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Apresentação da Revista 
	

	

	

Como	o	projeto	da	Oriente-se!	é	novo,	é	importante	apresenta-lo	antes	de	expor	os	artigos.	A	
Oriente-se!	 tem	 como	 principais	 objetivos	 ser	 uma	 fonte	 de	 aprendizagem	 para	 os	 seus	
idealizadores	e	ampliar	o	debate	multidisciplinar	sobre	o	Oriente	Médio	proporcionando	um	
espaço	 para	 que	 sejam	 compartilhados	 diferentes	 pontos	 de	 vista,	 pois,	 usualmente,	 os	
diferentes	 grupos	 que	 estudam	temáticas	 relacionadas	 ao	 Oriente	 Médio	encontram-se	
divididos	 por	 disciplinas	acadêmicas	 e	 ideologias	 divergentes.	Espera-se	 que	 a	 revista	 seja	
uma	fonte	para	novas	referências	e	diálogos.	

Todo	pesquisador	ou	 teórico	 comprometido	 com	a	 ética	 é	bem	vindo,	 independente	da	 sua	
área	de	formação,	e	da	posição	que	ocupa	dentro	da	Academia.	Afinal	como	disse	Alfred	Gell	
em	um	de	seus	livros	"	Não	existem	fronteiras	fechadas	entre	abordagens	intelectuais,	apenas	
mentes	 fechadas	 que	 se	 recusam	 a	 atravessá-las."	 Deste	 modo,	 os	 artigos	 aqui	 publicados	
refletem	a	visão	de	seus	autores,	que	não	necessariamente	é	a	mesma	do	Corpo	Editorial	da	
revista.			

	
	
	

Jamila Jacob 
Diretora Editorial	
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Percepções sobre o “árabe” no Brasil 
 

Por Patrícia El-moor1

																																																								
1 Doutora em sociologia pela Universidade de Brasília e idealizadora do projeto Presença Árabe no Brasil. Atualmente, 

administra uma página o Facebook homônima ao projeto, que conta com mais de 12 mil seguidores. 
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Os árabes fazem parte de um grupo de 
povos que aportaram no Brasil ao longo dos 
séculos, trazendo diversas culturas 
estrangeiras e contribuindo para a construção 
da identidade nacional.  

Geralmente, quando se fala sobre 
a cultura árabe no Brasil, é comum fazer 
referência aos imigrantes (em sua grande 
maioria, mas não apenas, sírios e libaneses) – 
que aqui desembarcaram a partir da segunda 
metade do século XIX. Também, e não raro, 
reconhece-se uma herança cultural que se 
instalou na forma de hábitos e costumes em 
portugueses e espanhóis, após quase oito 
séculos de influência islâmica na Península 
Ibérica.  

Entretanto, a percepção sobre 
quem sejam os “árabes” varia 
consideravelmente. Dada à complexidade da 
discussão sobre o que significa ser árabe hoje 
em dia (e as implicações sociais, políticas, 
econômicas culturais, linguísticas dessa 
discussão, apenas para citar alguns exemplos 
de fatores que interferem nesse assunto), faz-
se necessário apresentar um pouco das 
principais reflexões em torno da palavra, bem 
como as recorrentes confusões provocadas 
pela difusão de estereótipos e desinformações 
que frequentemente acompanham os árabes.  

O presente texto reúne uma série 
de informações que oferecerão aos leitores 
um visão sobre as dificuldades em se falar ou 
escrever sobre o “árabe”, uma vez que este 
palavra  possibilita o surgimento de um 
conjunto enorme de interpretações, 
representações sociais e, muitas vezes, 
confusões. 

 

 
A polissemia da palavra “árabe” 

 

A título de introdução, merece 
aqui a lembrança de que a consolidação dos 
atuais países árabes enquanto nações 
independentes não é antiga e que, parte da 
confusão existente atualmente em relação à 
compreensão sobre quem são os árabes, está 
relacionada à sua história e à forma como a 
religião islâmica esteve associada a um 
período de expansão de um império que 
posteriormente viria a sofrer uma intensa 
retração. 

Em termos geográficos, a 
Península Arábica 2  foi habitada por vários 
séculos por tribos nômades, até que no século 
VI iniciou-se um processo de unificação. 
Naquele momento, um líder com uma 
impressionante capacidade agregadora e 
estratégica inspirou os habitantes daquela 
região a ponto de consolidar o Islã como uma 
das maiores religiões e impérios que se tem 
notícia. Maomé nasceu no ano 570 e faleceu e 
632. É considerado, pelos muçulmanos, o 
último profeta de uma linhagem que contém 
Abraão, Ismael, Isaac, Jacó, Davi e Jesus. Foi 
o responsável por um processo de unificação 
e expansão que vai do século VII partindo do 
que se conhece atualmente como Oriente 
Médio, alcançando a Pérsia (hoje chamada de 
Irã), o norte da África e parte de Portugal e 
Espanha.  

