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Oriente Médio 

 

Resumo 

 

O historiador Eric Hobsbawm (queridinho das provas de vestibular) foi um dos autores responsáveis por 

analisar minuciosamente as relações sociais, políticas, econômicas e culturais do século XX. Decidiu 

denominar o mesmo, como a “Era dos Extremos”, por ter sido um século marcado por uma série de conflitos, 

mudanças e transformações que impactaram a sociedade global. 

O que é conhecido como Oriente Médio atualmente foi criado pelas potências mundiais durante o século XX 

e segundo o autor Edward Said, o Oriente é uma invenção do Ocidente baseado no estigma ora do exotismo 

ora da inferioridade civilizatória. Essa área geográfica inclui países como Turquia, Jordânia, Arábia Saudita, 

Irã, Iraque, Iêmen, a região da Palestina, o Estado de Israel, entre outros. Atualmente o local é palco de conflitos 

que envolvem questões religiosas, políticas, econômicas e territoriais.  

 

(Espaço compreendido como Oriente Médio) 

 

Palestina x Israel 

A disputa pelo território que conhecemos como Palestina é um processo herdado historicamente que remete 

a um período anterior ao nascimento de Jesus Cristo. A ocupação da região se deu de formas distintas e foi 

feita por diversos povos ao longo de milhares de anos. Um dos principais fatores de disputa na região é a 

questão religiosa e a disputa pela Terra Sagrada, uma vez que o território é o berço das três grandes religiões 

monoteístas: judaísmo, cristianismo e o islamismo.  

No caso judaico, que foi a primeira religião monoteísta, a ocupação dessa extensão de terra se deu por volta 

de 1200 a.C., porém, os hebreus foras alvos de perseguições ao longo de boa parte da sua história. A diáspora 

mais recente e significativa foi no ano de 70 d.c com a expansão do Império Romano e a expulsão dos hebreus 

do seu território sagrado, levando a alastramentos dos judeus ao redor do mundo. Importante frisar que a 

região também era ocupada por outros povos que viviam em relativa harmonia. 
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Durante a queda do Império Romano do Ocidente e a ruralização da Europa na formação daquilo que 

chamamos de Idade Média, ocorre o surgimento do Islamismo após o nascimento de Maomé no século 7 d.c. 

Como uma religião expansionista, o islamismo se propagou por diversas regiões, e dentre elas, os árabes 

mulçumanos ocuparam a região da Palestina por volta de 638 d.c.  

Depois da imposição de inúmeras diásporas, nasce no fim do século XIX o Sionismo, movimento político e de 

caráter nacionalista que tinha como principais representantes Nathan Birnbaum e Theodor Herzl. O 

movimento sionista defendia a necessidade de um retorno judeu ao local que é considerado o berço do 

judaísmo, que se localizava na Palestina. A ideia era de que os judeus precisavam se reunir novamente e 

construir um Estado na região que é reivindicada como a sua Terra Santa, território que havia sido prometido 

por Moises aos judeus. O surgimento de um movimento nacionalista judeu casa com o momento em que o 

nacionalismo também está surgindo na Europa e dialogando diretamente com o fortalecimento do 

antissemitismo no continente, que começava a ser impulsionado pelas teorias do racismo cientifico.   

No entanto, essa região estava ocupada por árabes-mulçumanos 

que se expandiram com o surgimento do islamismo, por volta de 

600 d.c., e se estabeleceram na região desde então. Contudo, isso 

não impediu que judeus começassem a imigrar massivamente 

para a região e comprasse grandes extensões de terra para 

impulsionar a ocupação judaica do território. Apesar de convierem em relativa harmonia, as relações entre 

palestinos e judeus ganharam um novo episódio após a eclosão da Primeira Guerra Mundial. 

Para entender os conflitos recentes na Palestina e adjacências, é necessário remontar a fragmentação do 

Império Turco-Otomano, ocorrida no pós-Primeira Guerra Mundial, com o fim da chamada Era dos Impérios. 

