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Conflitos do Oriente Médio 

 

Resumo 

 

Oriente Médio é uma área geográfica que inclui países como Turquia, Jordânia, Arábia Saudita, 

Irã, Iraque, Iêmen e a região da Palestina, onde também se encontra o Estado de Israel. 

Apesar das diferentes etnias que ocupam esta região, existem elementos em comum, como a língua 

árabe e a religião islâmica. Essa é uma das três maiores religiões monoteístas do mundo e possui 

grande expressividade no Oriente Médio.  

Outra Característica relevante do Oriente Médio é a presença de enormes quantidades de 

petróleo no subsolo da região. Na segunda metade do século XX, o petróleo se tornou a principal matriz 

energética. Portanto, o controle de suas reservas passou a ser de interesse estratégico das principais 

empresas e potencias políticas mundiais.  

  

 
Disponível em: https://descomplica.com.br/blog/historia/resumo-questao-palestina/ 

 

  

Questão Palestina 
Durante muitos anos e depois de inúmeras diásporas, os judeus buscavam sua terra santa. No 

fim do século XIX, surgiu o movimento sionista, que tinha como objetivo criar um Estado judeu na região 

da Palestina, considerada o berço do judaísmo. No entanto, essa região estava ocupada por árabes-

palestinos. Uma grande quantidade de judeus, a partir da segunda metade do século XIX, migrou em 

massa em direção aos territórios da Palestina, então habitados por cerca de 500 mil árabes. Essa região 
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é reivindicada pelos judeus por ter sido ocupada por eles até a sua expulsão pelo Império Romano, no 

século III d.C., dando início à diáspora (dispersão de judeus pelo mundo). Com a ocupação da área, 

uma tensão estabeleceu-se entre os povos das duas principais religiões do local, o que desencadeou 

uma série de conflitos. Após o final da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), a Organização das 

Nações Unidas (ONU), que ficou encarregada de resolver a situação, estabeleceu um Estado duplo entre 

as duas nações em 1947. Dessa forma, aproximadamente metade do território seria ocupada por cada 

povo, e Jerusalém, a capital, ficaria sob uma administração internacional. Era a Partilha da ONU.  

No ano seguinte, no entanto, Israel não aceitou o tratado e declarou independência na região, 

dando início ao processo de ocupação da Palestina.  

Em 1964, foi criada a OLP (Organização para a Libertação Palestina), liderada por Yasser Arafat, 

para lutar pelos direitos perdidos por esse povo na região com os acontecimentos então recentes. O 

principal grupo político da OLP, também controlado por Arafat, era o Fatah, um grupo moderado ainda 

hoje existente. 

Com a reação dos países árabes circundantes, que eram contrários à criação do Estado de Israel, 

teve início a Guerra dos Seis Dias em 1967. Em apenas seis dias os israelenses tomaram a Faixa de 

Gaza e a Península do Sinai do Egito, as Colinas de Golã da Síria, Jerusalém Oriental da Jordânia e a 

Cisjordânia. Mesmo com a resolução posterior da ONU em que Israel deveria devolver tais territórios, 

estes continuaram sob domínio israelense por um bom tempo. 

Em 1973, teve início a Guerra do Yom Kippur, em que os países árabes derrotados na Guerra dos Seis 

Dias tentaram reaver os seus territórios. Todavia, Israel conseguiu uma nova vitória, pois, contava com 

o apoio indireto dos Estados Unidos. Os países árabes da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) realizaram uma grande represália aos Estados Unidos, prejudicando toda a economia 

mundial: aumentaram os preços do barril de petróleo em 300%, iniciando a primeira crise do petróleo, 

de 1973. 

Em 1979, Israel decidiu pela devolução da Península de Sinai para o Egito após a mediação dos 

Estados Unidos no sentido de selar um acordo entre os dois países, chamado de Acordos de Camp 

David. Com isso, os egípcios tornaram-se os primeiros povos árabes a reconhecer oficialmente o 

Estado de Israel, gerando profunda revolta entre os demais países da região. 