 

																																																								
2 A Arábia é uma península da Ásia Ocidental, próxima 

da África. Limita-se a noroeste com a Palestina, ao 

sul com o oceano Índico, a leste com o golfo Pérsico 

e a oeste com o mar Vermelho. 
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Figura 1 – A expansão do Islã até o ano 750. 3 

Figura 2 – Mapa do al-Andalus, na Península 

																																																								
3  Fonte: Mestres da História. 

http://mestresdahistoria.blogspot.com.br/ Acesso em 

agosto de 2014. 

Ibérica, no ano 950, durante o Califado 
Omíada (711-1031) 4 

No entanto, a impressionante 
expansão religiosa e cultural iniciada por 
Maomé conhece seu declínio a partir do 
século XIII, porém, quando suas fronteiras 
começaram a retrair. No século XV os golpes 
foram ainda mais fortes, culminando com a 
queda de Granada e o ataque pelos turcos 
otomanos em terras muçulmanas.  

Importante mencionar que o Islã, 
religião nascida na Península Arábica, que 
unificou tribos, extrapolou suas fronteiras e se 
expandiu de forma rápida levando o idioma 
árabe e uma cultura que ia sendo forjada ao 
longo desse processo para todos os locais por 
onde se instalou, teve um papel central na 
difusão do que hoje poderia ser chamado de 
uma “cultura árabo-islâmica”. Cabe recordar 
que por onde o Império Islâmico passou, a 
conversão religiosa não era imposta, embora 
houvesse incentivos para que as pessoas 
adotassem a nova fé. Destaca-se, porém, que 
a cultura árabe naquele momento tornou-se 
fortemente associada à religião, pois 
mecanismos de expansão deste projeto de 

																																																								
4 Califado (do árabe خلافة, transl. khilāfa) é a forma de 

governo que representa a unidade e liderança política 

do mundo islâmico. A posição de seu chefe de 

Estado, o califa, baseia-se na noção de um sucessor à 

autoridade política do profeta islâmico Maomé. 

Desde o advento do islã até 1924, diversas dinastias 

alternaram-se sucessivamente no califado, incluindo 

os omíadas, que foram expulsos de Damasco para 

Córdoba, no al-Ândalus (na Península Ibérica), os 

abássidas, que governaram a partir de Bagdá, os 

fatímidas, que governaram a partir de Cairo, no 

Egito, e, finalmente, os otomanos. Fonte da imagem: 

El Legado Andalusí Fundación Pública Andaluza 

www.legadoandalusi.es/ Acesso em agosto de 2014. 
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nação intensificaram este amalgama que 
envolvia o idioma árabe, a busca pelo 
conhecimento, pelo refinamento da música, 
da arquitetura e da ciência. Cidades como 
Damasco, e posteriormente Bagdá, foram 
centros culturais importantes e, embora o 
processo de expansão religiosa não tenha sido 
livre de conflitos, batalhas e disputas, estes 
polos irradiaram conhecimento e eram 
tomados como referências aonde quer que o 
Islã tivesse chegado. 

Diante desse contexto, é possível 
compreender porque, embora a cultura 
arábica não seja homogênea e possua suas 
nuances internas, que variam de região para 
região, passou a ser fortemente associada à 
religião islâmica. Entretanto, com o passar 
dos séculos, outros povos assumiram o 
controle do império islâmico, tendo 
contribuído para dois aspectos relvantes: (i) 
impulsionaram o enriquecimento cultural da 
religião sob a perspectiva das artes, ciências, 
arquitetura, filosofia ou estratégias de guerra; 
e, (ii) introduziram à religião um rol de 
elementos culturais bastante distintos 
daqueles originalmente relacionados à região 
onde o islã originou-se, qual seja, a Península 
Arábica. 

 
 

Quem são os árabes 

 

A palavra “árabe”, embora um 
substantivo simples, carrega um conjunto de 
significados e representações sociais. Ela 
pode ser usada com conotações distintas nos 
diversos campos de conhecimento existentes, 
tais como o geográfico, o linguístico e o 
histórico. E ainda, com frequência é associada 
a assuntos religiosos e políticos, sendo 
comum despertar posicionamentos carregados 
de preconceitos e desinformação. O conceito 
também foi objeto de análise por parte de 

muitos intelectuais, alguns dos quais serão 
citados adiante, preocupados em definir o que 
isso representa e como interfere 
identitariamente sobre as pessoas que se 
autodenominam árabes.  

