
Percurso 19
Ásia: transformações territoriais, 

tensões e conflitos

(aula 1)



A mobilidade das fronteiras

• Território – espaço delimitado por relações de PODER!

• As fronteiras entre países sempre apresentaram MOBILIDADE;

• Razões:

1. Conflitos;

2. Acordos;

3. Compras.



Importante...

• Estado: organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. 
Possui soberania sobre um território;

• País: território de um Estado;

• Nação: agrupamento social unido por um passado histórico comum que 
deu origem a uma identidade cultural;

• Povo: sob o ponto de vista jurídico-político, corresponde ao grupo de 
cidadãos de um Estado.



A transitoriedade das fronteiras na Ásia

• Tibetanos e Uigures (China);

• Curdos (Turquia, Síria, Iraque e Irã);

• Tâmeis (Sri Lanka);

• Palestina (Oriente Médio);

• Caxemira (Índia).

Movimentos 
de luta 

atuais na 
Ásia:



Ásia político - 1937



Ásia: político - 1989



Ásia: tensões, conflitos e intolerância

• A descolonização asiática e a formação de novos países não representou o fim
de conflitos entre eles:

• Guerra da Coreia;

• Guerra do Vietnã;

• Conflito entre palestinos e israelenses.

• Motivações dos conflitos:

a) Interesses econômicos;

b) Questões religiosas;

c) Preconceitos étnicos ou culturais



Grupos Étnicos na Ásia Central



Grupos Étnicos no Paquistão





A intolerância gera conflitos

• Racismo, preconceito, segregação dificultam o convívio harmônico;

• Fatores:

a) Discriminação:

religiosa;

étnica;

Classe social;

Nível de instrução.



Alguns exemplos da intolerância na Ásia
• Importante: Cristianismo e Islamismo não seguem uma única 

vertente religiosa;

• Oriente Médio:

a) Xiitas e Sunitas – Caso do ISIS;

b) Israelenses (Judeus) e Palestinos (Muçulmanos);



Índia
• Muçulmanos e Hindus (Paquistão e Índia);

• Sikhs (Separatismo indiano no Punjab – Movimento Khalistan);

• Párias (Também conhecidos como Dálits).



Mianmar – Um país budista

• Rohingya – minoria étnica muçulmana;

• Seus membros não são reconhecidos como cidadãos de Myanmar –
grupo é considerado APÁTRIDA;

• O governo aceitaria fornecer a cidadania, caso o grupo se 
reconhecesse como Bengali (etnia predominante em Mianmar);

• Conflitos violentos iniciados em 2012;

• Migrações de refugiados para Bangladesh e Indonésia;

• Grupos de direitos humanos alegam que os Rohingya foram vítimas 
de estupro coletivo, matança arbitrária, incêndio de casas, expulsão 
de moradores;





China – Um país 
multiétnico

• Uigures (muçulmanos) são perseguidos no
país;

• Prisões pelo uso do véu (mulheres) e barba
(homens);

• Monitoramento da vida privada por
aplicativos e câmeras de reconhecimento
facial;





Questão do Tibete

• Tibetanos são budistas;

• China ocupou o território em 1959;

• Dalai Lama (Prêmio Nobel da Paz e liderança
político-religiosa do Tibete) vive em asilo
político na Índia;

• China envia grupos da etnia Han para o
território.





Conquista de direitos culturais na Ásia

• Direito às terras ancestrais nas Filipinas (demarcação de terras 
indígenas);

• Multilinguismo no Sri Lanka (ensino de três idiomas no país – tâmil, 
cingalês, inglês);

• Modo de vida tradicional dos nenets na Rússia (reconhecimento de 
povo autônomo);

• Respeito à diversidade de crenças na Índia.


