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 CG1, CECH2, CEG1, CEG3 e CEG5 

Objetos de Conhecimento 

 Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 EF08GE05 – Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governos e país para o entendimento de conflitos 

e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na América e na África e suas 

múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, computador, internet, impressora, celular ou o recurso que estiver disponível.  

Aplicação/Fixação 

AULA 1 - Ler o texto e copiar no caderno 
 

AS FRONTEIRAS DA DISCÓRDIA. 
Atualmente, muitas áreas de fronteiras nacionais são consideradas focos de conflitos envolvendo disputas 

territoriais. Em algumas situações o uso de armamentos bélicos vem tornando esses conflitos cada vez mais violentos, 
resultando em uma grande quantidade de vítimas. 

 
 Por que as Guerras? 
Historicamente, o desejo de expandir um território é uma das causas mais frequentes para a Guerra. As fronteiras 

da maioria dos países da Europa, por exemplo, foram estabelecidas por meio de conflitos armados. 
Alguns dos principais conflitos territoriais da atualidade são: (mapa apenas para ilustrar os lugares) 

 
 Colômbia/Venezuela. 

 Eritreia/Etiópia 

 Israel/ Palestina 

 Coreia do norte/Coreia do sul. 

 Peru/Equador 

 Angola/ Rep. Dem. do Congo 

 Etiópia/Somália 
 
Para entender melhor o assunto vamos ler sobre os conflitos na Caxemira. 



Um dos conflitos em regiões fronteiriças que vem causando sérias preocupações entre as nações mundiais é a 
disputa pela Caxemira, região localizada em meio à cordilheira do Himalaia. 

Essa região vem sendo disputada por Paquistão, Índia e China. Essa disputa não envolve apenas questões 
territoriais, mas também questões religiosas. Isso ocorre porque o Paquistão, de população predominantemente 
muçulmana, não permite que a região da Caxemira seja dominada por hinduístas de origem indiana. 

Os conflitos tornaram-se mais tensos quando em 1962 a China tomou parte da região da caxemira da Índia e, 
posteriormente, anexou outra área, concedida pelo Paquistão. Em resposta a Índia passou a reivindicar esse território 
junto à China. 

Outro aspecto que torna a questão ainda mais complexa é que além da luta pela incorporação da área hindu da 
Caxemira pelo Paquistão, tem ganhado força um movimento pela independência total da Caxemira, transformando-se 
em um estado soberano. 

Em razão das fortes desavenças, um consenso entre os países envolvidos na disputa pela Caxemira parece estar 
longe, porque nenhum deles está disposto a abrir mão da região ou conceder a ela independência total. 

 
 Os muros e as fronteiras no mundo atual. 
Nos últimos anos, em várias regiões ao redor do mundo, as fronteiras vêm despertando interesses contraditórios. 

Isso porque, embora presenciemos a “abertura das fronteiras”, quando se observa , por exemplo, a livre circulação de 
mercadorias entre países da Europa ou então entre os Estados unidos, Canadá e México, ao mesmo tempo, vemos 
surgir cercas e muros demarcando os limites entre territórios e proibindo a passagem de pessoas. 

Esses muros podem ter diversas funções, mas todos se destinam, basicamente, a separação e ao controle de 
diferentes territórios bem como às relações de poder existentes no interior de cada um deles. Vejamos alguns exemplos: 

1- Um dos mais famosos muros foi o de Berlim. Com a divisão da Alemanha em Oriental e Ocidental, após a 
segunda Guerra Mundial, a capital também foi dividida entre área de domínio soviético e área de domínio inglês, francês 
e estadunidense, o que levou a construção do muro para impedir a movimentação do lado Oriental para o Ocidental. 

2- A muralha da China ainda existente procurava proteger o território chinês contra possíveis invasões de povos  
vindos do Norte, como os mongóis. 

3-Uma cerca localizada entre as cidades de Tijuana (México) e San Diego (Estados Unidos), visando impedir a 
entrada de mexicanos e demais latino-americanos ilegais. 

4- O Estado de Israel está construindo um muro que passa em torno e por dentro dos territórios palestinos 
ocupados (Cisjordânia e Jerusalém Oriental). Ele segrega judeus e palestinos, povos com diferenças étnicas e religiosas 
que reivindicam o mesmo território. 

 
AULA 2 – Copiar as questões e responder. 
 

1- Diversas áreas de fronteiras nacionais têm sido consideradas focos de conflitos o que tem agravado esses 
conflitos e quais suas consequências?  

2- Quais são os países que disputam a região da Caxemira? E quais os motivos desta disputa?  
3- O que torna a questão da Caxemira mais complexa 
4- Algumas fronteiras ao redor do mundo despertam interesses contraditórios; com base no texto “Os muros e as 

fronteiras no mundo atual” explique esta afirmação. 
 

AULA 3 – Pesquisa 
Escolha um dos conflitos citados no inicio do texto (também está no mapa), e pesquise informações sobre ele.   

Anote em seu caderno as informações encontradas.  

Síntese/Avaliação 

 Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos nas atividades. 
 No retorno às aulas será apresentada a proposta registrada em seu caderno e discutido as atividades 

realizadas. 

Registro de Frequência 

 Todos os alunos que tiverem contato com o material terão presença. 

Referencial 

 TORREZANI, Neiva. Vontade de saber Geografia 8: Ensino Fundamental anos finais.1.ed.São Paulo. Quinteto. 
2018. 

 Sugestão:  

Especial um mundo de muros: Estados Unidos e México: https://www.youtube.com/watch?v=s6-
UB4SiB8I 

            Partição da Índia:  https://www.youtube.com/watch?v=-4Dby3uboVI&t=116s 
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