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Geopolítica do Oriente Médio 

 

Resumo 

 

O 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 essa 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 enorme quantidade 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 para as principais empresas e 

potências políticas mundiais. 

 

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

  

A 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. Porém, essa região estava ocupada por árabes-palestinos. A partir da 

segunda metade do século XIX, uma grande quantidade de judeus migrou em massa em direção aos 

territórios da Palestina, então habitados por cerca de 500 mil árabes. 
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 Essa região é reivindicada pelos judeus por ter sido ocupada por eles até a sua expulsão pelo Império 

Romano, no século III d.C., iniciando a 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, porém, Israel não aceitou o tratado e declarou independência na região, iniciando o 

processo de ocupação da Palestina. 

Em 1964, foi criada a OLP (Organização para a Libertação da 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, esses 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 seus territórios. Porém, 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 em 1973. 

Em 1979, Israel decidiu pela devolução da Península do 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 se tornaram os primeiros povos árabes a reconhecerem 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, mediados 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, setores 

radicais israelenses e palestinos ainda mantêm intensos conflitos pela ocupação da região da Palestina. 
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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 

que ocupam nesses países para a criação de um Estado chamado Curdistão. 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 eram os Impérios 

Turco-Otomano e Persa. Atualmente, 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 ocorreu durante o governo de Saddam Hussein, 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 do Curdistão). Os curdos estão na linha de frente de vários conflitos e 

disputas territoriais geopolíticas no Oriente Médio. No Iraque, por exemplo, 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 
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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 no seu país. Com o apoio dos Estados Unidos 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 a alegação de que o Kuwait estaria provocando a queda do preço do petróleo no mercado 

internacional, Saddam Hussein invadiu o país vizinho em agosto de 1990. Os Estados Unidos coordenaram 

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

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 Estados Unidos atacaram novamente o Iraque, iniciando 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 à justiça 

iraquiana, sendo julgado e condenado à morte em 2006. Somente em 2011, o presidente Barack Obama 

iniciou a retirada de soldados do Iraque, sem que a situação política estivesse pacificada. 

 

  



 
 

 

 

5 

Geografia 
 

Exercícios 

 

1. Em Kirkuk, o último front contra os extremistas do Estado Islâmico no norte do Iraque são os 

peshmerga. A luta é desigual, pois os cerca de 30 mil extremistas do El dispõem de modernos 

armamentos americanos tomados do exército iraquiano. 

Já os cerca de 150 mil peshmerga têm que se virar com armas ultrapassadas e insuficientes. As 

autoridades dos EUA temem que armar os peshmerga possa oferecer combustível para uma futura 

guerra de secessão. 
(Folha de São Paulo, 12/02/2015) 

 

Assinale a alternativa que traga a resposta, respectivamente, sobre quem são os peshmerga e a região 

que poderia viver uma futura guerra de secessão: 

a) pashtuns - Afeganistão; 

b) tadjiques - Tadjiquistão; 

c) hazarás - Afeganistão; 

d) yazidis - Curdistão; 

e) curdos - Curdistão. 

 

 

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. 
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3. Crise diplomática no Golfo Pérsico: países vizinhos rompem relações com o Catar 

Desde o dia 5 de junho de 2017, o Catar é alvo de um embargo por parte de seus vizinhos do Golfo 

Pérsico. Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein romperam relações diplomáticas com 

o país. O grupo fechou as fronteiras terrestres e marítimas e impôs severas restrições aéreas ao 

emirado. 
Disponível em: <https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/crise-diplomatica-no-golfo-persico-

paises-vizinhos-rompem-relacoes-com-o-catar.htm>. Acesso em: 09/10/2017. 

Os países vizinhos do Catar, mencionados no texto, acusam-no de 

a) apoiar a venda de petróleo e armamentos nucleares em conjunto com a Coreia do Norte. 

b) negociar o beneficiamento de material radioativo com os Estados Unidos. 

c) apoiar o terrorismo e desestabilizar a região a que pertencem esses países. 

d) apoiar historicamente Israel no conflito com os palestinos. 

e) monopolizar a venda de recursos minerais e alimentos na região. 

 

 

Texto para próxima questão: 

 

 

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. 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/crise-diplomatica-no-golfo-persico-paises-vizinhos-rompem-
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/crise-diplomatica-no-golfo-persico-paises-vizinhos-rompem-
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4. 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. 

 

 

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. 

 

 

7. Mais de uma década atrás, sob o governo de George W. Bush e o pretexto da “guerra ao terror”, os 

Estados Unidos ocuparam o Iraque. Há pouco, em Mossul, no Norte de um país ensanguentado, os 

terroristas do Isis fincaram a bandeira de um califado jihadista. 

Boletim Mundo: Geografia e Política Internacional, agosto de 2014. 

