
 

CURDOS 
 

Região: A maioria dessa minoria do Oriente Médio vive na Turquia, 14 
milhões de pessoas; Irã, 7 milhões; e Iraque, com 6 milhões. Países como 
Síria, Azerbaijão e Rússia, têm comunidades nativas.  

 

Descrição: Etnia originária do Oriente Médio e calcula-se que existem 
cerca de 30 milhões espalhados pelo mundo. Este povo fez parte do 
Império Turco-Otomano e não recebeu um território para constituir um 
país independente após a Primeira Guerra Mundial. Hoje, além de lutar 
por um território autônomo, estão na linha de frente da guerra contra o 
Estado Islâmico. 
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CAXEMIRES 
 

Região: Localizada numa região montanhosa ao norte da Índia e do 
Paquistão. 

 

Descrição: É um povo do norte do subcontinente indiano etnicamente 
proveniente da miscigenação de povos indo-europeus com os povos 
locais. É um grupo de línguas dárdicas que vive no antigo estado indiano 
da Caxemira ou é proveniente deste.Constituem uma população de cerca 
de 5.600.000 pessoas em diferentes territórios. A maioria são 
muçulmanos, embora haja um grande número de hindus, sendo que 
muitos deles são muçulmanos descendentes de hindus. 
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ABORÍGENES 
 

Região: Austrália 

 

Descrição: são a população nativa da Austrália que habitavam a maior 
parte do território australiano, totalizavam aproximadamente 750.000 
indivíduos, subdivididos em 500 grupos e com cerca de 300 dialetos 
diferentes. Esses grupos possuíam estilos de vida distintos e tradições 
culturais e religiosas próprias em cada região. Atualmente 
correspondem a apenas 1% da população australiana. Alguns vivem em 
aldeias no deserto, outros moram em bairros periféricos das grandes 
cidades. 
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BASCOS 
 
 

Região: Esse povo vive entre a Espanha e a França, sendo respectivamente 
localizados no nordeste e sudoeste, habitando a região há, pelo menos, 40 
anos. 

 
 

Descrição: São minorias nacionais, correspondem a um povo que aspira 
conquistar seu território para colocar em prática sua cultura, seus 
costumes e não viver subordinado ao governo do país que habitam.A busca 
incessante pela independência de seu território promoveu o surgimento de 
um movimento nacionalista chamado de ETA (Euskadi ta Askatsuna ou 
Pátria Basca e Liberdade). 
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