
Conflitos na Ásia Central e 
Oriente Médio



Golfo Pérsico



Anos 1950-70: Irã
Anos 1950
•Tomada de poder por Pahlavi
•Monarquia autocrática ocidentalófila
•Formação de oposições

•Comunistas
•Religiosos xiitas

1979: Revolução Islâmica no Irã
•Formação de governo republicano 
confessional xiita

Reza Pahlavi

Khomeini

Irã:
•de... uma monarquia americanófila...
•para... uma república anti-ocidental



Anos 1980
Início da guerra Irã x Iraque

Interesses envolvidos:
•EUA

•Enfraquecimento do governo iraniano 
antiamericano

•Iraque
•Temor da expansão do xiismo iraniano

Saddam Hussein
•Sunitas



Anos 1980

• Irã e Iraque
– Infraestruturas destruídas na guerra
– Redução das receitas com petróleo

1988: fim da guerra Irã x Iraque

Início da Guerra

Preços 
corrigidos

Fim da Guerra



Anos 1980-90
1990: invasão iraquiana sobre o Kuwait 

Iraque:
•Fim da dívida com Kuwait
•Aumento das reservas e exportações 
de petróleo

EUA:
•Petróleo: segurança nacional
•Pressão internacional

•Canais institucionais

•Guerra do Golfo

Vitória da coalizão americana

Iraque:
•Restrições militares
•Proibição de venda de petróleo

Permanência de Hussein na presidência
•Unidade político-territorial tendo em 
vista as divisões entre xiitas, sunitas e 
curdos



Anos 2000
• Pressão sobre o 

Iraque pós 11/09
– “Eixo do Mal”

• Iraque
• Irã
• Coreia do Norte

• Ataque ao Iraque em 
2003
– Queda de Hussein

• Iraque
– Guerra civil
– Formação de novo 

governo
• República parlamentar
• Maioria xiita

Justificativas americanas
•Financiamento do terrorismo
•Armas de destruição em massa



Ásia Central



Anos 1970-80

Afeganistão:
•Tropas soviéticas para sustentar o governo comunista
•Rebeldes – fundamentalismo islâmico sunita

EUA, Arábia Saudita e Paquistão
•Financiamento de Madrasas no Paquistão
•Abastecimento de tropas na guerra civil afegã





Anos 1980-90

• 1989
– Retirara das tropas 

soviéticas
– Afeganistão: guerra 

civil

• 1994: governo talibã
– Fundamentalista 

sunita
– Antiamericano



Anos 1990-2000

• Mudança na política 
externa americana
– de...
– América Latina (ALCA)

– ...para
– Oriente Médio e Ásia 

Central (petróleo)

• 2001
– Ataque ao talibã e 

derrubada do governo

– Espalhamento do 
fundamentalismo 
sunita (Al Qaeda)



Convergências



Irã
xiita

Afeganistão 
sunita

Iraque
sunita

Anos 2000-10

Fortalecimento econômico
•Superciclo das commodities



Anos 2000-10
Anos 2000: ausência de governo de fato

Espalhamento de grupos terroristas ligados ao 
fundamentalismo sunita
•Al Qaeda
•Estado Islâmico

EI na Síria



Anos 2000-10
Novas forças e alinhamentos

Irã: programa nuclear – defesa frente aos EUA
•Obama: acordo EUA-Irã
•Trump: fim do acordo e retomada das sanções

Influência sobre a 
Síria



2020
Acordo de paz: governo afegão e talibã

Anuncio de retirada total 
de tropas dos EUA até o 
final do ano

Problemas:
•EUA: ano eleitoral
•EUA-Afeganistão: fator de estabilidade

•Potencial mergulho em guerra civil
•Reedição dos eventos de 1989



Primavera Árabe



O Fenômeno
• Revoltas populares de caráter massivo e irrestrito 

contra estruturas políticas autoritárias de longa 
duração no Norte da África e Oriente Médio.



Queda de governo:
•Tunísia
•Líbia
•Egito
•Iêmen

Repressão e manutenção do governo
•Jordânia
•Arábia Saudita

Permanência de 
guerra civil:
•Líbia
•Iêmen

Alinhamentos 
internacionais e 
preservação do 
governo:
•Síria

Continuísmo de 
elementos do 
antigo governo: 
•Tunísia
•Egito
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