Em 1982, a historiadora brasileira 
Maria Yedda Linhares, ao publicar o livro O 
Oriente Médio e o mundo árabe chamou 
atenção para o fato de que “Oriente Médio” e 
“Mundo Árabe” são expressões cujos 
conteúdos tendem a se confundir na mente do 
leitor comum da “crônica internacional”. 
Segundo ela, o primeiro termo passou a ser 
bastante utilizado a partir dos anos 1940 para 
designar uma área do globo terrestre “de cerca 
de uma dezena de milhões de quilômetros 
quadrados e uma população em crescimento 
explosivo cujas cifras ultrapassam a marca 
dos 200 milhões de habitantes”. (LINHARES, 
2004, p. 10)  

Figura 3 – O Oriente Médio em 1979 5 

 
 

Já a palavra árabe, pela sua 
própria etimologia, significa “nômade que 
vive sob a sua tenda no deserto” (embora essa 
definição não seja compartilhada por muitos 
estudiosos do tema) e, por essa razão, o 
termo, durante séculos, se referiu mais a um 
“gênero de vida e organização social do que 
a uma língua e, menos ainda, a uma raça”. 
																																																								
5 LINHARES, 2004, p. 51. 
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Entretanto, de acordo com Linhares, faz-se 
importante reforçar sempre o fato de que os 
povos aos quais chamamos de árabes 
representam um conjunto heterogêneo do 
ponto de vista étnico: 

A própria língua árabe, 

que se difundiu, 

arabizou populações e 

gerou mais arabizados 

do que árabes 

propriamente ditos, 

povos que passaram a se 

identificar pela língua, 

pela religião e pelos 

hábitos sociais. Assim 

como os povos, a língua 

sofreu transformações e 

apresenta hoje variações 

acentuadas segundo o 

país e o grau maior ou 

menor de assimilação 

com populações e 

culturas preenxistentes. 

(idem, p. 18) 

Não raro, existe atualmente uma 
tendência a se referir ao termo árabe ao se 
falar sobre uma região particular do mundo: 
autointitulam-se árabes quase todas as pessoas 
na localização que se estende desde a Costa 
Atlântica do Norte da África até o Golfo 
Pérsico. Cabe menção, neste caso, a famosa 
citação de Sati´Al-Husri:  “al-Umma al-
'Arabiya min al-Muhit al-Atlasi ila al Khalij 
al-arabi” ou, em português, "a Nação Árabe 
do Oceano Atlântico ao Golfo Arábico” 

(DAWISHA, 2003, p. 185), frase que pode 
ser tomada como ilustração sobre como a 
origem do nacionalismo árabe, ideologia que 
busca valorizar e enaltecer as glórias da 
civilização, a língua e a literatura “árabes”, 
conclamando uma união política desde o 
Oceano Atlântico ao Mar Arábico, em 
contraposição ao domínio “ocidental” naquela 
região.  

Esta corrente ideológica se 
desenvolveu no inico do século XX por 
oposição ao otomanismo. O movimento 
nacionalista turco, por meio do movimento 
dos Jovens Turcos, influenciou o 
nacionalismo árabe: propunha-se transpor o 
otomanismo fundado sobre a unidade 
muçulmana para o arabismo fundado sobre a 
cultura árabe contra a cultura e a nação turca. 
(CARRÉ, 2013, p. 25) 

Tal ideologia está pautada na 
compreensão da existência de um idioma 
comum (árabe) e do compartilhamento de um 
senso de identidade geográfica, histórica e 
cultural6. Ainda que essa formulação pareça 
um tanto quanto reduzida, é importante 
salientar que essa palavra carrega um 
conjunto de significados e representações 
sociais que muitas vezes podem adquirir 
contornos bastante complexos.   

Embora se imagine que as pessoas 
compreendam que uma família árabe em 
Beirute – capital do Líbano – possua hábitos 
distintos de uma família em Túnis – capital da 
Tunísia –, por exemplo, na maioria das vezes 
																																																								
6Guide to Arab Culture: Health Care Delivery to the 

Arab American Community. Documento publicado 

em 1999 pelo Arab Community Center for Economic 

and Social Services, nos Estados Unidos da América. 

Disponível em: 

http://www.accesscommunity.org/site/DocServer/hea

lth_and_research_cente_21.pdf. Acesso em: 24 jul. 

2013. 
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é recorrente encontrar mais generalizações e 
confusões em torno da palavra “árabe” do que 
esclarecimentos. Além de um componente 
político responsável por este conjunto de 
incompreensões acerca do tema, confusões 
ocorrem também motivadas por questões 
religiosas.  

Em tempo, com alguma 
frequência observa-se, por exemplo, que em 
várias esferas da sociedade existe uma 
tendência a se considerar os muçulmanos 
como se fosse um grande grupo homogêneo – 
em outras palavras – todos iguais. E, ainda, 
repetidamente deparamo-nos com o 
“discurso” de que ser árabe é ser muçulmano. 
Não obstante, muita gente se esquece ou 
sequer sabe que a religião islâmica é praticada 
por quase 1/4 da população mundial7, está 
presente em mais de 50 países, e que existe no 
comportamento desse 1,3 bilhão de pessoas 
tanta diferença cultural que seria no mínimo 
absurdo tratá-las e tomá-las como iguais. 

Do ponto de vista identitário, 
diferentes pessoas, muitas vezes algumas 
delas sem qualquer relação entre si, podem se 
sentir árabes ou sentir que pertencem a uma 
cultura dita “árabe”. Uma das discussões mais 
recorrentes em torno desse sentimento diz 
respeito ao processo de arabização vivido por 
diversos países por onde o império islâmico 
percorreu na chamada etapa áurea da religião. 