No ano de 1987 chegou ao auge a Primeira Intifada, uma revolta espontânea da população árabe 

palestina contra o Estado de Israel, quando o povo atacou com paus e pedras os tanques e armamentos 

de guerra judeus. A reação de Israel foi dura e gerou um dos maiores massacres do conflito, o que 

desencadeou uma profunda revolta da comunidade internacional em virtude do peso desproporcional 

do uso da força nas áreas da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. No mesmo ano, foi criado o Hamas, que, 

mais radical, visava à destruição completa do Estado de Israel, ao contrário da OLP, que objetivava 

apenas a criação da Palestina. 

Em 1993, mediado pelos Estados Unidos, israelenses e palestinos assinaram os Acordos de Oslo, 

no qual representantes da OLP reconheceram a criação do Estado de Israel. No entanto, atualmente, 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/guerra-dos-seis-dias.htm
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setores radicais israelenses e palestinos ainda mantêm intensos conflitos pela ocupação da região da 

Palestina. 

 

 
Disponível em: http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/mapa_israel_palestina.jpg 

 

A Questão Curda 
Os curdos formam uma etnia composta por cerca de 30 milhões de pessoas, são descendentes 

do reino mesopotâmico ou medo-persa e habitam uma região localizada em seis diferentes países: 

Turquia, Armênia, Azerbaijão, Iraque, Irã e Síria. Em geral, os curdos professam a religião islâmica e 

reivindicam a área em que ocupam nesses países para a criação de um Estado chamado Curdistão. 

Não obstante, a questão curda estabelece-se no fato de esse povo formar a maior nação sem um 

Estado territorial. 

Até a Segunda Guerra Mundial, os curdos habitavam áreas correspondentes ao que era os 

Impérios Turco-Otomano e Persa, respectivamente. Atualmente, eles habitam os países sucessores ou 

herdeiros desses impérios, com destaque maior para o Iraque e a Turquia, onde seus gritos por 

independência foram duramente reprimidos. No território iraquiano, a maior onda de violência 

aconteceu durante o governo de Saddam Husseim, que reprimiu duramente todo e qualquer ativismo 

curdo, incluindo o uso de armas químicas nos anos 1990. Na Turquia, ainda nos dias atuais, os curdos 

são duramente reprimidos em suas manifestações pelo Estado, e a comemoração de suas datas 

nacionais e o ensino da língua curda – o indoirani e alguns outros dialetos – nas escolas são vedados. 

Em resposta às duras repressões, os curdos organizaram-se em diversos grupos armados 

ligados ao PKK (Partido dos Trabalhadores Curdos). Os curdos estão na linha de frente de vários 
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conflitos e disputas territoriais geopolíticas no Oriente Médio. No Iraque, por exemplo, eles vêm 

formando a principal linha de resistência que impede a expansão do grupo terrorista Estado Islâmico, 

que pretende constituir um Estado regido pela sharia (lei islâmica). Já na guerra civil da Síria, embora 

boa parte dos curdos tenha optado pela neutralidade, alguns deles formam grupos que atuam contra o 

governo de Bashar al-Assad e também contra alguns grupos jihadistas que tentam tomar o poder no 

país, em uma complexa disputa geopolítica. 

 

A GUERRA Irã x Iraque (1980 – 1988) 

No Iraque, vizinho do Irã, cerca de 60% da população é xiita. Saddam Hussein, militar sunita, 

passou a temer que a revolução islâmica se alastrasse também em seu país. Com apoio dos EUA e 

alegando questões territoriais o Iraque declarou guerra contra o Irã. O conflito durou oito anos, causou 

mais de um milhão de mortes e fez o preço do barril disparar.  

 

Primeira Guerra do Golfo  
Sob alegação de que o Kuwait estaria provocando a queda do preço do petróleo no mercado 

internacional, Saddam Hussein invadiu o país vizinho em agosto 1990. Os EUA coordenaram uma 

formação militar internacional para atacar o Iraque e forçar sua retirada do Kuwait. Saddam 

permaneceu no comando do país por conseguir, de alguma forma, controlar as tensões internas entre 

sunitas, xiitas e curdos.  

