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ANITA, GABRIEL, GABRIELA, TAINÁ E VICTOR 

Divididas 





Budapeste 



Istambul 



Palestina 



Berlim 



Budapeste 



Buda 

• Porção ocidental de budapeste. 

• Dominados por romanos, turcos e 

magiares. 

• Capital da Hungria desde a criação do 

Reino da Hungria 

• Mantém o palácio real nas margens do 

rio Danúbio, de frente para Peste. 

 



Peste 

• Porção oriental de Budapeste. 

• Território que já foi disputado por 
celtas e turcos. 

• Juntamente com buda, dominada 
pelos magiares. 

• Devastada e reconstruida depois da 
invasão mongol. 

• Parte nova da cidade, sede 
administrativa. 

 



 



Budapeste 

• Dividida por questão histórica e 

geográfica, devido ao rio Danúbio. 

• 1849 – Buda e Peste são unidas por 

sua primeira ponte, por decisão do 

governo. 

• Budapeste vira capital da Hungria 

após a formação do império Austro-

Húngaro. 

 



Istambul 



Istambul 

• Localizada na Turquia, é a maior 

cidade do país e a quinta maior do 

mundo. 

• Dividida em duas partes: a 

pertencente à Europa e a pertencente 

à Ásia. 

• É divida pelo estreito de Bósforo. 



O Bósforo 

• Possui duas pontes que 
ligam os dois lados 
(Europeu e o Asiático) de 
Istambul. 

• Prevê-se a construção de 
um túnel ferroviário com 
uma linha metropolitana 
que unirá o centro da 
metrópole com as duas 
partes da cidade. 



• São os dois principais nomes que 

foram dados à atual Istambul durante 

sua atuação como capital e principal 

cidade dos Impérios citados abaixo. 

• Foi a capital do Império Romano (330-

395), do Império Bizantino (395-1204 e 

1261-1453), do Império Latino (1204-

1261) e do Império Otomano (1453-

1922). 

Bizâncio e Constantinopla 



Palácio de Beylerbeyi 



Palácio de Dolmabahçe 



Palestina 



Palestina 

• Palestina : do grego Παλαιστίνη, 

morada dos Filisteus 

• Conquistada na Antiguidade por 

Egípcios, Babilônios, Assírios, Persas 

e Romanos (Bizantinos com a queda 

do império do ocidente) 

• Domínio dos Califas, depois dos 

Otomanos  

 





• No fim do século XIX, imigrantes 
judeus começam a comprar terras na 
palestina, na época província 
otomana, para fugir do crescente anti-
semitismo na Europa. 

• Essa imigração se intensificou no 
século XX, com as duas Grandes 
Guerras e o Nazismo 

• Após a dissolução do Império 
Otomano, a Palestina se torna o 
Mandato Britânico da Palestina 

 



 



• Britânicos lidam com uma crise da 
população árabe, que receia se tornar 
uma minoria e perde terras para os 
imigrantes. 

• 2ª Guerra: Imigração massiva de 
judeus 

• Criação do Estado de Israel: Al Nakba 

• Guerra de Independência de Israel; 
violação das fronteiras da ONU 

 



 



Os Muros da Palestina 

• Construídos pelo governo de Israel, 
que alega proteger seus cidadãos da 
“ameaça terrorista” 

• Absorveram territórios palestinos das 
fronteiras aprovadas pela ONU 

• Colonização civil incentivada pelo 
governo israelense 

• Controle opressivo sobre a população 
palestina 

 



 



 



 



 



Berlim 



 República Federal da Alemanha – EUA 
(ocidental) 
 
República Democrática Alemã – URSS 
(oriental) 



Período pós-Segunda Guerra 

Mundial 

• Stalin e o bloqueio da Berlim ocidental 

(1948-49) 

• Desenvolvimento da ocidental 

• Consolidação de uma democracia 

capitalista (1950) 

• Aproximadamente 600 mil emigraram 

da oriental para a ocidental entre 1950 

- 53 

 



Antecedentes 

• Walter Ulbricht  - chefe de estado 

• Nikita Khrushchov – secretário geral 

URSS 

• Pacto de Varsóvia 

• Bloqueio de fronteira, transporte 

• 1961 – construção do muro a mando 

da republica democrática alemã. 

• Chekpoint Charlie. 

 



Desenvolvimento 

• Guerra Fria: conflitos desse período 

• Economias emergentes 

• Investimento bélico x tecnologia, 

produtos básicos 

• Perestroika e Glasnost 1985 – 

Gorbachev ( secretário geral URSS) 

• Enfraquecimento da divisão da Guerra 

Fria, bandeira branca aos EUA 

 



Queda do muro de Berlim em 1989 – 

término da Guerra Fria 



 

Fim 