Nesse sentido, o imaginário criado 
a respeito dessa palavra desperta grande 
interesse sociológico. Interessante acrescentar 
que entre 2011 e 2014 realizei uma pesquisa 
durante meu doutorado no programa de pós-

																																																								
7 O percentual de muçulmanos no mundo está previsto 

para atingir um quarto da população mundial até 

2020. (ALVES, 2010) Disponível em: 

http://www.ufjf.br/ladem/2010/04/13/transicao-

demografica-nos-paises-islamicos-artigo-de-jose-

eustaquio-diniz-alves/. Acesso em: 24 jul. 2013.  

gradução em Sociologia pela Universidade de 
Brasília (EL-MOOR, 2014) e uma situação 
corriqueira durante esses anos era encontrar e 
conversar com pessoas que pouco sabiam 
sobre o que caracterizaria o chamado “mundo 
árabe”, embora se mostrassem sempre à 
vontade para falar sobre o assunto, até mesmo 
tecendo afirmações díspares ou equivocadas.  

 No início do 

século VII, surgiu às 

margens dos grandes 

impérios, o Bizantino e 

o Sassânida, um 

movimento religioso 

que dominou a metade 

ocidental do mundo. Em 

Meca, cidade da Arábia 

Ocidental, Maomé 

começou a convocar 

homens e mulheres à 

reforma e à submissão à 

vontade de Deus, 

expressa no que ele e 

seus seguidores 

aceitavam como 

mensagens divinas a ele 

reveladas e mais tarde 

incorporadas num livro, 

o Corão. Em nome da 

nova religião — o Islã 

—, exércitos recrutados 

entre os habitantes da 

Arábia conquistaram os 

países vizinhos e 
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fundaram um novo 

Império, o Califado, que 

incluiu grande parte do 

território do Império 

Bizantino e todo o 

Sassânida, e estendeu-se 

da Ásia Central até a 

Espanha. O centro de 

poder passou da Arábia 

para Damasco, na Síria, 

sob os califas omíadas, e 

depois para Bagdá, no 

Iraque, sob os abácidas. 

No século X, o Califado 

desmoronou, e surgiram 

califados rivais no Egito 

e na Espanha, mas a 

unidade social e cultural 

que se desenvolvera em 

seu interior 

continuou. (HOURANI, 

2001, p. 21)  

Ainda, ao longo da pesquisa 
realizada para elaboração da tese 
anteriormente mencionada, pude notar que 
parte da dificuldade em realizar estudos sobre 
assuntos ligados ao mundo árabe se dá pelo 
fato de que as diferentes referências 
bibliográficas partem de entendimentos 
muitas vezes distintos, excessivamente 
específicos ou até mesmo vagos, sobre qual 
seria exatamente o universo sobre o qual se 
deseja falar. Por exemplo, um dos grandes 
autores a respeito do tema, Albert Hourani, ao 
escrever Uma História dos Povos Árabes 
(1994), optou por não estabelecer nenhum 

tipo de definição sobre seu objeto de 
investigação.  

Este livro trata da parte 

ocidental do mundo 

islâmico, aquela em que 

o árabe era a língua 

dominante na alta 

cultura e, numa forma 

ou noutra, na fala 

coloquial. Seria errado, 

claro, pensar que essa 

era uma região 

nitidamente isolada do 

mundo em torno dela. 

Os países de língua 

árabe ainda tinham 

muito em comum com 

os de língua persa e 

turca; as terras em torno 

do oceano Índico e do 

mar Mediterrâneo 

tinham estreitas ligações 

umas com as outras, 

fosse a religião 

dominante o Islã ou não; 

todo mundo vivia dentro 

das mesmas restrições 

impostas pela limitação 

de recursos humanos e 

do conhecimento 

técnico de como usá-los. 

Seria também 

demasiado simples  
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pensar nessa vasta 

região como formando 

um único “país”. Melhor 

seria pensar nos lugares 

onde o árabe era a 

língua dominante como 

um grupo de regiões 

distintas umas das outras 

em termos geográficos e 

naturais, e habitadas por 

povos com tradições 

sociais e culturais 

características, que 

ainda subsistiam em 

modos de vida e talvez 

também em hábitos de 

pensamento e 

sentimento, onde a 

consciência do que 

existira antes do advento 

do Islã enfraquecera ou 

praticamente 

desaparecera. Processos 

sociais mais ou menos 

semelhantes podem ser 

vistos nessas regiões, e 

uma língua comum e a 

cultura nela expressa 

facilitavam às classes 

urbanas letradas o 

intercâmbio umas com 

as outras. (HOURANI, 

1994, p. 106) 

O tratamento dado nesta 
importante publicação, escrita por um filho de 
libaneses e uma das maiores autoridades em 
história do mundo árabe, foi abordar de forma 
bastante detalhada e abrangente aquelas 
regiões do mundo islâmico cuja língua é o 
árabe, no período compreendido entre o 
aparecimento do Islã, no século XII, até o 
início da década de 1990.  

