
MUNDO ÁRABE e MUÇULMANO 
 
1. Localização e extensão 
Mundo Árabe: Região na qual o árabe  é o idioma falado oficial 
ou majoritariamente pela população. São áreas do Norte da 
África e do Oriente Médio.  
Mundo Muçulmano: Muçulmano, maometano ou islamita são 
sinônimos. Referem-se às populações que são seguidoras do 
islamismo, religião monoteísta fundada por Maomé (570 – 632). 
As regiões Norte da África, Oriente Médio, Ásia Central e 
Sudeste da Ásia são regiões com países de populações 
majoritariamente islâmicas. É importante salientar que muitos 
destes países são laicos, isto é, não há identificação entre fé 
(religião) e política (governo).  
 
2. Localização e destaque geopolítico 
A região do Oriente Médio é importante na geopolítica mundial 
por ser uma área intermediária para as rotas comerciais 
terrestres entre Oriente e Ocidente.  
Após a conclusão do Canal de Suez (1869) a região ganhou 
maior importância para rotas de ligação entre Oriente e 
Ocidente através da navegação. Outras partes da região 
ganharam igual estatuto geopolítico: estreito de Bab el Mandeb 
e estreito de Ormuz.  
 
3. Grupos étnicos e qualidade de vida 
São grandes grupos étnicos da região: semitas, turcos e persas. 
Cada um desses grandes grupos é subdividido em grupos 
menores como: patanes (Afeganistão), armênios (Líbano, Síria).  
Sendo uma área de países subdesenvolvidos, apresenta 
indicadores socioeconômicos precários. Porém, esses 
indicadores devem ser analisados com cuidado pois, em muitos 
casos, são semelhantes (ou até melhores) que os do Brasil 
 Brasil  Oriente Médio 
PIB/população US$ 11000 US$ 12000 (Líbia) 
Desemprego  6% 9% (Egito) 
IDH 0,718 0,76 (Líbia) 
Gini 0,47 0,438 (Iêmen) 
Mortalidade infantil 16/1000 14/1000 (Bahrein)  
População pobre 10,5% 3,8% (Tunísia) 
 
4. Escassez de água 
A água é um recurso escasso na região. A maior parte dos 
paises apresenta climas áridos e semi-áridos. Assim, a água 
torna-se um recurso político (ou geopolítico) de pressão entre 
países ou populações.  
O território da Turquia tem as nascentes do rio Eufrates que 
atravessa extensas regiões áridas da Síria. As nascentes do 
Eufrates dá uma vantagem para a Turquia (país pró-Ocidente) 
nas suas disputas com a Síria (anti-Ocidental). O uso intensivo 
das águas no alto curso do rio diminui significativamente a 
disponibilidade das águas para os países vizinhos.  
Há, também, disputas pelas águas do rio Jordão. Israel invadiu 
com tropas as regiões de Gola e Cisjordânia com objetivo, entre 
outros, de ter acesso ás águas do rio Jordão para projetos de 
assentamentos e produção agrícola.  
 
5. Petróleo 
O petróleo é o insumo de grande importância da região para o 
mundo. As maiores reservas conhecidas de petróleo 
encontram-se no Oriente Médio. A região do golfo Pérsico 
concentra a maior produção. A necessidade de petróleo pelos 
países Ocidentais promoveu disputas pelo controle desta 
riqueza entre os países produtores e as empresas que 
comercializam o produto em escala mundial.  
 
4.1. A geopolítica mundial do petróleo 
4.1.1. Início do século XX 
Empresas multinacionais com sede em países desenvolvidos 
tinham controle sobre as reservas de petróleo do Oriente Médio 
e do Norte da África. Assim, o produto era extraído com baixo 
custo e comercializado em escala mundial com concentração 
dos lucros pelas empresas multinacionais. Não havia benefícios 
econômicos para as regiões produtoras.  
 
4.1.2. Pós-Guerra 

A descolonização começou a alterar esse quadro. Após a 20 
Guerra Mundial, as antigas colônias europeias na África e na Ásia 
tornaram-se países independentes. Além disso, esses países 
lançaram o movimento dos países não-alinhados 
(terceiromundismo) para valorização dessas regiões pobres e 
historicamente exploradas em meio ao novo cenário mundial de 
Guerra Fria.  
O terceiromundismo tece desdobramento para a geopolítica 
mundial do petróleo. Em 1960 muitos dos países pobres 
exportadores de petróleo criaram a OPEP (Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo). A estratégia da OPEP desde 
1960 foi de nacionalização das reservas de petróleo em cada país 
membro. Assim, a Organização passou a controlar mais da 
metade do comércio mundial do produto até o início dos anos 
1970.  
 
4.1.3. 10 crise: 1973 
Em 1973 os países árabes foram (mais uma vez) vencidos em um 
conflito contra Israel. O apoio militar americano aos israelenses 
era fundamental para criação de um desequilíbrio militar nessa 
região. Entretanto, os países árabes, majoritário na OPEP, 
passaram a usar uma poderosa arma contra os países aliados de 
Israel: os preços do petróleo.  
A redução da oferta de petróleo possibilitou aumentos de 5 vezes 
no preço do petróleo em um intervalo de dois anos.  
 
