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HABILIDADE (S) (EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de
compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças.

Estratégias e recursos: Classroom, texto anexado, celular ou computador com acesso à internet, leitura e
interpretação de texto, caderno e caneta.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO E RESPONDER A ATIVIDADE PROPOSTA. NO CASO DE IMPRESSÃO,
FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO COM NOME, NÚMERO E SALA. ENTREGA NA CLASSROOM.
Horário de atendimento: Quarta das 09:50 às 12:20 e Sexta das 7:00 às 12:20.

MINORIAS NACIONAIS E CONFLITOS

As divisões territoriais dos Estados-nações na grande maioria das vezes aconteceram de acordo com as
ordens de poder de cada nação ou civilização.

Dessa forma, o estabelecimento das fronteiras quase nunca representou a diversidade étnica das mais
diversas regiões do mundo.

Como heranças, existem no mundo inúmeros conflitos étnicos e separatistas, que visam à emancipação e
independência de alguns povos, ou a disputa de um mesmo território por duas ou mais nações.

Os conflitos étnicos são divergências entre indivíduos, grupos ou sociedades com propriedades religiosas,
raciais, políticas, culturais e territoriais diferentes.

Esses embates fazem parte da história da humanidade e suas lutas por sobrevivência. Etnias foram extintas
em prol de diversos pretextos, como expansão e domínio de territórios, acúmulo de riquezas, doutrinação
religiosa, entre outros.

Os conflitos podem surgir dentro de grupos raciais distintos, a exemplo da segregação entre brancos e negros
nos Estados Unidos, ou em ciclos com os mesmos víeis religiosos, mas etnias diferentes.

A definição de etnia:



Etnia – palavra de origem grega que significa “povo” (ethnos) – refere-se a indivíduos com características
específicas que se materializam em costumes, línguas, religiões, origens demográficas, etc.

Para alguns pesquisadores a etnia é marcada pelas propriedades genéticas, definindo as concepções de raça
e cultura. Diferentemente da etnia, as noções de pertencimento e identidade são construções sociais. Os
sujeitos se reconhecem em um determinado grupo quando entram em contato com outros dissemelhantes.
Esse novo contato pode gerar repúdio às diferenças, convicções de superioridade e, consequentemente,
conflitos que desencadeiam em genocídios – morte de pessoas de uma mesma classe. Exemplo disso foi o
Nazismo. Em que Hitler declarava que os alemães era uma raça superior às outras e tinha ódio pelo povo
Judeu, declarando que a culpa de todos os problemas da Alemanha eram culpa deles, então torturavam e
assassinavam o povo Judeu, no chamado HOLOCAUSTO. Atualmente está acontecendo muitos conflitos
étnicos e separatistas que já duram por muitos anos, guerras violentas, causando fome e destruição, e é
claro, muitas mortes de inocentes, muitos, como já vimos antes, fogem dessas regiões de guerras em
condições muito precárias, são os chamados refugiados, eles vêm por meios em que muitos acabam não
resistindo a viagem e acabam morrendo. Em alguns países, os que conseguem chegar, são explorados
quando arranjam empregos, e muitos países acabam não aceitando essa população.

Alguns dos conflitos étnicos e separatistas que ainda estão ocorrendo:

Conflitos na Irlanda do Norte

O conflito na Irlanda do Norte se estende desde o século XX, quando a população da Irlanda iniciou inúmeros
protestos contra a dominação do Reino Unido sobre o país. Com isso, a ilha foi dividida em Irlanda e Irlanda
do Norte, a segunda ainda sob domínio britânico. Do país à Grã-Bretanha, enquanto a minoria católica
defende a independência e a integração com a Irlanda (onde os católicos formam ampla maioria). Com isso,
muitos conflitos, protestos e Na Irlanda do Norte, a maioria protestante (58%) da população se manifesta em
apoio à integração atentados dos dois lados aconteceram – com destaque para a organização terrorista
católica IRA (Irish Republican Army – Exército Republicano Irlandês).

Em 1999, foi assinado um acordo no qual o IRA aceitou depor as suas armas. Nesse acordo, a Irlanda do
Norte continuou pertencendo ao Reino Unido, entretanto, seria montado no país um governo autônomo no
qual os católicos teriam direito a voz.

