
Geopolítica da Ásia Ocidental e Central 
 
1. Apresentação 

Didaticamente os principais eventos envolvendo tensões 
geopolíticas domésticas e internacionais serão apresentados de 
forma cronológica e regional da seguinte forma: 
 Golfo Pérsico 

 Ásia Central 
 Convergência do eventos apresentados 
 
2. Golfo Pérsico 

Irã 
 Anos 1950-70 
 Rei (xá) Mohamed Reza Pahlavi 

 Governo autoritário americanófilo 
 Resistência ao governo 
 Comunistas: contra o alinhamento externo aos EUA 

 Xiitas: contra a ocidentalização e laicização da sociedade 
 1979: Revolução Islâmica 
 Derrubada do rei 

 Formação de governo republicano 
 Governo confessional muçulmano xiita 

 Política externa: antiamericana 

 
Iraque 
 Anos 1970: governo Saddam Hussein 
 1980: invasão do Iraque sobre território iraniano 

 Início da Guerra Irã x Iraque 
 Atores: 

 Iraque: temor do expansionismo xiita sobre a população 
iraquiana; apesar de Hussein ser sunita, 60% da 
população do país é xiita e oprimida pelo governo 

 EUA: objetivo de enfraquecimento do governo 

antiamericano do Irã 
 1988: fim da guerra 
 Ambos os países estavam economicamente enfraquecidos, 

inclusive pela tendência de deflação do petróleo no 
mercado mundial 

 Anos 1990: 
 Iraque 

 Economia prejudicada pela guerra e pela queda do preço 
do petróleo 

 Forte endividamento externo para manter o esforço de 

guerra 
 “Abandono” pelas potências árabes e pelos EUA 

 Invasão do Iraque sobre o Kuwait 
 Fatores: 

 Alegados: divisão política territorial ilegítima herdada 
do imperialismo; exportações do Kuwait acima das 
cotas da OPEP 

 De fato:  
 Fim da dívida externa com o Kuwait 
 Aumento das reservas sob controle do Iraque e do 

seu peso em negociações internacionais 
 Problema: EUA: o país era o maior importador mundial 

de petróleo na época e ficaria com sua economia 
vulnerável com o controle iraquiano sobre o petróleo do 

Kuwait 
 1990-91 
 Aprovação pelo CSONU do uso da força para a retirada 

das tropas do Iraque do Kuwait 

 Início da Guerra do Golfo – 1991 
 Vitória dos EUA 
 Imposições contra o Iraque: 

 Redução da capacidade militar 
 Proibição de aeronaves de guerra ao sul e ao 

norte do país 

 Proibição de venda de petróleo 
 OBS.: tendo em vista a divisão político-territorial 

do Iraque entre curdos, xiitas e sunitas, o 
presidente Hussein não foi deposto para a 

manutenção da unidade territorial 
 Anos 2000 
 Iraque: de país com IDH dos mais altos da região, passou 

a ter esse indicador semelhante aos da África Subsaariana 
 EUA: acusações sobre o Iraque 
 Financiamento de terrorismo internacional 
 Produção de armas de destruição em massa 

 OBS.: as acusações era mentirosas, o tempo provou; 
mesmo na época, um governo pobre como o do 
Iraque não conseguiria enviar dinheiro para grupos 

terroristas ou desenvolver potentes programas 
militares 

 2003: Guerra do Iraque 
 Fatores: EUA: 

 Pressão da indústria de armas e do petróleo 
 Vitória americana 
 Queda de Hussein (eventualmente foi condenado e 

enforcado) 

 Iraque: instabilidade entre os grupos xiita, sunita e 
curdo; espalhamento de grupos terroristas 

 
3. Ásia Central 
 Afeganistão: Anos 1970-80 
 Fim da monarquia e início de breve república 

 Queda da república e início de governo socialista 
 Tensões 
 Dentro do partido comunista 

 Com a sociedade 
 Setores rurais mais conservadores 

 Anos 1980 

 Envio de tropas da URSS para auxiliar o governo comunista 
 EUA: guerra por procuração: envio de armas e treinamento 

para os rebeldes 

 “Madrasas” no Paquistão financiadas pelos EUA e pela 
Arábia Saudita 

 1989: fim da ocupação soviética 

 Anos 1990: queda do governo comunista e início do governo 
talibã 
 Fundamentalista sunita 

 Anos 2000: EUA: “Guerra ao Terror” 

 2001: guerra do Afeganistão 
 Queda do governo talibã 
 Permanência do grupo controlando extensas áreas 

interiores, suas populações e o comércio de heroína 
 Novo governo pró-EUA 
 Presente apenas nas cidades  

 Fraco e corrupto 
 Anos 2020 
 Redução da demanda americana de controle regional 

 Retirada de tropas 
 Talibã: retomada do governo em 2021 

 

4. Convergências 
Alguns aspectos relevantes na geopolítica regional 
 Irã: tendência de fortalecimento 
 Eliminação dos governos vizinhos adversários: Afeganistão 

e Iraque 
 Fortalecimento pelo aumento do preço do petróleo 
 Novos alinhamentos: Rússia e China 

 
Aumento das tensões regionais ligadas às potências mundiais: 
 Irã 
 Rússia e China 

 Arábia Saudita e Israel 
 EUA 

 

5. Primavera árabe 
Revoltas populares de caráter massivo e irrestrito contra 
estruturas políticas autoritárias de longa duração no Norte da 
África e Oriente Médio. 

 
Resultados: 
Jordânia e Arábia Saudita: 
 Repressão do governo contra as populações e manutenção 

dos regimes 

Tunísia, Líbia, Egito e Iêmen: 
 Queda dos governos e manutenção inicial da instabilidade 

política 
 Permanência de violência ou guerra civil: Líbia e Iêmen 

 Continuidade das antigas estruturas políticas: Tunísia e 
Egito 

 

Guerra civil mais prolongada com alinhamentos internacionais 
na Síria 
 Apoio da Rússia ao governo 
 Apoio saudita e americano aos rebeldes caracterizados pela 

diversidade e tendências políticas contrárias 
 Rebeldes: 
 Antiamericanos e pró-EUA 

 Liberais e fundamentalistas religiosos 
 O caráter diverso dos rebeldes foi um fator para o 

baixo desempenho do auxílio dos EUA 