4.1.4. 20 crise: 1979/80 
Em 1979 o Irã, grande exportador de petróleo, vivia o auge do 
processo revolucionário que culminou com a queda do regime 
monárquico e fundação da República Islâmica do Irã. No ano 
seguinte, o Iraque, estimulado pelos EUA, iniciou uma guerra 
contra o Irã que se prolongou até 1988.  
Em meio a instabilidade política, os dois países reduziram sua 
capacidade de produção e exportação de petróleo. Os preços 
ficaram 20 vezes mais altos frente ao início da década de 1970.  
 
4.1.5. Década de 1980/90: queda e estabilidade 
O aumento do preço do petróleo estimulou empresas e países a 
pesquisa de novas jazidas. O aumento da produção (em áreas 
fora do controle da OPEP) derrubou e estabilizou o preço do 
produto ao longo das décadas de 1980 e 1990. Houve apenas um 
breve período de alta dos preços em 1990/91 nos episódios 
envolvendo o Iraque, o Kuait e os EUA – a Guerra do Golfo.  
 
4.1.6. Década de 2000: alta dos preços 
Desde o início do século XX os preços do petróleo têm sido 
inflacionados. Entretanto, apesar de uma oferta “apertada”, a 
produção nunca esteve abaixo da demanda. Assim, esses 
aumentos de preços se explicam pela especulação dos principais 
agentes negociadores de petróleo no mercado mundial. Os 
preços atingiram seus maiores valores históricos.  
 
5. Conflitos na Palestina 
5.1. Imperialismo 
A região do Oriente Médio é muito importante devido às jazidas 
de petróleo e por sua localização. Assim, as potencias mundiais 
tentaram, em diferentes momentos históricos, aumentar sua 
influência na região.  
No início do século XX e após o acordo Sykes-Picot, Reino Unido 
e França tornaram-se as potências mais importantes na região.  
Paralelamente ao controle franco-britânico sobre a região, um 
importante elemento de instabilidade regional se introduziu: as 
populações de judeus, fruto do movimento sionista1. A introdução 
das populações de judeus, emigrados de diferentes regiões do 
mundo, forçou a expropriação de terras das populações nativas – 
os palestinos. Esse movimento foi facilitado pelo domínio britânico 
sobre a região.  
O movimento sionista objetivava a criação de um Estado na 
região da palestina. Para tanto, a comunidade judaica 
pressionava o Reino Unido, potência mandatária na região. Mas 
Londres não teve como viabilizar a criação de Israel pois, após a 
20 Guerra Mundial, o país foi marginalizado no Sistema 
Internacional frente aos EUA e à URSS.  

                                                 
1 O sionismo é o movimento nacional que advoga o princípio do 
repatriamento dos judeus a seu lar nacional - a Terra de Israel - e o 
recomeço da soberania judaica neste país. 



 
5.2. Guerra Fria 
A pressão do movimento sionista foi direcionada, após a 20 
Guerra Mundial, para os EUA. Por sua vez, a geopolítica 
americana ansiava aumentar a influência sobre a região do 
Oriente Médio, área de tradicional domínio franco-britânico.  
As necessidades do movimento sionista e dos EUA culminaram 
com a aprovação de uma resolução da ONU em 1947 para a 
criação do Estado de Israel.  
 
5.3. Guerras entre Árabes e Israelenses 
Os países árabes, imersos no terceiromundismo, reagiram 
negativamente à criação de Israel. Afinal, o novo país era visto 
como meio de revitalização do imperialismo (agora, americano) 
na região.  
Após a retirada das tropas britânicas da região, os países 
árabes invadiram a área com tropas iniciando um conflito 
armado. A vitória de Israel possibilitou a permanência deste 
país. O apoio americano foi fundamental nessa vitória. Outros 
conflitos se seguiram 
• Guerra dos Seis Dias (1967): Vitória de Israel com 

ampliação do território. Israel conquistou: 
o Península do Sinai: devolvida para o Egito no 

acordo de Camp David em 1979 
o Faixa de Gaza: objetivo de controlar a região na 

qual os palestinos da OLP se organizavam para 
atacar o território israelense.  

o Cisjordânia: além de, como em Gaza, controlar 
facções palestinas, a região possibilita o acesso à 
água do rio Jordão.  

o Colinas de Gola: possibilita acesso à região de 
nascentes do Jordão e permite controle de 
fronteira junto a um país inimigo – a Síria.  

• Guerra do Yom Kipur (1973): Vitória israelense sem 
grandes alterações territoriais. Após essa vitória os países 
árabes utilizaram o preço do petróleo para pressionar o 
Ocidente aliado de Israel (10 Crise do Petróleo). Devido ao 
aumento dos preços do petróleo houve um esforço 
americano de estabilização das relações políticas regionais 
que resultou em aproximação entre EUA e alguns países 
árabes: Egito, Jordânia, Arábia Saudita.  