De acordo com Clemesha (2010), 
quando Albert Hourani começou a lecionar 
história árabe, em 1951 em Oxford, não 
havia, segundo o prório autor, muitos livros, 
ou cursos, sobre os quais pudesse se apoiar.  

A história árabe, ausente 

dos departamentos de 

História, era lecionada 

por linguistas, entre 

outros especialistas, 

reunidos nos 

departamentos de 

“estudos árabes ou 

orientais”, onde 

ganharam a hoje 

difamada denominação 

de “orientalistas”. 

(CLEMESHA, 2010, p. 

89) 

 

Pequenas grandes confusões e alguns 
estereótipos 

"Sempre que havia 

enterro de árabe 

importante, mamãe 
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mandava logo cedo um 

aviso às patrícias do 

falecido. Quem sabe se 

não eram conhecidos? O 

recado ia e mamãe, no 

portão, ficava esperando 

o resultado. Não 

demorava, a janela em 

frente se abria, uma das 

três moças aparecia; às 

vezes duas e não era 

raro aparecerem as três 

de vez: Marie, Salma e 

Leone. Batiam um 

cumprimento de cabeça, 

um sorriso de 

agradecimento pela 

informação. Bem-

educadas, as três turcas. 

Em realidade, como já 

foi mencionado, não 

eram turcas — e não 

gostavam de ser assim 

chamadas — e sim, 

sírias ou libanesas. Mas 

havia o hábito de 

chamar-se de turco a 

qualquer pessoa de 

língua árabe, assim 

como de russo a todos 

os judeus.  Os funerais 

árabes impressionavam 

pela pompa. Deles 

participavam os padres 

maronitas, figuras 

imponentes. 

Inteiramente trajados de 

negro, barbas cerradas e 

compridas, vistosos 

medalhões de pedrarias 

pendendo sobre seus 

ventres, longos panos 

esvoaçantes partindo das 

altíssimas tubas. Essas 

tubas faziam com que 

eles me parecessem 

homens imensos, 

amedrontadores — por 

mais de uma vez 

perturbaram meu sono. 

Alguns enterros de 

figuras de grande 

destaque social ou 

econômico rompiam o 

tabu, desfilando pela 

Avenida Paulista, a 

caminho do cemitério 

dos ricos, o Cemitério 

da Consolação." 

(GATTAI, 1979, p.47) 

Ainda que este artigo não tenha 
fôlego suficiente para esgota o tema das 
diferentes interpretações e visões em torno da 
palavra árabe, faz-se imprescindível citar aqui 
a equivocada inclusão, por parte de muitas 
pessoas, de países como a Turquia e o Irã 
entre aqueles que compõem hoje o chamado 
mundo árabe. Cada uma dessas duas nações 
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possui uma história bastante particular, e em 
comum com o chamado “mundo árabe” está 
principalmente o fato de que o Islã também é 
uma religião predominante nessas regiões, 
além da intrínseca expansão dessa crença, que 
em algum momento da história reuniu sob um 
mesmo espectro tais países. 

No Brasil, associar turcos e árabes 
tornou-se comum devido ao fato de que entre 
o final dos anos 1800 e no início dos 1900, 
muitos imigrantes oriundos de países como 
Síria e Líbano chegaram com passaportes do 
Império Otomano. Como o Presidente da 
Associação Cultural Internacional Gibran, 
falecido em 2013, Mansour Chalita esclarece, 
após o Oriente Médio ter sido ocupado entre 
os séculos XII e XIII pelos turcomanos 
oriundos da Ásia, teve início o Império 
Otomano, que durou oito séculos 
ininterruptos, até o fim da Primeira Guerra 
Mundial. A região conheceu um período de 
tirania e miséria e, em 1860, os turcos 
incitaram conflitos religiosos os quais 
culminaram com o massacre de muitos 
libaneses cristãos, o que fez com que muitos 
evacuassem a região montanhosa do Líbano,  
de maioria cristã,  e que foi declarada zona 
autônoma do Monte Líbano.  

Ainda que, após a Primeira 
Guerra Mundial, o Império Otomano tenha 
visto as partes do seu território serem 
desmembradas, a República da Turquia ter 
sido fundada em 1923 e por meio de tratados 
como Sevres e Lausanne, as fronteiras 
daquela região tenham sido redefinidas, 
diversos países árabes que obtiveram sua 
independência naquela ocasião, logo em 
seguida se tornaram colônias de países 
europeus.  Ademais, por não haver uma 
vinda expressiva de turcos, não se observou 
um esforço em esclarecer esse equívoco. 
Ainda nos dias atuais é comum encontrar 
brasileiros que chamam árabes e, às vezes, 
também armênios e judeus, de turcos.   

 Jorge Amado, em seu romance 
A Descoberta da América Pelos Turcos, 
escreveu:  

“Os primeiros árabes a 

aportar no Brasil traziam 

documentos do Império 

Turco-Otomano, de 

modo que eram 

chamados 

indistintamente de 

"turcos", fossem eles 

realmente turcos, 

libaneses ou sírios. [...] 