Com o desmembramento do Império, nem todos os países tiveram sua independência reconhecida, como foi 

o caso do Iraque e da Palestina, que ficaram sob a tutela da Inglaterra. Durante o conflito bélico, os ingleses 

prometeram uma maior autonomia aos árabes, caso eles ajudassem na luta contra o Império Turco-Otomano. 

Ao mesmo tempo, em 1917, a Inglaterra assinou a Declaração de Balfour apoiando a criação de um Estado 

judeu na região da Palestina. 

Essa questões potencializaram conflitos entre os povos do Oriente Médio a partir de um importante episódio: 

a criação do Estado de Israel. Com o holocausto, ocorrido na Segunda Guerra Mundial, cresceram as 

migrações de povos judaicos para a região da Palestina, aumentando as pressões pela criação do Estado 

judaico. A Organização das Nações Unidas, em 1947, decidiu dividir o território da Palestina em dois países 

independentes, o Estado da Palestina e o Estado de Israel, decisão que não foi bem recebida pelos palestinos. 

De acordo com a divisão feita pela ONU, os árabes ficariam com a região da Cisjordânia e da Faixa de 

Gaza; Jerusalém, como região sagrada para as principais religiões monoteístas, seria um território neutro. 

Porém, isso gerou um grande descontentamento entre os árabes, que, apesar de representarem 2/3 da 

população, ficaram com apenas um pouco mais de 40% do território. Logo, após a fundação de Israel, em 

1948, ocorreu a Guerra de Independência (1948 – 1949), aonde os palestinos, a Jordânia, a Síria, Líbano, o 

Egito e o Iraque pegaram em armas para lutar contra o nascimento do novo país. A guerra marcou a vitória 

esmagadora de Israel e o inicio de uma política expansionista na região, que se estendeu para os territórios 

que “oficialmente” pertenciam à Palestina. A partir da década de 1950, já havia quase meio milhão de 

palestinos vivendo em campos de refugiados. 
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Em um contexto de Guerra Fria e de um cenário marcado pela bipolaridade entre capitalismo e socialismo, 

Israel, que era uma nação recente, estava fortemente apoiada por países como Estados Unidos e Inglaterra, 

o que ajuda a garantir a vitória bélica dos israelenses na região, e consequentemente, aumentava o seu poder 

político.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Guerra de Suéz (1956) 

O Egito, que apesar de ficar no continente africano está incluído politicamente e geograficamente no Oriente 

Médio, era comandado por Gamal Abdel Nasser que exercia um papel de líder na região e que possuía forte 

influência na mesma. Com a chamada Revolução Nasseriana, o então líder, lutou para libertar o Egito da 

influência estrangeira e defendeu uma união dos povos árabes, incitando os países da Liga Árabe a lutarem 

pela causa palestina e contra a existência do Estado de Israel.  

Com os ânimos acirrados e os crescentes conflitos entre árabes e israelenses, o Egito nacionaliza o Canal de 

Suez, em 1956, promovendo um embargue a passagem de Estados Unidos, Inglaterra e França o que prejudica 

Israel, uma vez que ele era abastecido por esses países através da passagem pelo Canal de Suéz. Novamente, 

Israel entrou em conflito com o Egito promovendo uma derrota expressiva ao país e a ampliação do seu 

território com a tomada de possessões egípcias.  

Porém, Nasser jogou com o com texto da Guerra Fria e ameaçou se alinhar com a União Soviética e levar 

outros países árabes consigo, caso os EUA não mandassem Israel recuar a sua ofensiva contra o Egito. Sem 

querer aumentar as áreas de influência do socialismo/comunismo, os Estados Unidos obriga Israel a 

retroceder as suas fronteiras. Porém, Israel não recua para a fronteira estabelecida pela ONU em 1947, mas 

sim, para a fronteira conquistada com a Guerra de Independência de 1949. Efetivamente, o conflito no Suéz 

acabou servindo para consolidar a conquista israelense na região da Palestina. 

 

E as tretas continuam... 

