
Retomada do controle do 
Talebã no Afeganistão

9º B



Objetivo:

• Apresentar para comunidade educativa o conflito e suas 
consequências.



Metodologia

• O trabalho será desenvolvido pela turma inteira, serão 12 slides de 
Power Point que deverão ser construídos utilizando imagens e texto 
curtos e autoriais das equipes;

• Cada equipe ficará responsável por 2 slides;

• Os slides deverão ser bilíngues – vocês deverão narrar os slides em 
inglês;

• A turma deverá escolher uma comissão para fazer a formatação final 
do Power Point e envio para avaliação.



Atenção:

• Textos 100% autorais e objetivos;

• Cuidado com a escrita das palavras, pontuação e concordância;

• Imagens coerentes com o texto;

• Atenção à pergunta de cada slide;

• Cada questão deve ser respondida em apenas 1 slides;

• Os slides terão o áudio em inglês do conteúdo produzido;

• Ao final do produção, vocês deverão excluir os slides sobre: Objetivo, 
Metodologia e Atenção.



O que é Talebã?

• O talebã é um grupo formado por afegãos ou
estrangeiros também conhecidos como
mujahedin, combatentes armados da jihad
(guerra santa), que surgiu oficialmente em
1994 após a guerra a civil do Afeganistão,
após a retirada da URSS do país. Alguns de
seus combatentes lutaram contra os
soviéticos com a ajuda secreta da CIA e dos
sauditas e paquistanêses.



O que o Afeganistão tem a 
ver com o Talebã?

• Talibã: grupo extremista e religioso
que não concorda com o jeito que
os líderes do Afeganistão
comandam o país; .

• Violência extrema contra o governo,
causando muitas mortes;

• Mulheres obrigadas a estarem
cobertas da cabeça aos pés; sem
permissão para trabalhar, ou
frequentar escolas.



Como era o Afeganistão 
antes de ser tomado 
pelo Talebã pela 1ª vez?

• O Afeganistão costumava ser um lugar muito
diferente.

• Mulheres podiam usar minissaia, algo surreal
diante da cena vista da tomada do País pelo
grupo extremista Talibã.

• Nos anos de 1960, o Afeganistão era um país que
se passaria por qualquer outro da comunidade
europeia. Só para ter uma ideia antes do talebã
as mulheres afegãs eram livres, e representavam:

• 70% dos professores do país

• 50% dos funcionários públicos e universitarios

• 15% poder legislativo



Como o Afeganistão ficou após a 
tomada de controle do Talebã pela 
1ª vez?

• Após a primeira tomada do Talibã o
Afeganistão sofreu com regras dos
Talibãs, entre elas a proibição do
álcool e as mulheres serem
obrigadas a se cobrir toda e ter uma
permissão para ir a rua. Além disso,
durante essa época o Afeganistão se
tornou um "ninho" de extremistas
islâmicos, pois muitos surgiam de lá.
Também possuía a censura, pois
nenhum programa ou desenho não
islâmico era proibido.



Por que e como o 
Talebã deixou o poder
do Afeganistão?

• O grupo extremista deixou o poder
após o ataque terrorista às torres
gêmeas, em 11 de setembro de
2001, também tendo como
consequência as tropas americanas
invadindo o Afeganistão no mesmo
ano, com o argumento de que
estavam se recusando a entregar o
terrorista Osama Bin-laden, assim
se tornando um alvo da política
chamada “guerra ao terror”, dando
fim a esse governo extremista.



O que a data de 11 de 
setembro tem a ver 
com tudo isso?

• Apos 20 anos desse tragico ataque terrostia do 11 de
setembro que pode ter sido um dos maiores ataques
terrorista da história. Para as pessoas que nao lembram ou
nao sabem o que foi esse ataque terrorista nos iremos
explicar.

• Nesse tragico dia dois aviões comerciais foram arremesados
em direçao as torrees gêmeas em Nova York, causando a
morte de aproximadamente 3 mil pessoas. No mesmo dia,
tivemos outro avião comercial que foi sequestrado e
arremesado em direçao ao Pentágono, sede do
departamento de defesa dos EUA, e um outro avião tambem
sequestrado caiu na Pensilvânia este avião tinha um suposto
destino de cair na Casa Branca.



O que fez o Talebã tomar 
novamente o controle 
do Afeganistão?

• Em abril de 2021, o atual
presidente norte-americano Joe
Biden, retirou as tropas
americanas do território Afegão
e com isso, em maio,
começaram as investidas dos
Talibãs, que em julho já tinham
tomado posse de metade do
território. Hoje, em agosto,
praticamente todas as grandes
cidades estão dominadas pelos
extremistas.



O que o Talebã afeta 
na vida dos 
meninos?

• O Talibã obrigará os homens a terem barbas
novamente. Além disso o Talibã disse que será
menos rígido com as mulheres nessa nova
tomada no país, permitindo-as entrar no mercado
de trabalho, diminuindo os empregos masculinos.
Também sabemos que os Talibãs são contra a
homossexualidade e isso afetará todos os
homens com esse caminho sexual. Os meninos
jovens serão guiados com essas intolerâncias
sexuais e cresceram com regras em sua
vestimenta.



Quem é Malala e por que ela
se preocupa tanto com a 
retomada de poder do Talebã?

• Malala nasceu no Paquistão na região de Khyber
Pakhtunkhwa, ela foi a vencedora mais jovem do
Prêmio Nobel(14 anos).

• Malala tem relação com o Talibã, por isso sua
grande preocupação, eles foram os responsáveis
por seu atentado, quando ela sofreu tiros por ser
contra a imposição do Talibã que proibia mulheres
de estudar, após o atentado Talibã negou que o
motivos para os ataques contra Malala serem
esses, porém depois foi descoberto que esse era
realmente o motivo.

• Malala se manifestou no seu Twitter sobre essa
situação.



O que o Talebã afeta 
na vida das 
meninas?

• Como sabemos a vida das mulheres
afegãs é muito afetada por conta do
talibã, elas tem de estar cobertas da
cabeça aos pés e não têm permissão
para trabalhar e/ou estudar, e elas só
podem sair na rua se tiverem
acompanhadas de homens de sua
família, fora que suas janelas são
pintadas para que ninguém as vejam.



O que deve ser feito 
diante dessa 
situação?

• Inicialmente pensando, este problema só poderia ser resolvido
pelo governo. Nessa nova retomada de poder, os líderes do
Talibã dizem à mídia internacional que não querem que as
mulheres sejam vítimas.

• Em relação à escola, eles dizem que as mulheres e meninas
poderão estudar, frequentar escolas como professoras e
alunas, mas na realidade, elas estão vivendo uma grande
incerteza no momento, não sabem se isso realmente vai ser
cumprido. Com o grupo extremista assumindo o controle do
país, muitas mulheres que trabalham, temem ser punidas ou
até mortas.

• Isso são apenas alguns exemplos de restrições que mulheres
e meninas estão sofrendo, então, a real solução seria a
própria retirada do talibã do poder, que é a causa de tudo isso.



Criem uma mensagem 
humanitária sobre essa situação 
para veicular pelo mundo.

• Tanta gente que se ama e não
esta junto devido esse conflito,
entao pedimos a sua
solidariedade e sua
colaboração que faça o possivel
de você para ajudar, não
promovemdo mais guerras e
conflitos e porblemas em si.


