
Ásia Ocidental 
Introdução 
1. Religião 

Trata-se de uma das principais áreas de concentração das 

populações muçulmanas e duas correntes principais: xiitas 
e sunitas (maior parte dos muçulmanos). 

 Não há grandes diferenças teológicas ou litúrgicas entre 

xiitas e sunitas 

 Diferenças na legitimação da autoridade religiosa que 

tem um caráter dinástico no xiismo e, por tradição, com 
ligação simbólica ao profeta Maomé 

 Os xiitas encontram maior concentração em no Irã e 

cercanias. 

 Trata-se de uma área mais restrita frente a todo o 

chamado Mundo Islâmico, mas é uma das regiões com 
maior riqueza em petróleo no Irã e Leste-Sudeste do 

Iraque. 

 
2. Importância estratégica 

 Região intermediária entre o Oriente e o Ocidente 

 Rotas comerciais terrestres históricas (Rota da Seda) 

 Transporte marítimo com a criação do canal de Suez 

(1869) 

 Trata-se da região com as maiores jazidas de petróleo 
em áreas continentais ou em mar de pequena espessura 

de lâmina d’água 

 Baixo custo de extração 

 Áreas destacadas nas rotas de petróleo: 

 Golfo Pérsico 

 Estreito de Ormuz 
 Golfo de Omã 

 Chifre da África 

 Estreito de Bab el Mandeb 

 Mar Vermelho 

 Canal de Suez 

 
A riqueza em petróleo e a posição estratégica são fatores 

que explicam a presença de potências estrangeiras na 

região. Exemplos disso, o exercício do Imperialismo 

europeu na região, especialmente o Acordo Sykes-Picot 
(década de 1910) 

Há outros fatores de tensão: 

 Água 

 Governos autoritários 

 Exógenos 
 Influências externas 

 UE 

 EUA 

 China 

 Rússia 

 Tensões políticas territoriais 

 Curdistão 
 

Questão Palestina 
1. Introdução 

Desde o século 7 da era cristã a região da palestina é 

ocupado por, entre outros, judeus, cristãos e muçulmanos 

sendo este último majoritário até a atualidade em quase 
toda a Ásia Ocidental e Norte da África 

 Nunca houve conflitos mais sistemáticos entre as 

populações destes diferentes credos na região 

 Fator que mostra o erro de explicação dos atuais 
conflitos como “religiosos” 

 Os conflitos são político-territoriais, isto é, quem 

exerce mando no território  

 

2. Cronologia dos conflitos 
Séc. XIX 

No século XIX teve origem e crescimento o Movimento 

Sionista, movimento político dos judeus da Europa de 
criação de um Estado para os judeus 

 Aspectos correlatos 

 A iniciativa sionista era justificada pela história de 

perseguições sofridas pelos judeus (antissemitismo)  

 O movimento sionista pretendia a criação de um 
Estado laico, isto é, sem fé oficial 

 Relação, entre outros, com a diversidade inerente ao 

próprio judaísmo 

 
Década de 1910 

Buscando apoio da comunidade judaica em meio à Grande 

Guerra (Primeira Guerra Mundial), o governo britânico faz a 

Declaração de Balfour na qual se compromete com a 

criação de um Estado para os judeus na palestina. A 
pressão contrária dos árabes nas regiões controladas pelo 

Reino Unido fragiliza a viabilidade da Declaração 

 

Anos 1940 
Pós-Guerra: proposta de partilha da Palestina aprovada no 

CSONU 

 Iniciativa americana para aumentar sua influência na 

região da Ásia Ocidental 

 Pressão contrária dos países árabes 
 Primeira guerra árabe-israelense 

 Para Israel: Guerra de Independência 

 Para os árabes: nakba (catástrofe) 

 

Anos 1960 
Criação da OLP 

 Iniciativa dos países árabes para aumentar a pressão 

contra Israel 

 
Guerra dos Seis Dias (1967) 

 Iniciativa de Israel 

 Forte expansão territorial 

 Cisjordânia (toda a cidade de Jerusalém) 

 Península do Sinai 

 Faixa de Gaza 

 Colinas de Golã 
Entre as áreas ocupadas por Israel, apenas a Península do 

Sinai foi devolvida ao Egito. 

 
Anos 1970 

Guerra do Yom Kippur (Dia do Perdão) 

 Após a derrota árabe na guerra houve forte aumento dos 

preços do petróleo caracterizando a Primeira Crise 

 Pressão do Ocidente contra novos conflitos na região 
 Aproximação dos EUA e algumas potências árabes: 

Arábia Saudita e Egito, por exemplo 

 Acordo de Camp David: devolução do Sinai ao 

Egito e manutenção da paz entre Egito e Israel 

 Mediação: EUA 
 

Anos 1980 

Primeira Intifada 

 Revolta dos palestinos nos territórios da Cisjordânia e da 
Faixa de Gaza 

 Participação ampla e irrestrita da população 

 Mostra para o mundo da assimetria entre as forças de 

Israel e dos palestinos 

 Maior pressão internacional para mediação e 
superação do conflito em meio ao arrefecimento da 

Guerra Fria 

 

Anos 1990 
Acordos de Oslo 

 Primeiro acordo entre palestinos (ANP) e Israel 

 Reconhecimento político mútuo 

 Eventual retirada israelense de Gaza com governo 

palestino pleno na região 

 Governo partilhado entre palestinos e israelenses na 
Cisjordânia 

 

Anos 2000 
Pressão de extremistas dos dois lados 

 Israel: extrema-direita 

 Palestina: partido Hamas 

A pressão fez retroceder o processo de paz da década 

anterior e promover uma ruptura político-territorial entre os 
palestinos 

 Cisjordânia: governo do partido Fatah 

 Gaza: governo do partido Hamas 