Os primeiros a chegar 

do Oriente Médio 

traziam papéis do 

Império Otomano, 

motivo por que até os 

dias atuais são rotulados 

de turcos, a boa nação 

turca, uma das muitas 

que amalgamadas 

compuseram e 

compõem a nação 

brasileira." (AMADO, 

1994, p.26) 

Merece menção ainda outra 
confusão clássica observada no Brasil ao se 
falar sobre os árabes, que é a associação com 
o Irã, em parte explicada pelo processo de 
expansão e retração da religião islâmica e 
consequentemente intercâmbio cultural 
experimentado ao longo dos séculos, haja 
vista que a antiga Pérsia também esteve sob 
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domínio islâmico, mas também ao fato de que 
após a Revolução Islâmica de 1979, os 
conflitos políticos e religiosos nesse país 
passaram a ocupar posição de destaque no 
noticiário internacional, tendo evidenciado de 
forma bastante delicada, um conflito de 
valores que parecia se polarizar entre 
“Oriente” e “Ocidente”. 

Neste caso, o fator religioso 
possui um peso fundamental, pois, tanto no 
Irã quanto no grupo de países que atualmente 
compõem o que chamaremos ao longo da tese 
de “Mundo Árabe” possuem o Islã como 
religião, se não oficial, pelo menos 
predominante.  A conquista da Pérsia pelos 
árabes se deu ano 641, tendo a região que 
hoje se conhece como Irã passado a fazer 
parte do mundo islâmico. Naquele momento o 
islã ainda estava fortemente impregnado pela 
cultura árabe, não apenas pelo fato de o 
idioma oficial praticado pelos fiéis ser o 
árabe, mas porque, como dito anteriormente, 
os polos culturais, artísticos e científicos que 
eram referência para os muçulmanos, se 
localizavam na região de onde partiu o 
império, ou seja, a Península Arábica.  

Outro aspecto, além da confusão 
entre árabes, turcos e iranianos, que também 
chamou a atenção ao longo da pesquisa de 
doutorado aqui apresentada, é o imaginário 
construído de forma equivocada a respeito da 
“mulher árabe”, como se de um universo tão 
abrangente, fosse possível traçar um único 
perfil.  

Em 2012, o livro Arab Women in 
Arab News: Old Stereotypes and New Media, 
escrito por Amal Al-Malki, David Kaufer, 
Suguru Ishizaki e Kira Dreher, foi lançado, de 
acordo com os autores, como o intuito de 
refutar estereótipos das mulheres árabes como 
submissas, entre outras características. Por 
meio da análise de notícias veiculadas tanto 
na imprensa árabe quanto nos meios de 
comunicação “ocidentais”, o livro buscou 
contrastar a forma como as mulheres são 

representadas, mostrando que nos jornais e 
noticiarios árabes o tema é tratado muitas 
vezes sob uma mesma perspectiva, situando-
as como passivas e desprovidas da capacidade 
de tomar decisões. Este é apenas um dentre 
vários estudos os quais têm demonstrado que 
a mídia ocidental recorrentemente retrata as 
mulheres árabes como subordinadas e 
cumpridoras de um estereótipo orientalista de 
longa data. 

A representação da mulher árabe é 
um tema que, embora não caiba a este texto 
tratar de forma aprofundada, não poderia 
deixar de ser mencionado aqui, uma vez que 
ao longo da pesquisa de campo realizada entre 
final de 2011 e início de 2014, observou-se 
que o tema apareceu com frequência nos 
meios de comunicação, mas também durante 
algumas entrevistas conduzidas. A maior 
parte das desinformações identificadas 
durante a pesquisa não partiu das pessoas 
entrevistadas, mas foram por elas citadas 
como curiosidade e/ou aspectos causadores de 
um certo tipo de incômodo, seja porque se 
veem com a “tarefa” de esclarecer 
recorrentemente as mesmas confusões, seja 
porque lamentam a dificuldade ou a falta de 
interesse dos meios de comunicação em 
noticiar fatos relacionados ao “mundo árabe” 
sem aprofundar as informações de forma 
adequada. 

A exemplo de curiosidade, merece 
menção o fato de que, também em 2014, o 
Instituto de Pesquisa Social da Universidade 
de Michigan divulgou um estudo 8  que 
provocou reações diversas devido à polêmica 
provocada pela pergunta “Como as pessoas 
em países islâmicos preferem que as mulheres 
se vistam em público?”.  O estudo, realizado 

																																																								
8  Disponível em: 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/como-o-

mundo-islamico-quer-que-as-mulheres-se-vistam. 

Acesso em: 18 set. 2013. 
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com uma amostra pouco expressiva (apenas 
sete países foram consultados, dos quais cinco 
são árabes 9 ), “concluiu” que 62% dos 
entrevistados pensam que uma mulher não 
pode escolher o que vestir.  

