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Conflitos do Mundo Contemporâneo - América  

        



América 

 
 Histórico 
 
A intensificação dos conflitos em vários países, principalmente a partir da 
segunda metade do século xx, nos leva a esclarecer dois termos essenciais 
para o entendimento das tensões, confrontos e guerras por todo o mundo: 
Os conceitos de Estado e Nação. 
 



América 

 
•  Basicamente o termo Estado significa um país caracterizado por 
instituições organizadas, representadas pela força militar e pelos poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário.  
• Portanto, um Estado deve possuir um território com fronteiras bem 
definidas e sobre o qual atua soberanamente subordinado a um Estado.  
•O termo Nação considera um conjunto de pessoas que se caracterizam 
por possuírem um passado histórico comum, como a Índia durante a 
ocupação britânica ou os bascos na Espanha atual.  
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• Além disso, nação significa a adoção de uma língua comum a seus 
habitantes e a manutenção de costumes e valores. 
 
• Existem atualmente no mundo diversos grupos étnicos que reúnem os 
requisitos para serem tratados como nações mas que não possuem Estado 
próprio ou sequer autonomia local para administrar seu território, como os 
Curdos do Oriente Médio.  
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Tipos de Conflitos 
•Conflitos podem se definir, de acordo com as forças e objetivos em luta.  
Quando envolve dois ou mais Estados.  
Ou quando são disputas internas:  
Guerra civil ou guerrilha para mudança de regime - Colômbia  
Movimento separatista resultante de ocupação estrangeira –Curdos no 
Iraque   
Separatista no interior de um Estado - Escócia.  
Os conflitos podem também ter forte conotação étnica ou religiosa e 
ambiental. – Palestina   
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(Foto: AFP PHOTO) 

Míssil lançado por navio dos EUA em ataque a Síria 
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 EUA – “Sob Nova Direção” Início do Governo Trump 
•Revogou, políticas de proteção do meio ambiente instituídas por seu 
predecessor e assinou um decreto que retira formalmente os EUA da 
Parceria Transpacífico, acordo comercial entre 12 países negociado por 
Obama.   
• Endureceu a política de imigração e vem tentando desativar o programa 
de saúde pública “obamacare”  
• Bombardeou a Síria devido a ataque químico atribuído ao governo de 
Assad. 
• Distencionou a relação com a China. 
• Ainda não acertou o tom da relação diplomática com a Rússia.   
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 EUA – Tensão Racial  
• As mortes de dois homens negros desarmados em Oklahoma e na 
Carolina do Norte em setembro deste ano causou comoção e revolta nos 
Estados Unidos, que durante dias foi palco de protestos do movimento 
contra o racismo na força policial.  
• O episódio reforçou as estatísticas que fundamentam a disparidade no 
uso da força policial nos EUA e revelam que pessoas negras têm maior 
probabilidade de serem mortas pela polícia do que brancos. Segundo 
dados do FBI, em 2015, 37% das pessoas desarmadas mortas pela polícia 
americana eram negras, embora o grupo represente aproximadamente 13% 
da população. 
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 Movimentos e Protestos foram organizados contra a violência 


