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Capítulo 13

Tensões no Oriente Médio

Agora é com você – Pág. 39

01  Para os judeus, a Palestina é uma terra santa. É a terra que 
Deus reservou para abrigar o povo hebreu e seus descen-
dentes.

02  Hoje, a Palestina encontra-se dividida em três regiões: 
a Faixa de Gaza, área com pouco mais de 365 km2, onde 
vivem cerca de 1,8 milhão de palestinos; o Estado de Israel, 
com uma área de 27 mil km2, criado para abrigar o povo 
judeu; e a Cisjordânia, área de 5,9 mil km2, originalmente 
reservada ao povo palestino, mas que os israelenses foram 
ocupando cada vez mais com suas colônias.

03  No século XIX, a Palestina era uma área ocupada majo-
ritariamente pelo povo palestino. Naquela época, surgiu 
um movimento dentro da comunidade judaica conhecido 
como sionismo. Esse movimento defendia a volta dos 
judeus à Palestina, por entender que era a terra prome-
tida por Deus a eles. Os judeus começaram a chegar em 
grande número à região, até que, em 1947, a ONU propôs 
dividir a Palestina em dois Estados: um para abrigar o povo 
palestino e outro para abrigar o povo judeu. Os judeus 
concordaram, mas os palestinos não, argumentando que a 
população palestina era maior que a população judaica e, 
por isso, deveria ter parte maior na divisão das terras. Pelo 
acordo proposto pela ONU, contudo, os judeus � cariam 
com mais da metade do território. Diante do impasse, os 
judeus fundaram o Estado de Israel e, como resposta, os 
povos árabes decretaram guerra contra eles. Os israelenses 
venceram e acabaram ocupando áreas destinadas aos 
palestinos. Desde então, devido às questões territoriais, 
uma série de con� itos vem se desenrolando na região.

Agora é com você – Pág. 43

01  Antes da Revolução Islâmica, o Irã era uma monarquia que 
adotava uma série de hábitos das sociedades ocidentais. 
A revolução transformou o país em uma República Teo-
crática Islâmica e procurou afastar os hábitos ocidentais. 
Amparando-se nos princípios religiosos, proibiu as mulhe-
res de saírem em público sem um véu sobre os cabelos, 
aboliu a música secular no país e introduziu a aplicação de 
castigos físicos a quem infringisse preceitos muçulmanos, 
como a proibição do sexo antes do casamento, do adulté-
rio, do consumo de álcool, entre outras restrições.

02  Na mesma época em que Khomeini (líder xiita) assumiu o 
poder no Irã, Saddam Hussein (muçulmano sunita), tornou-se 
presidente do Iraque. Além das diferenças de facções islâ-
micas entre os dois governantes, Irã e Iraque tinham uma 
antiga disputa por questões de fronteiras às margens do 
Rio Shatt al-Arab. Valendo-se da vulnerabilidade do Irã no 
cenário internacional e contando com o apoio do governo 
dos Estados Unidos, o Iraque declarou guerra ao Irã.

03  Os norte-americanos temiam que o fundamentalismo reli-
gioso implantado pelo novo governo do Irã se propagasse 
para outras regiões do Oriente Médio. Por essa razão, 
apoiaram os iraquianos na guerra contra o Irã.

Agora é com você – Pág. 47

01  Entre as diversas razões para a invasão do Kuwait pelo Ira-
que, podem ser citados o desejo de expansão territorial, 
conquistando poços de petróleo e importantes acessos 
ao Golfo Pérsico, e a divergência de interesses entre os 
dois países como membros da OPEP (o Iraque acusava 
o Kuwait de desrespeitar acordos � rmados entre os paí-
ses-membros, por estar produzindo um volume maior de 
petróleo do que o estipulado, o que estaria provocando a 
queda no preço do produto).

02  Os Estados Unidos lideraram uma força de coalizão que, 
com o apoio da ONU, bombardeou o Iraque, a � m de for-
çá-lo a desocupar o território do Kuwait.

03  Desde 2011, a Síria tornou-se palco de uma guerra civil na 
qual agentes do governo, forças da oposição e grupos fun-
damentalistas islâmicos brigam pelo poder, além da interfe-
rência de potências internacionais. Os con� itos começaram 
no contexto da Primavera Árabe, mas ganharam propor-
ções muito maiores. Potências internacionais, como Esta-
dos Unidos e Rússia, cada qual com seu interesse, chega-
ram a bombardear o país. Toda essa onda de violência já 
fez com que 11 milhões de pessoas � cassem desabrigadas; 
desse total, cerca de 4 milhões se tornaram refugiados em 
países do Oriente Médio e da Europa, principalmente.