Em resposta à polêmica, Bina 
Shah publicou no jornal britânico The 
Independent um artigo intitulado “Por que o 
Ocidente é tão fascinado pelas roupas que as 
mulheres muçulmanas escolhem para usar?” 
(Why is the West so fascinated by the clothes 
Muslim women choose to wear?10). Segundo a 
autora, enquanto os pesquisadores pensaram 
que eles estivessem, talvez, descobrindo uma 
verdade profunda sobre a opinião muçulmana 
em moda feminina, a pesquisa ridicularizou 
profundamente os muçulmanos na mídia 
social. Para ela, “se o objetivo de tal pesquisa 
tenha sido algo além de uma estranha 
obsessão orientalista em relação ao que as 
mulheres muçulmanas usam”, o estudo não 
conseguiu cumprir seu papel.  

Também chama a atenção para a 
dificuldade em se falar sobre a “mulher 
árabe” e para a existência de uma tendência a 
abordar o assunto de forma rasa e 
generalizada, a autora do livro Música árabe: 
expressividade e sutileza, Marcia Dib, em 
entrevista concedida à Revista Shimmie 11 , 
uma publicação impressa criada em 2010 
dedicada à difusão de estudos, notícias e 
assuntos ligados à Dança Árabe no Brasil: 

																																																								
9  Tunísia, Egito, Iraque, Líbano, Paquistão, Arábia 

Saudita e Turquia 
10  Disponível em: 

http://www.independent.co.uk/voices/comment/why-

is-the-west-so-fascinated-by-the-clothes-muslim-

women-choose-to-wear-9051281.html. Acesso em: 

20  set. 2013. 
11 Disponível em: http://www.shimmie.com.br/. Acesso 

em: 9 out. 2013. 

“O mundo árabe (aqui 

considerado como o 

conjunto de países que 

falam o árabe) é 

extremamente vasto, e 

abarca diversos países 

com culturas diferentes 

entre si. Embora a mídia 

sempre aponte o mundo 

árabe como um bloco 

homogêneo, a realidade 

é bem diferente, existe 

uma diversidade enorme 

e aí é que está a riqueza 

de estudar a cultura 

árabe." (DIB, 2012) 

Se existe certa dificuldade em se 
perceber que no universo de mulheres que 
compõem o mundo árabe não é possível 
tomá-las como todas dotadas das mesmas 
características e enfrentando os mesmos 
desafios, a confusão ganha novos contornos 
quando o aspecto religioso entra em cena. Por 
exemplo, no Brasil, a maioria das mulheres 
nascidas em países árabes ou descendentes de 
famílias imigrantes são de origem cristã. É 
expressiva a presença de mulheres 
muçulmanas no país, porém, é importante 
destacar que muitas não possuem qualquer 
relação com o mundo árabe, tendo se 
convertido ao Islã por vontade própria e já em 
idade adulta. Em 2012, Barros (2012) já 
chamava atenção para esse fenômeno no Rio 
de Janeiro, por exemplo:  

“É bastante comum a 

reação de estranheza do 
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público em geral, seja 

estrangeiro ou nacional, 

quando se fala da 

existência de 

comunidades 

muçulmanas no Brasil e, 

sobretudo, no Rio de 

Janeiro, lugar de praias 

efervescentes e clima 

libidinoso. Espanto que 

se intensifica quando 

vem a informação da 

superioridade numérica 

dos muçulmanos 

convertidos sobre os de 

nascimento, nessa 

cidade, e, ainda mais, do 

grande percentual de 

mulheres entre eles. Os 

estereótipos que marcam 

‘a mulher muçulmana’ 

são incompatíveis com 

os que adornam ‘a 

carioca’”. (BARROS, 

2012, p. 1)  

À guisa de conclusão, vale a pena 
mencionar um levantamento exploratório por 
mim realizado em 2010 com o intuito de 
verificar a quantidade de novelas em que 
havia presente um ou mais personagens 
árabes. O objetivo foi averiguar possíveis 
mudanças na forma como eles estão presentes 
no imaginário social da população brasileira. 
Tal levantamento permitiu constatar que entre 
1967 e 2009 personagens árabes apareceram 

com algum destaque em cerca de 10 
telenovelas nacionais. Desse total, os árabes 
adquiriram status de protagonistas principais 
em apenas duas delas, a saber: O Sheik de 
Agadir (1967) e O Clone (2001).  Um dos 
aspectos que mais chamou a atenção foi que 
após 2001, ou seja, período correspondente 
àquele do atentado de 11 de setembro ao 
World Trade Center nos Estados Unidos, a 
teledramaturgia brasileira levou quase uma 
década até contar novamente com algum 
personagem de origem árabe.  

Curiosamente, ou não, em 2009, a 
emissora de televisão Record lançou Poder 
Paralelo, uma novela que contou com dois 
personagens de origem árabe, os quais 
inauguraram uma nova forma de representá-
los na teledramaturgia brasileira ao 
caracterizá-los como terroristas. De lá para cá, 
não foi possível acompanhar com a devida 
atenção o eventual aparecimento de 
personagens árabes (e/ou muçulmanos) em 
novelas brasileiras, mas no final de 2013, uma 
polêmica envolvendo um outro folhetim, 
chamado de Amor à Vida (exibido pela Rede 
Globo de televisão) causou espanto a muita 
gente. Nela, o autor Walcyr Carrasco, 
despertou a revolta de árabes e descendentes 
ao introduzir uma informação à trama, que 
contava com um personagem palestino, o qual 
revelou em determinado momento da novela 
que havia sido terrorista, tendo inclusive 
cogitado ser um “homem-bomba”, termo 
recorrentemente utilizado para se referir a 
suicidas que causam explosões com o intuito 
de matarem o maior número de pessoas 
possível, geralmente motivados por causas 
políticas ou religiosas, e planejadas por 
grupos ou facções radicais que assumem a 
responsabilidade do ato. 