Em 1964, ocorre a criação da Organização para Libertação da Palestina (OLP) que teve em Iasser Arafat o 

seu principal líder. A organização se autodeclarou a única representante legal pelos interesses dos palestinos 

na região e se organizou militarmente e politicamente para promover investidas contra o Estado de Israel e 

para a conquista de um Estado Palestino pleno. 
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Outros importantes conflitos ocorreram entre árabes e israelenses, como a Guerra dos Seis Dias e a Guerra 

do Yom Kippur. Insatisfeito com as ofensivas árabes, Israel manteve sua política expansionista e anexou a 

Península do Sinai, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental em apenas 6 dias, no conflito conhecido como Guerra 

dos Seis Dias. Como eram territórios ocupados massivamente por palestinos, ocorre a criação de 

assentamentos onde os árabes ficam restritos e sem possibilidade de mobilização pelos territórios, que 

agora, pertenciam a Israel. 

É com o acirramento das brutalidades de Israel contra os palestinos que surgem grupos terroristas que 

promoviam ataques para chamar a atenção da comunidade internacional para a causa palestina. Um dos 

primeiros ataques foi nas Olimpíadas de Munique, em 1972, aonde 11 atletas israelenses foram sequestrados 

e mortos pelo grupo terrorista. 

Como resposta a Guerra dos Seis Dias, os árabes atacaram Israel de surpresa durante um importante feriado 

judeu, o dia do Yom Kippur (dia do perdão), data onde os judeus são proibidos de pegar em armas. Com a 

ajuda dos Estados Unidos, os israelenses derrotaram os árabes, que não se deram por vencidos.  

Os países árabes que eram favoráveis à causa palestina e que pertenciam a Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) realizaram uma grande represália aos Estados Unidos, usando o petróleo 

como uma arma política. Promoveram um embargue a distribuição do produto, levando o mesmo a ter o valor 

do seu barril aumentado em cerca de 300%, iniciando a Primeira Crise do Petróleo, em 1973. Tal iniciativa 

teve um resultado positivo, uma vez que em 1974 o líder da OLP, Iasser Arafat, é convidado pela ONU para 

iniciar as negociações em torno de uma possível paz e pelo reconhecimento da formação do Estado da 

Palestina. 

 

Crise do petróleo: criavam-se filas para conseguir comprar o combustível 

 

A tentativa de estabelecer uma paz entre os árabes e os judeus foi frustrada, uma vez que Israel e Egito se 

encontram em Camp David em 1978/1979 para tentar selar uma possibilidade de paz, porém os outros países 

árabes não aceitam o acordo e Anuar Sadat, líder egípcio, é morto por integrantes do seu próprio exército.  

 

As Intifadas e as complicações para uma possível paz 

A questão dos conflitos no Oriente Médio perpassa por questões muito maiores do que a simples reunião de 

líderes dos Estados em questão para fazer acordos de paz. Durante muito tempo o ódio ao outro foi 

estimulado entre ambos os lados, principalmente no lado palestino que viu sua população ser subjulgada e 

imposta a vários tipos de absurdos por parte de Israel. Esse é um dos fatores essenciais para compreender o 

porquê da dificuldade de se estabelecer uma paz na região. 

Seguindo essa lógica, as Intifadas foram movimentos populares que surgiram na década de 1980 e se 

estendem até atualmente nos territórios palestinos ocupados por Israel. Pessoas, principalmente jovens e 
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crianças, sem vínculos militares se levantam contra os soldados israelitas utilizando paus e pedras para 

promoverem ataques. 

Embora tenham ocorrido novas tentativas de estabelecer uma paz no Oriente Médio, os grupos radicais e as 

próprias populações de ambos os lados, muitas vezes, se posicionam contra a possibilidade de coexistirem 

pacificamente. Outra consequência da radicalização dessas lutas é o surgimento de novos grupos terroristas 

que promovem uma série de ataques entre si e contra as grandes potências mundiais, como Estados Unidos 

e França, como uma forma de se posicionar contra a interferência estrangeira, que muitas vezes está ligada 

a defesa de interesses próprios, na região.  

Todo esse contexto é utilizado para perseguir mulçumanos ao redor do mundo e criar estereótipos, como a 

associação da religião islâmica com terrorismo, violência e opressão. Tais estereótipos são utilizados para 

restringir a entrada de mulçumanos em alguns países e para justificar uma série de intervenções no Oriente 

Médio por parte de potências do Mundo Ocidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportagem da Revista “Isto è” falando sobre o aumento da xenofobia e do preconceito contra mulçumanos na Europa. 