 
As iniciativas de estabilização da região esbarravam, entretanto, 
em dois problemas:  
• Guerra Fria: a bipolaridade mundial aumentava as 

rivalidades regionais 
• Permanência do conflito entre israelenses e palestinos.  
 
5.4. Nova Ordem Mundial 
Com o fim da Guerra Fria a preocupação das maiores potências 
econômicas mundiais foi para aumentar a estabilidade regional. 
Assim, os EUA conseguiram mediar acordos de paz entre 
palestinos e israelenses – os Acordos de Oslo.  
Entre outros pontos, ficou acordado: 
• Reconhecimento mútuo 

o Governo de Israel e 
o ANP – Autoridade Nacional Palestina 

• Crescente autonomia palestina dos territórios da 
Cisjordânia e Faixa de Gaza.  

 
Os acordos realizados ao longo da década de 90 não resistiram 
às pressões e mudanças na geopolítica mundial da década 
seguinte: 
• Ascensão do partido palestino Hamas ao poder, contrário 

aos Acordos de Oslo e que não reconhece a legitimidade 
do governo de Israel.  

• Governo do partido Likud em Israel, de direita, que não é 
favorável a estabilização da relação com os palestinos.  

• Geopolítica americana embasada na Doutrina Bush, dando 
maior liberdade para a pressão militar de Israel sobre os 
palestinos.  

 
Ainda restam problemas de difícil solução entre as partes: 
• Estatuto político de Jerusalém 
• Retorno dos refugiados palestinos para sua região de 

origem 

• Deslocamento dos assentamentos de israelenses da 
Cisjordânia 

• Controle da água 
 
6. Primavera Árabe 
Por Primavera Árabe devemos entender protestos de amplos 
setores sociais contra governos constituídos como regimes 
fechados2 de baixa competitividade3. Essa pressão é resultado de 
um processo histórico que pode ser entendido, didaticamente, em 
etapas: 
• Década de 1950/60: formação de um nacionalismo laico 

o Governos recém independentes do imperialismo 
europeus 

o Governos terceiromundistas 
o Formação de Estados Fortes 

� Controle estatal da produção 
� Prestação de serviços sociais em 

sociedades mais urbanizadas 
� Controle político e repressão sobre as 

oposições 
 
• Década 1960/70 
Essa estrutura política entrou em crise nos anos 1970/80. Essa 
crise resultou do fracasso do projeto terceiromundista de 
valorização da sociedade evidenciado, entre outros, nas seguidas 
derrotas dos países árabes contra Israel.  
O fracasso do projeto terceiromundista produziu movimentos 
políticos de resistência nessas sociedades urbanizadas: 
Hezbollah, Hamas, fundamentalismo islâmico, terrorismo.  
Os governos de vários países árabes encontraram nos países 
ocidentais um aliado contra esses grupos radicais de oposição. 
Assim, o Egito, a Jordânia, a Arábia Saudita reforçaram seu poder 
doméstico para reprimir os governos através do apoio de 
potências ocidentais. O terceiromundismo estava fadado ao 
fracasso.  
 
• Década 1980/1990/2000 
Os países árabes cooptados pelo Ocidente entraram na onda de 
liberalização econômica imposta pelas potências mundiais Assim, 
o aparato produtivo e social estatal foi, em grande parte, 
privatizado ou concedido. Esse processo aumentou a degradação 
social com aumento do custo de vida e do desemprego. Mas o 
processo de liberalização também reduziu o aparato repressivo e 
de inteligência do Estado, diminuindo sua capacidade de 
identificação e controle as oposições.  
As populações urbanizadas desde a década de 1950 e em meio a 
degradação social começaram os protestos contra os governos.  
 
6.1. Crítica ao processo 
A imprensa anuncia os protestos contra os governos como 
“amplos”, irrestritos quanto aos grupos sociais participantes. Isso 
dificilmente corresponde à realidade. Nas ruas e praças dos 
países os protestos têm participação de massas de populações 
mas que são encabeçadas por elites políticas nacionais ou 
constituídas no exílio. Basta ver o segundo turno das eleições no 
Egito que opôs um candidato que foi primeiro-ministro do governo 
deposto (Shafiq) ao candidato da Irmandade Islâmica (Morsi), isto 
é, candidatos de setores organizados da sociedade.  
Além disso, em diferentes lugares é visível a influência externa no 
processo. É o caso da derrubada do presidente da Líbia após a 
pressão militar da OTAN e a venda de armas por países 
ocidentais e por Israel aos rebeldes da Síria.  

                                                 
2 Regime Fechado: regime político com reduzidos dispositivos de 
comunicação com diferentes setores sociais. 
3 Baixa competitividade faz referência a ausência de grupos políticos 
que permitam alternância no poder.  