 

a) Em que contexto foi desencadeada a “guerra ao terror” mencionada no texto? 

b) Apresente pelo menos um fator responsável pela atual situação de instabilidade política no Iraque 

e que o tenha transformado em “um país ensanguentado”. 

c) Quais regiões são atualmente dominadas pelo califado jihadista? Em que países se localizam? 
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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. 

 

9.  

 
Fonte: Emad Hajajj. Outono da Primavera Egípcia. 21/06/2012. Endereço eletrônico: 

http://domacedo.blogspot.com.br/2012/06/o-outono-da-primavera-egipcia.html. Acesso: 06 mai 2015. 

 

a) Interprete a charge acima a partir do que se esperava do movimento denominado como Primavera 

Árabe para os países do Oriente Médio. 

b) Como a Guerra da Síria pode ser associada ao movimento expresso na charge acima? 
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10. 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? 
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Gabarito 

 

1. E 

Peshmerga é um termo utilizado pelos curdos para se referir aos combatentes do seu exército e a área 

de uma futura guerra de secessão é o Curdistão. Os curdos são uma minoria étnica cuja tribo estende-

se por áreas do atual Iraque, Irã, Síria e Turquia, e que vêm resistindo aos avanços do EI no seu território. 

 

2. B 

A proposição II está incorreta, pois os primeiros conflitos entre israelenses e palestinos aconteceram 

com o aumento da presença judaica na região da Palestina no início do século XX. Os conflitos 

intensificaram-se no período de partilha da Palestina entre os Estados judeu e palestino (1947) e da 

declaração unilateral de formação do Estado de Israel (1948). A partir de então, Israel apoderou-se de 

grandes extensões de terras palestinas. 

 

3. C 

O Catar é acusado pela Arábia Saudita de apoiar grupos extremistas, como o Hamas e a Irmandade 

Muçulmana. 

 

4. E 

A Guerra dos Seis Dias citada no 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 a esse recurso.  

 

5. E 

Devido à diáspora judaica, essa área foi ocupada majoritariamente por árabes-palestinos, porém, 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, que é 

palco de inúmeros conflitos. Caracterizam-se, em sua maioria, pela presença de petróleo, recurso 

energético muito almejado por países como os Estados Unidos, citado na charge de forma indireta, com 

o nome da governante Hillary Clinton. 

 

7.  

a) A “guerra ao terror” foi uma das determinações criadas pela Doutrina Bush, ou Doutrina de Segurança 

Nacional, em 2011, em resposta ao ataque da Al-Qaeda aos Estados Unidos. Consistiu em um conjunto 

de ações que visavam a reprimir o terrorismo global por meio, dentre outros, de ataques preventivos que 

levaram à criação do grupo denominado “Eixo do Mal” (países com posturas claramente 

antiamericanistas e detentores de armas de destruição em massa, como no caso do Irã, Iraque e Coreia 

do Norte). 

b) A invasão do Iraque promovida pelos Estados Unidos, em 2003, depôs o governo sunita de Saddam 

Hussein e ascendeu o governo xiita, criando instabilidade ao configurar a disputa do poder por diferentes 

grupos, que, em meio ao caos da invasão, se militarizam, constituindo um conflito bélico. 

c) Norte do Iraque, nordeste da Síria e sul da Turquia. 
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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 

a Faixa de Gaza e a 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 realizado 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) A Primavera Árabe foi um movimento por democracia contra ditaduras em países árabes no norte da 

África e Oriente Médio a partir de 2010. Houve a queda dos regimes autoritários em países como a Tunísia, 

onde ocorreu a adoção da democracia pluripartidária. Mesmo assim, o quadro é de instabilidade política 

em países como lêmen, Líbia e Egito. 

b) Na Síria, eclodiu um conflito entre o governo ditatorial de Bashar al-Assad (minoria alauita) e rebeldes 

sunitas de vários grupos, alguns visando à democracia (Exército de Libertação da Síria) e outros com 

ideologia extremista. No caso sírio, o conflito levou a uma guerra civil envolvendo tropas do governo e 

rebeldes, com milhares de mortos e refugiados. Parte do território sírio foi dominado pelo Estado Islâmico 

(grupo fundamentalista sunita e terrorista), que pratica atentados violentos contra sunitas moderados, 

xiitas, curdos e ocidentais. O EI também atua no Iraque e objetiva criar um califado no Oriente Médio e no 

norte da África. 

 

10.  

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. Nesse contexto, vários grupos rebeldes 

sunitas organizaram-se 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 e extremistas do Iraque (Estado Islâmico do Iraque) originou o Estado 

Islâmico, que domina amplos territórios da Síria e do Iraque. 

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

Estados Unidos e seus aliados geopolíticos. O objetivo é criar um califado, uma nação islâmica regida por 

leis religiosas (Estado teocrático). 

 