 

Segunda Guerra do Golfo  
Em 2003, os EUA atacaram novamente o Iraque, dando início a um novo conflito. Alegando uma 

suposta produção de armas químicas de destruição em massa, a ação militar ignorou a resolução da 

ONU, contrária ao ataque. O líder Saddam Hussein foi capturado por tropas norte-americanas e 

entregue a justiça iraquiana, sendo julgado e condenado a morte em 2006. Somente em 2011 o 

presidente Barack Obama iniciou a retirada de soldados do Iraque sem que a situação política estivesse 

pacificada. 
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Exercícios 

 

1. Sobre o assunto abordado na notícia a seguir, analise as seguintes afirmativas: 
 

 
Centenas de palestinos tentam atravessar a fronteira entre Israel e Síria. Fonte: Exame.com. 

 

I. O confronto entre israelitas e palestinos envolve questões geopolíticas complexas, relacionadas à 

posse de territórios. Os palestinos reivindicam um Estado próprio e soberano. 

II. Os Estados Unidos se posicionam como mediadores de uma possível solução em que Israel possa 

existir pacificamente com um novo Estado palestino, criado nos territórios da Síria e do Iraque. 

III. O plano de Partilha da Palestina foi aprovado em 1945, tendo o território judeu sido reconhecido 

em 1946, quando a criação do Estado da Palestina e do Estado de Israel foi oficialmente instituída. 

IV. Com a derrota da guerra de 1945, cerca de meio milhão de judeus e palestinos foram obrigados a 

deixar a terra onde viviam para se refugiarem na Arábia Saudita e na Síria. 

  
Está CORRETO o que se afirma em 

a) I. 

b) II. 

c) I e II. 

d) III e IV. 

e) I, II, III e IV. 
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2. Analise as proposições sobre Israel e Palestina. 

I. O conflito entre Israel e Palestina começou no século XX, quando os judeus começaram a comprar 

terras na Palestina. Na década de 30, milhares de judeus já viviam nesta região. 

II. O primeiro confronto armado entre Israel e Palestina aconteceu em 1967, o que se convencionou 

chamar de Guerra dos Sete Dias. 

III. A mais importante tentativa de paz entre Israel e Palestina, durante o século XX, aconteceu em 

1993. O acordo foi assinado entre Yasser Arafat, líder da OLP (Organização para a Libertação da 

Palestina), e o primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin. 

IV. Em 2000, nova tentativa de paz foi negociada pelos EUA, sem sucesso, dando início à segunda 

intifada, o levante armado palestino. 

  
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras 
 
 
 

3. No mundo atual presenciamos conflitos étnicos, religiosos e povos sem um Estado-Nação definido, 

como no caso o povo curdo. A população curda chega a 26,3 milhões nos principais países onde esta 

população vive. 
TAMDJIAN, 2005. 

Com base na informação, é CORRETO afirmar que os curdos vivem principalmente: 

a) Na faixa de gaza entre a Palestina e Israel em que os conflitos são frequentes mediante a disputa 

de territórios, o povo curdo sofre a violência e é excluso de direitos. 

b) Na antiga Alemanha Oriental, com o fim da guerra fria os curdos ficaram sem pátria. 

c) Nas Repúblicas Independentes da antiga União das Repúblicas Soviéticas como Lituânia, Estônia, 

Letônia, em que as disputas pelo território têm ocorrido com um grande número de genocídio. 

d) Em países do Oriente Médio como Turquia, Síria, Irã, Iraque e Armênia em que os curdos não têm 

direitos políticos e são discriminados pelos governos. 

e) Em países do Oriente Médio como Arábia Saudita, Iraque, Iêmen, Israel, Líbano e Jordânia em que 

o petróleo tem sido um dos fatores pela disputa do território em que os curdos ficaram exclusos 

e sem pátria. 
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4.  

 

No Oriente Médio, a água é um recurso precioso e uma fonte de conflito. A escassez de recursos 
hídricos está aumentando as tensões políticas entre países e dentro deles, e entre as comunidades e 
os interesses comerciais. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, foi, em parte, a resposta de Israel à proposta 
da Jordânia de desviar o rio Jordão para seu próprio uso. A terra tomada na guerra deu-lhe acesso não 
apenas às águas das cabeceiras do Jordão, como também o controle do aquífero que há por baixo da 
Cisjordânia, aumentando assim os recursos hídricos em quase 50%. 