Espanha: catalães e bascos

A Espanha apresenta duas grandes nações, além dos espanhóis, dispostas em seu território: os catalães e os
bascos. Ambas desejam a formação de seus respectivos Estados Nacionais, com a diferença de que, entre
os bascos, existem ações e programas separatistas mais radicais. A estratégia catalã é tentar através da via
institucional a conquista de sua independência e a criação do País da Catalunha. Entretanto, em 2010, o
Tribunal Constitucional da Espanha rejeitou oficialmente o reconhecimento da Catalunha como uma nação,
negando ações judiciais que solicitaram a preferência do uso do catalão em detrimento do espanhol nos
órgãos públicos da região. Caso tal reconhecimento tivesse sido firmado, o movimento pela emancipação dos
catalães poderia ganhar maior força.

Entre os bascos foi criada, em 1975, em busca da independência, a organização terrorista ETA (sigla em
basco que significa Pátria Basca e Liberdade). Essa organização teve o intuito inicial de combater o ditador
espanhol Francisco Franco, que realizou uma violenta repressão sobre os bascos.

Após a redemocratização do país, os bascos conseguiram certa autonomia política na região, mas sem
deixarem de pertencerem ao território espanhol. Com isso, mesmo sem o apoio da população, o ETA
prosseguiu com a realização de duros e violentos atentados. Em 2007, finalmente resolveram depor as suas
armas.

Os Curdos



Os Curdos são atualmente conhecidos por formarem a maior nação sem pátria do mundo. Trata-se de uma
etnia composta por mais de 40 milhões de pessoas que habitam regiões do Iraque, Irã, Síria e Turquia.

Os curdos sofrem duras repressões dos países onde habitam. No Iraque, a ditadura de Saddam Hussein
executou milhares de curdos. Na Turquia, eles também sofrem muitas repressões do Governo, que teme a
perda de seu território.

A independência e criação de um Estado Curdo – o Curdistão, como reivindica os curdos – são muito
improváveis, uma vez que o território do novo país ocuparia todo o centro-sul da Turquia e partes da Síria e
do Iraque, uma região extremamente estratégica por conter as nascentes dos rios Tigres e Eufrates, que
abastecem boa parte do Oriente Médio.

Há muitos outros conflitos étnicos e separatistas que estão ocorrendo, é muito importante se inteirar sobre
esse assunto, pois é muito atual.

ATIVIDADES

Com base no texto responda as questões abaixo:

1. A Irlanda do Norte sofreu ao longo de três décadas grande violência entre católicos e protestantes. A
respeito desse conflito, assinale a alternativa correta:

a) ( ) A maioria protestante defendia a permanência da Irlanda como parte do Reino Unido, enquanto a
católica defendia a reunificação com a República da Irlanda.

b) (  ) A Irlanda do Norte era dominada pelos católicos, e a minoria protestante tinha pouco poder.

c) (  ) Na tentativa de lutar contra o domínio britânico, o Exército Republicano Irlandês (IRA), grupo terrorista
protestante, iniciou ataques terroristas contra católicos.

d) (  ) O Acordo de Belfast tinha como objetivo reforçar os ataques promovidos pelo grupo IRA.

2. Explique o que é ETNIA?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. O estabelecimento das fronteiras quase nunca representou a diversidade étnica das mais diversas regiões
do mundo. Gerando muitos conflitos separatistas, o que esses conflitos visam?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Escreva abaixo o que são conflitos étnicos.
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

5. Repúdio às diferenças, convicções de superioridade e, consequentemente, conflitos que desencadeiam em
genocídios – morte de pessoas de uma mesma classe. Essas são características de qual movimento?

a) (  ) Imperialismo b) (  ) Socialismo c) (  ) Capitalismo d) ( ) Nazismo



6. O ETA integra o movimento separatista da Espanha que luta pela independência na região:

a) (  ) da Catalunha

b) (  ) da Navarra

c) ( ) do País Basco

d) (  ) da Galícia

e) (  ) de Madrid.

7. Dentre os principais conflitos e impasses étnico-territoriais na região do Oriente Médio, um deles se
caracteriza pela luta para a criação de um Estado Nacional que abrigaria aquela que é a maior nação sem
pátria do mundo. O texto se refere:

a) ( ) aos Curdos, que lutam pela criação do Curdistão.

b) (  ) aos turcos, que tiveram seu território perdido desde a dissolução do Império Turco Otomano.

c) (  ) aos povos da Mesopotâmia, que lutam em uma guerra civil sem trégua para a criação de seu território.

d) (  ) aos povos bascos, que liderados pelo grupo terrorista ETA buscam a independência de seu território.