SIMULADO

01  D
 Percebe-se nas imagens que o muro construído por Israel 

tem por objetivo segregar o povo palestino, restringindo-o 
a uma pequena faixa de terra dentro de um território que, 
na visão do próprio Banksy, deveria ser seu por direito. 
Dessa forma, o povo palestino é retratado como prisioneiro.
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02  B

 A opção B é a única correta, pois na Guerra dos Seis Dias, 
em junho de 1967, Israel, demonstrando sua superiori-
dade bélica, em investidas rápidas, anexou diversos terri-
tórios do seu entorno, como as Colinas de Golã (tomadas 
da Síria), a Cisjordânia (anexada da Jordânia), a Faixa de 
Gaza e a Península do Sinai (ambas tomadas do Egito), 
ampliando consideravelmente seus domínios territoriais.

03  C
 A relação dos judeus com a Palestina, chamada por eles 

de “Terra Prometida por Iavé”, teve seu início por volta 
do ano 2000 a.C. Contudo, após uma sucessiva onda de 
saídas e retornos, no � nal do século XIX, surgiu o movi-
mento sionista, encabeçado por Theodor Herzl com o livro 
O Estado Judeu. Após o holocausto desse povo pelos 
nazistas na segunda Grande Guerra, surgiu a proposta de 
criação de um Estado judeu na região, com o apoio dos 
Estados Unidos, seus aliados diante dos árabes. 

04  V, V, V, F
(V)
(V)
(V)
(F) A partilha da Palestina foi decidida no dia 29 de 

novembro de 1947, na Assembleia Geral da Orga-
nização das Nações Unidas, presidida pelo gaúcho 
Oswaldo Aranha. A ONU foi criada para substituir a 
falida Liga das Nações, que falhara em seu propó-
sito de manter a paz mundial após a Primeira Grande 
Guerra. A divisão foi apoiada pelas duas superpo-
tências que emergiram da Segunda Guerra e que, 
naquele momento, dividiam o mundo em dois polos: 
capitalista e socialista.  

05  D
 O con� ito entre o Estado de Israel e o grupo terrorista 

Hamas (Movimento de Resistência Islâmica), cuja origem 
remonta à Primeira Intifada (1987), tem como causas o não 
reconhecimento por parte dos povos árabes da criação do 
Estado judeu e a reivindicação da consolidação do Estado 
árabe-palestino, conforme resolução da ONU. Após a parti-
lha da Palestina, o Estado judeu foi imediatamente criado, 
quando os judeus eram minoria na região, em detrimento 
dos árabes, que não tiveram seu Estado reconhecido.

06  C
 Em 5 de junho de 1967, em uma investida de antecipação a 

uma possível invasão árabe, Israel lançou uma ofensiva con-
tra os Estados vizinhos, apoderando-se de territórios pales-
tinos que eram administrados pelo Egito (Faixa de Gaza) 
e pela Jordânia (Cisjordânia e Jerusalém Oriental), assim 
como de territórios próprios do Egito (Península do Sinai) e 
da Síria (Colinas de Golã). Em apenas seis dias, o território 
israelense que, em 1948, correspondia a 43% da Palestina, 
foi ampliado para 75%. A partir de então, a consolidação do 
Estado árabe-palestino tornou-se mais distante.

07  E
 As três a� rmativas são verdadeiras. O movimento sionista, 

dirigido por Theodor Herzl e David Ben-Gurion, impulsio-
nou as discussões em torno da criação do Estado judeu na 
Palestina. Em 1947, a região, segundo resolução da ONU, 
saía da tutela britânica e passava a ser assunto da orga-
nização, que decidiu pela partilha da qual nasceriam um 
Estado judeu e um árabe. No ano seguinte, as lideranças 
sionistas anunciaram a criação do Estado judeu, enquanto 
o Estado árabe até hoje não foi concretizado. 

08  C
 A proposta de partilha da Palestina pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) previa a retirada das tropas britânicas 
da região e a consequente divisão do território, criando um 
Estado judeu e um Estado árabe. Vitoriosos na Guerra dos 
Seis Dias (1967), os israelenses ocuparam grande parte da 
Palestina, tomando territórios do Egito, da Síria e da Jor-
dânia, mas não tomaram territórios do Iraque. Conclui-se, 
portanto, que as a� rmativas I e III são incorretas.

09  C
 A Revolução Iraniana de 1979 foi a base para a ascensão 

do fundamentalismo islâmico no Oriente Médio e na Ásia 
Central, seja de inclinação xiita ou sunita. Desde 1979, 
com a derrota das forças do xá Reza Pahlevi e a ascensão 
do aiatolá Khomeini, uma visão mais teocrática, xenófoba 
e antimoderna passou a ser dominante na região. Com a 
chegada do aiatolá Khomeini a Teerã, o xá Reza Pahlevi, 
ditador que governou o Irã de maneira implacável, opri-
mindo a população e permitindo a concentração de renda, 
fugiu para o exílio no Egito, em janeiro de 1979. O exér-
cito dissolveu-se, assim como a Savak, a polícia secreta, e 
a assembleia dos deputados que sustentavam o regime 
deposto.
 