(Acessada em: https://istoe.com.br/europa-contra-os-imigrantes/, no dia 06/12/2020, às 14:08.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://istoe.com.br/europa-contra-os-imigrantes/
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Exercícios 

 

1. (UPE 2016) Acredito que a maioria dos palestinos não morra de amores por Israel, mas eles aceitam, a 

contragosto, que os judeus israelenses não vão sair de lá. Da mesma maneira que os judeus israelenses 

– a contragosto – também aceitam que os palestinos estão aqui para ficar. Essa não é uma base para 

uma lua de mel, mas talvez para um divórcio justo, como no caso da República Tcheca e da Eslováquia.  

(Amós Oz ao jornal alemão Deutsch Welle, publicado no Brasil pela Carta Capital, em 05 de agosto de 2014.) 

O texto em questão, do Nobel da Paz Amós Oz, é uma reflexão sobre os atuais conflitos no Oriente 

Médio. No contexto do século passado, o principal evento histórico, considerado um marco na história 

desse conflito, foi a 

a) implementação de um Estado Árabe na região. 

b) criação do Estado de Israel pela ONU em 1948. 

c) edificação de um muro para separar os dois territórios. 

d) frustração dos acordos de cooperação com a Liga Árabe. 

e) construção dos assentamentos judeus nas regiões de fronteira. 

 

 

2. (UESB 2016) A Faixa de Gaza foi tomada por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967, e entregue aos 

palestinos em 2005 — embora boa parte das fronteiras e territórios aéreos e marítimos ainda seja 

controlada pelos israelenses. Em 2007, o grupo Hamas — considerado terrorista por Israel — venceu as 

eleições parlamentares palestinas, fato não reconhecido pelo opositor Fatah. O racha na administração 

fez com que o Hamas controlasse a Faixa de Gaza, e o Fatah ficasse a cargo da Cisjordânia. Desde 

então, Israel e o Hamas não dialogam. 

(COMO O HAMAS..., 2015.) 

A origem dos conflitos árabe-israelenses localiza-se ainda no final da Primeira Guerra Mundial, 

quando 

a) ondas migratórias de judeus, influenciados pelo movimento sionista e pela política da Inglaterra, 

ocuparam amplas regiões do território palestino. 

b) o Império Turco Otomano liberou as migrações judias para ocuparem territórios na Europa 

Oriental. 

c) os grupos judeus e árabes, perseguidos pelo nazismo, lutaram igualmente contra o preconceito e 

a violência. 

d) a descoberta e o controle da exploração do petróleo na região deram aos judeus o poder 

econômico necessário ao domínio sobre todo o território palestino. 

e) as migrações árabes para o território palestino foram proibidas pela Áustria e pela Hungria, países 

vencedores da Primeira Guerra Mundial. 
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3. (ESPM 2019) Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 

no. 181, determinando a partilha da Palestina em dois Estados, um judaico e outro árabe, que deveriam 

estar ligados por uma união econômica. 

(Márcio Scalercio. Oriente Médio: uma análise reveladora sobre dois povos condenados a conviver)  

A Resolução 181 manifestou-se favorável a que Jerusalém: 

a) pertencesse a Israel e declarada capital do Estado judaico; 

b) fosse a capital do Estado árabe palestino; 

c) fosse submetida ao governo da Jordânia;  

d) fosse colocada sob a proteção do Vaticano; 

e) ficasse sob um regime de administração internacional. 

 

 

4. (Enem 2007) Em 1947, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou um plano de partilha da 

Palestina que previa a criação de dois Estados: um judeu e outro palestino. A recusa árabe em aceitar 

a decisão conduziu ao primeiro conflito entre Israel e países árabes. 

A segunda guerra (Suez, 1956) decorreu da decisão egípcia de nacionalizar o canal, ato que atingia 

interesses anglo-franceses e israelenses. Vitorioso, Israel passou a controlar a Península do Sinai. O 

terceiro conflito árabe-israelense (1967) ficou conhecido como Guerra dos Seis Dias, tal a rapidez da 

vitória de Israel. 