Robin Clarke e Jannet King. O Atlas da Água, 2005. Adaptado. 

  
A partir da leitura do mapa e do texto, pode-se afirmar que a água é uma questão importante nas 
negociações entre 

a) o Iraque e os turcos. 

b) os palestinos e a Síria. 

c) o Líbano e a Síria. 

d) os iranianos e o Iraque. 

e) Israel e os palestinos. 
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5. Cerca de 90% da população do Oriente Médio é muçulmana.O Islã, no entanto, está longe de ser uma 

fé monolítica. (...)Ainda que não disponhamos de estatísticas confiáveis, um cálculo crível aponta que 

65% dos muçulmanos do Oriente Médio são sunitas e uns 30%, xiitas. 
Dan Smith. O Atlas do Oriente Médio. São Paulo: Publifolha, 2008. 

 

 
 
Em relação aos conflitos religiosos do Oriente Médio, é possível afirmar que 

a) a disputa religiosa entre judeus e muçulmanos nunca atrapalhou o amplo intercâmbio comercial 

na região. 

b) os muçulmanos se mantêm politicamente unidos e xiitas e sunitas jamais se opuseram ou se 

enfrentaram. 

c) islamismo, judaísmo e cristianismo nasceram na região, mas só os muçulmanos conservaram 

seus lugares santos. 

d) os judeus reivindicam o controle territorial completo do Oriente Médio, pois são maioria em todos 

os países da região. 

e) a maior população muçulmana não impediu a formação de um Estado judeu, nem proporcionou a 

criação de um Estado palestino. 
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6. Sobre o contexto geopolítico, apresentado na figura a seguir, é CORRETO afirmar que 
  

 

  

a) os Estados Unidos da América pretendem reforçar o regime absolutista da Turquia, país que está 

situado no limite entre a Europa e a Ásia e vem enfrentando uma série de críticas do Mercosul 

sobre a falta de respeito às liberdades públicas. 

b) Israel, Arábia Saudita, Síria, Jordânia e Turquia são países aliados militares dos Estados Unidos e 

promovem, em conjunto, uma geopolítica de enfrentamento ao território Curdo que briga pelo uso 

das águas dos rios Tigre e Eufrates. 

c) os países, literalmente referidos na figura, localizam-se no Oriente Médio e possuem grande 

importância econômica e geoestratégica. Essa região é de grande interesse de potências mundiais, 

além de apresentar, de forma geral, conflitos religiosos, sociais e territoriais. 

d) Israel, Arábia Saudita, Síria, Jordânia e Turquia concentram parte das reservas mundiais de 

petróleo e também de gás natural, razões pelas quais esses países de tradição islamita se unem 

politicamente contra os Estados Unidos. 

e) a Jordânia é o único país do Oriente Médio onde a água é foco de disputas e, até, de conflitos 

militares. Com o crescimento econômico e a expansão da agricultura, esse país vem recebendo 

apoio incondicional dos Estados Unidos. 
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7. Analise o mapa 

 

a) Por que Israel recebeu um grande volume de investimentos militares dos Estados Unidos neste 

período?  

b) Aponte e explique uma característica atual das relações entre os Estados Unidos e Israel. 

 

 

8. A figura abaixo é uma arte cartográfica produzida pelo artista Julien Bousac. 
 

 
(Adaptado de http://obgeographiques.blogspot.com.br. Acessado em 03/08/2016.)  

 

a) Por que essa arte cartográfica, produzida pelo artista Julien Bousac, retrata a Palestina como um 

arquipélago? E quais são os dois territórios reservados atualmente aos palestinos, retratados 

nessa arte? 

b) Os conflitos entre israelenses e palestinos têm sido marcados por muita violência, tanto física ou 

aberta quanto simbólica. Indique uma forma de violência física e uma forma de violência simbólica 

a que estão expostos os palestinos. 
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9. Desde o início de sua ofensiva, em 9 de junho de 2014, o grupo jihadista Estado Islâmico avançou de 
forma exponencial. Beneficiado pela fraqueza e sectarismo do estado iraquiano e pela guerra civil na 
Síria, os radicais ganharam reforços e conquistaram novos territórios, propagaram o terror a partir da 
dizimação de minorias étnicas e chocaram o mundo com a execução de vítimas inocentes. Hoje 
lideranças mundiais debatem uma coalização capaz de parar os radicais, que avançam cada vez mais 
fortes e atrozes. 

Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/mundo/desvende-o-estado-islamico/> Acesso em: 25 de fev.2015. 

 
a) O que é o Estado Islâmico e como surgiu? 

b) Qual é o principal objetivo do Estado Islâmico? 

 
 
 

10. A Região Autônoma da Rojava é um dos poucos pontos brilhantes a emergir da tragédia dos conflitos 
que ocorrem no Oriente Médio. Depois de expulsar os agentes do regime de Bashar al-Assad, em 
2011, e apesar da hostilidade de quase todos os seus vizinhos, Rojava não só manteve a sua 
independência como constitui uma experiência democrática notável. Todavia, mais uma vez os 
curdos estão cercados: os jihadistas do Estado Islâmico e a maior potência da OTAN na região, a 
Turquia, querem afogar em sangue a semente da liberdade dos curdos e provar que não pode haver 
na região um povo livre em que as mulheres e os homens sejam iguais. A defesa da cidade de Kobani 
é, atualmente, expressão cabal da histórica luta de toda a nação curda para fazer valer seu direito à 
autodeterminação. 

(Adaptado de N. R. de Almeida, Os curdos numa armadilha histórica. http://outraspalavras.net/posts/os-curdos-numa-
armadilha-dahistoria. Acessado em 28/09/2015.) 

 

a) O povo curdo totaliza hoje aproximadamente 30 milhões de pessoas. Em quais países estão 

majoritariamente distribuídos? Qual a principal reivindicação política dos curdos? 

b) Dê duas características da organização denominada Estado Islâmico e aponte os países em que ela 

controla territórios e recursos. 
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Questão contexto 

 

A onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos de países árabes, conhecida 

como Primavera Árabe, provocou a queda de alguns governos ditatoriais. 

 

Charge representando o governo Tunisiano que ao ser derrubado deu início à Primavera Árabe 

a) Cite quatro países árabes onde ocorreram as manifestações referidas acima. 

b) Explique como as redes sociais e os meios de comunicação contribuíram para o desenvolvimento 

dos conflitos em países árabes de governos ditatoriais. 
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Gabarito 

 

1. A 
A única afirmativa correta é a A, que afirma corretamente que o histórico conflito entre israelitas (ou 

judeus) e palestinos (ou árabes), se deve, entre outras razões (religiosas, culturais...), à disputa territorial, 

em que ambos os grupos disputam uma mesma área, a Palestina, para torna-la seu território, o que se 

desdobra em inúmeros conflitos. 

 

2. B 

A única afirmativa incorreta é a IV pois a segunda intifada teve com uma das causas a visita de Ariel 

Sharon, representante israelita, ao Muro das Lamentações, o que foi interpretado pelos palestinos como 

uma provocação e culminou em uma revolta civil que foi reprimida por Israel, ocasionando a morte e 

prisão de muitos palestinos. 

 

3. D 

O povo curdo é um agrupamento de famílias que se encontram presentes em territórios de países já 

constituídos como o Irã e o Iraque. Apesar de existir um tratado que os reconhece e direciona a criação 

de um Estado curdo unificado esse grupo ainda não alcançou a realização deste objetivo e é duramente 

reprimido pelos governos dos países onde estão localizados. 

 

4. E 

A Guerra dos Seis Dias citada do texto aponta uma guerra silenciosa entre israelenses e palestinos, em 

que a fonte de abastecimento hídrico de Israel é proveniente do Rio Jordão e o país aproveitou a 

ocupação da Cisjordânia (país que faz fronteira com o Rio Jordão pelo lado leste) para se apropriar de 

mais fontes de água, o que dificultou ainda mais o acesso dos palestinos à esse recurso.  

