presença de grupos terroristas e o efeito disso 
para a continuação dos conflitos. Mostre as tentativas de negociação pela 
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, através dos debates e 
discussões. Verifique a compreensão do material nas produções de textos, 
durante as argumentações nas discussões, a exposição da pesquisa e na re-
solução dos exercícios.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

paz, questionem os alunos se eles acreditam que esses conflitos poderiam 
ser encerrados.

Mostre como ocorreu a Primavera Árabe, na Síria e discuta a situação atual. 
Mostre também os conflitos separatistas na China e como são controlados 
os Estados independentes

Finalize a aula com os exercícios do livro.