Em 6 de outubro de 1973, quando os judeus comemoravam o Yom Kippur (Dia do Perdão), forças 

egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, que revidou de forma arrasadora. A intervenção 

americano-soviética impôs o cessar-fogo, concluído em 22 de outubro. 

A partir do texto acima, assinale a opção correta.  

a) A primeira guerra árabe-israelense foi determinada pela ação bélica de tradicionais potências 

europeias no Oriente Médio.    

b) Na segunda metade dos anos 1960, quando explodiu a terceira guerra árabe-israelense, Israel 

obteve rápida vitória.    

c) A guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que, a partir de decisão da ONU, foi oficialmente 

instalado o Estado de Israel.    

d) A ação dos governos de Washington e de Moscou foi decisiva para o cessar-fogo que pôs fim ao 

primeiro conflito árabe-israelense.    

e) Apesar das sucessivas vitórias militares, Israel mantém suas dimensões territoriais tal como 

estabelecido pela resolução de 1947 aprovada pela ONU.    
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5. (UESB 2014)  O Oriente Médio é uma das regiões mais afetadas pela existência de conflitos no mundo 

contemporâneo. Do ponto de vista político, o grande acontecimento que impactou a região no século 

XX foi a criação do Estado de Israel, em 1948. O novo país, ao ocupar o território histórico da Palestina, 

desalojando centenas de milhares de árabes palestinos que ali viviam, criou uma situação de disputa 

com as várias nações árabes vizinhas, que já se prolonga por décadas. 

(O ORIENTE..., 2013. p. 46). 

Um dos fatores que tem contribuído para a dificuldade em se estabelecer uma solução definitiva para 

o conflito nessa região é 

a) o interesse de Israel em atacar o Irã e eliminar a produção de armas químicas, vendidas para os 

grupos terroristas islâmicos que atuam na Palestina. 

b) a tentativa da Rússia para impedir a formação de um Estado palestino, objetivando ampliar sua 

área de influência sobre Israel. 

c) a política norte-americana de enfraquecimento e esfacelamento do poder militar da ONU, visando 

anular qualquer empecilho no seu processo de expansão econômica no Oriente. 

d) a aproximação e o financiamento da Al Qaeda pelos palestinos, responsáveis pela articulação e 

implementação do ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque, em 2001. 

e) a ampliação dos assentamentos de colonos judaicos em áreas reivindicadas pelos palestinos e 

estabelecidas pela ONU como território do Estado da Palestina. 
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Gabarito 

 

1. B 

A criação oficial do Estado de Israel em 1948 foi um dos principais acontecimento do século XIX que 

modificou as relações entre árabes e judeus no Oriente Médio, uma vez que os palestinos não aceitaram 

a divisão territorial proposta pela ONU e não aceitaram a criação de um Estado Judeu em um território que 

era ocupado majoritariamente por árabes. 

 

2. A 

Com a Declaração de Balfour em 1917, o governo da Grã-Bretanha respalda pela primeira vez o 

estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, aumentando o fluxo migratório de 

judeus para a região. 

 

3. E 

Mediante aos crescentes conflitos, na primeira metade do século XIX, entre palestinos e judeus a ONU 

dividiu o território em dois Estados independentes em 1947, colocando Jerusalém como um espaço que 

seria administrado internacionalmente, uma vez que a cidade era, e ainda é, um dos principais pontos de 

disputa entre árabes e israelenses. 

 

4. B 

Como o próprio texto informa, a terceira guerra árabe-israelense foi a Guerra dos Seis Dias, onde Israel 

promoveu um ataque aos países árabes e conquistou diversos territórios, como Península do Sinai, a 

Cisjordânia e Jerusalém Oriental, em apenas alguns dias. 

 

5. E 

A ocupação israelense em áreas que originalmente foram destinadas aos palestinos tem sido uma das 

principais questões que impedem uma possibilidade de acordo de paz entre judeus e palestinos.  

 

 

 