 

5. E 

Devido ao movimento sionista judeu da região da Palestina, esta área foi ocupada majoritariamente por 

árabes palestinos, apesar disso, em 1948, por força da atuação da ONU foi criado o Estado de Israel 

destinado aos judeus e coube aos palestinos apenas algumas áreas de ocupação. 

 

6. C 

Os países diretamente citados na charge fazem parte da região conhecida como Oriente Médio, região 

esta que é palco de inúmeros conflitos, e caracterizam-se, em sua maioria, pela presença de petróleo, 

recurso energético esse muito almejado por países como os EUA, país citado na charge de forma indireta, 

com o nome da governante Hillary Clinton. 

 

7.  
a) A década de 1980 iniciou-se com o conflito Irã–Iraque e a invasão do Afeganistão pela URSS, que só 

terminaria em 1989. É também nesse período que houve a consolidação de uma República Islâmica 

no Irã, apoiada na figura do então Ayatolá Komeini – fato que ameaçou os interesses norte-

americanos na região, além de representar um risco para a estabilidade do Estado de Israel. Está 

também implícita a questão do petróleo, controlado em grande parte pelos países do Golfo Pérsico. 

b) Esses países atuam hoje, praticamente, como aliados na luta contra o terrorismo internacional e seus 

desdobramentos. Nos últimos anos, o apoio dos EUA não se demonstrou irrestrito e várias foram as 

tentativas de reconciliação e acordos para a paz entre palestinos e israelenses, intermediados pelos 

norte-americanos. 
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8.  

a) A representação da Palestina como um arquipélago é uma crítica à fragmentação territorial do país 

imposta por acordos com Israel. Os dois territórios reservados atualmente aos palestinos retratados 

são Faixa de Gaza e Cisjordânia. 

b) As formas de violência física a que estão expostos os palestinos são as barreiras territoriais, o 

confronto armado, os campos de refugiados, o controle fronteiriço feito por exércitos opositores. As 

formas de violência simbólica a que estão expostos os palestinos são a segregação a que estão 

submetidos, o muro no território da Cisjordânia, a proibição para entrar em Jerusalém. 

 

9.  

a) O Estado Islâmico é um grupo fundamentalista (jihadista ou extremista) islâmico sunita e terrorista. O 

grupo surgiu na Síria com o advento da Primavera Árabe. Neste contexto, se organizaram vários grupos 

rebeldes sunitas contra o governo do ditador Bashar Al Assad (minoria alauita). O ocidente contribui 

enviando armas para os rebeldes e muitas delas foram apropriadas por grupos extremistas. A fusão 

entre extremistas sírios com extremistas do Iraque (Estado Islâmico do Iraque) deu origem ao Estado 

Islâmico que domina amplos territórios da Síria e do Iraque. 

b) O Estado Islâmico luta contra os governos sírio e iraquiano, os curdos, os yazidis, sunitas moderados, 

xiitas e os Estados Unidos e seus aliados geopolíticos. O objetivo é criar um Califado, uma nação 

islâmica regida por leis religiosas (Estado teocrático). 

 

10.  

a) O povo curdo encontra-se distribuído entre a Turquia, Iraque, Síria e Irã, sendo majoritários na 

Turquia e no Iraque. Sua principal reivindicação é a legitimação de um Estado Nacional para a nação 

curda. 

b) Dentre as características do Estado Islâmico, pode-se apontar: terrorismo como prática política; 

território definido e proclamado ao contrário dos grupos extremistas que atuam sem base territorial; 

forte capacidade de recrutamento principal mente entre estrangeiros; leitura radical do Islamismo; uso 

de violência generalizada; uso de mídias para difundir sua causa; financiamento com o comercio de 

petróleo. Os países controlados pelo Estado Islâmico são porções da Síria e Iraque. 

 

 

Questão Contexto  

 

a) Argélia; Líbia; Egito; Jordânia; Iêmen; Arábia Saudita; Líbano; Síria. Também: Palestina; Omã; 
Mauritânia; Marrocos; Djibuti; Barein; Iraque; Kuwait... 

 
b) O Facebook e o Twitter foram muito usados na mobilização da população e na organização de 

protestos. A rede de TV Al Jazeera foi usada na cobertura e divulgação dos movimentos. 
 

 