10  A
 Apesar de serem países islâmicos, sendo que no Iraque pre-

dominam os sunitas e no Irã, os xiitas, há uma rivalidade 
entre eles que culminou na Guerra Irã-Iraque, relacionada 
a questões territoriais, ou seja, a disputas pelo controle das 
terras férteis da Planície da Mesopotâmia. O maior elemento 
dessas disputas é de ordem natural, pois a con� guração do 
relevo, em áreas planas e com a presença de solos férteis, 
favorece a prática agrícola. Além disso, a disputa também 
ocorreu por conta da sua rede hidrográ� ca, formada por 
grandes rios perenes (rios Tigre e Eufrates), algo raro em 
uma área onde predominam os climas árido e semiárido. 
A invasão ao Irã pelas tropas iraquianas foi projetada por 
Saddam Hussein, que tentou tirar proveito da Revolução 
Iraniana, ocorrida no ano anterior, supondo a fragilização 
do país vizinho. 

11  C
 A Guerra do Golfo, ocorrida em 1991, foi resultado da 

invasão iraquiana ao Kuwait, visando se apoderar de suas 
áreas produtoras de petróleo. O Iraque a� rmava que o 
Kuwait estava vendendo o petróleo a preço muito baixo, 
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causando-lhe prejuízos. O Conselho de Segurança da 
ONU autorizou o uso de todas as forças necessárias para 
a desocupação do Kuwait. Os EUA, que haviam se aliado 
ao Iraque na guerra contra o Irã, lideraram uma coalizão 
composta por diversos países que bombardearam inten-
samente o Iraque, na Operação Tempestade no Deserto. 
Foi o maior aparato militar colocado em operação desde a 
Segunda Guerra Mundial. Consistiu, primordialmente, em 
ataques aéreos e no lançamento de mísseis de cruzeiros. 
No total, foram lançadas mais de 85 mil toneladas de bom-
bas sobre o Iraque, forçando-o a desocupar o Kuwait.

12  E

 Apesar de concentrar 90% da população do Oriente 
Médio, os árabes não conseguiram impedir a criação de 
um Estado judeu em seu território. A in� uência dos Esta-
dos Unidos, que buscavam ter um aliado em meio a uma 
região hostil aos seus interesses imperialistas, era uma 
questão estratégica. Somado a isso, os países islâmicos 
da região não demonstraram qualquer possibilidade de 
se coligarem para lutar contra a ingerência estadunidense 
sobre seus domínios. Esse quadro também contribuiu para 
fragilizar a proposta de consolidação do Estado árabe na 
Palestina.

LEIA E ANALISE

01  a) A crítica refere-se à Justiça de Israel, que age de modo 
diferenciado quando se trata de julgar acusações contra 
judeus e acusações contra palestinos. De acordo com o 
quadrinho, em quatro anos, os colonos judeus mataram 
42 palestinos, mas apenas três pessoas foram condena-
das, e a pena mais pesada foi de três anos de cadeia. 
Nesse mesmo período, os palestinos mataram 17 colo-
nos judeus, e a Justiça condenou seis palestinos à pri-
são perpétua e três pessoas a 20 anos de reclusão. Além 
disso, seis residências de palestinos foram demolidas.

 b) Pelo quadrinho, percebe-se um sentimento de revolta 
dos palestinos em função das arbitrariedades das quais 
são vítimas. Ao mesmo tempo, manifestam um senti-
mento de insegurança (“Você não se sente seguro nem 
em sua própria casa”) e desamparo (“Para quem vamos 
reclamar? Para os soldados?”).

02  a) Os soldados sírios tinham pose de soldados corajosos, 
com armas modernas, valorizando assim o exército 
sírio. Já os soldados israelenses eram representados 
de maneira negativa. Um deles é representado como 
traiçoeiro, uma vez que ergue uma bandeira pedindo 
paz, mas tem escondido, às costas, uma faca. Outro, 
inclusive, é representado como morto, mas empalado, 
demonstrando o sentimento de ódio em relação aos 
judeus. Ou seja, os brinquedos eram um instrumento 
que ajudava a disseminar, entre os sírios, o ódio contra 
os israelenses.

 b) Espera-se que o aluno re� ita sobre a carga ideológica 
que pode ser transmitida por meio de algo aparente-
mente ingênuo e infantil: os brinquedos. No exemplo 
citado no quadrinho, os brinquedos transmitiam uma 
mensagem de ódio aos judeus. Diferentes mensagens 
também podem ser encontradas em outros brinquedos. 
Por meio deles, podem-se observar questões como 
preconceitos étnicos (a pouca quantidade de bone-
cos negros encontrados à venda), exaltação à violência 
(grande número de bonecos armados com metralhado-
ras ou outras armas de fogo) etc.