Se considerarmos que as 
telenovelas também são possuidoras de uma 
importância cultural e política, tendo em vista 
sua grande audiência e o fato de que elas 
deixaram de ser apenas voltadas para o lazer 
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para se tornarem um espaço cultural de 
intervenção para a discussão e introdução de 
hábitos e valores, talvez seja possível 
percorrer mais um caminho para se 
compreender a forma como os árabes - e mais 
recentemente, os muçulmanos, são vistos no 
Brasil. 

 

 
Orientalismo 

 

Com a expansão islâmica, o termo 

árabe, na forma inicialmente empregada, 

fixou-se ao norte da África, nome esse que se 

dá aos países desde a Tunísia até o Atlântico. 

O mesmo termo teve um ponto de fixação na 

Península Ibérica. Durante a intensa luta dos 

países europeus contra o Império Árabe e, 

posteriormente contra o Império Otomano, 

registrou-se profunda confusão no emprego 

das palavras árabe, muçulmano, turco, 

Oriente, sarraceno, para citar alguns 

exemplos, e, todas elas, segundo os europeus, 

passaram a ter sentidos iguais: anticristão, 

infiel, pagão, inimigo, entre outros adjetivos.  

No final da década de 1970, 
Edward Said em seu livro Orientalismo: O 
Oriente como Invenção do Ocidente chamava 
atenção para o fato de que, na América do 
Norte, cada vez mais a figura do árabe 
aparecia por toda a parte como algo 
ameaçador. Por meio da desconstrução de 
discursos, pensamentos e imagens produzidos 
ao longo dos últimos séculos, com incidência 
especial sobre a literatura europeia do século 

XIX, Said procurou mostrar que o Ocidente 
forjou a sua própria identidade por oposição à 
do Oriente. Ao longo desse processo 
identitário, foi consolidada a idéia de que a 
diferença entre o Ocidente e o Oriente está na 
racionalidade, no desenvolvimento e na 
superioridade do primeiro em relação ao 
segundo, ao qual, por sua vez, são atribuídas 
características como aberrante, 
subdesenvolvido e inferior.  

A fim de ilustrar como o trabalho 
de Edward Said, embora tenha sido realizado 
no final dos anos 1970, ainda é bastante atual, 
cabe aqui citar um estudo realizado por 
Meirinho de Souza (2010), sobre a identidade 
visual criada pelas imagens dos povos do 
Oriente Médio publicadas na National 
Geographic. Souza constatou que, a partir da 
década de 1970, com destaque para os anos 
80 e 90, uma vez que que diversos conflitos 
na região ocuparam boa parte das agendas 
midiáticas, estes povos foram objeto de 
cobertura por parte da imprensa internacional. 
Segundo o pesquisador, era comum veicular a 
imagem desses povos de forma “bastante 
violenta, irracional, primitiva e carregada de 
preconceitos e fanatismos religiosos e 
políticos” (SOUZA, 2010, p. 7). Ainda 
segundo o estudo, após os atentados de 11 de 
setembro de 2001 ao World Trade Center e ao 
Pentágono, o interesse em relação aos povos 
do Médio Oriente passou a ser cada vez mais 
intenso. 

Especialista em Oriente Médio, o 
professor da  Universidade de São Paulo 
(USP)  Paulo Farah considera que há uma 
campanha de desinformação contra o mundo 
árabe (FARAH, 2012) 12. Ele observa que as 
informações e os conceitos que chegam ao 
ocidente sobre a região são generalizados e 

																																																								
12 Disponível em : http://www.sul21.com.br/jornal/ha-

campanha-de-desinformacao-contra-mundo-arabe-

diz-paulo-farah/. Acesso em: dez. 2013. 
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estereotipados: “A ideia de que os palestinos e 
os árabes em geral têm uma tendência natural 
à violência e ao terrorismo, por exemplo, é 
uma generalização completamente absurda. 
Ou a ideia de que os palestinos não amam os 
seus filhos e têm um apreço pelas armas”, 
critica.  

Cabe ainda recordar que James 
Zogby, presidente do Instituto Árabe-
Americano, costuma afirmar que os 
problemas dos árabes antecede os atentados e 
está relacionado com a questão palestina. 
Cristão filho de libaneses, ele explica que, 
assim como os italianos eram erroneamente 
ligados à máfia, os árabes são ao terrorismo. 
“O conflito árabe-israelense criou o 
estereótipo do árabe terrorista, especialmente 
depois das guerras de 1967 e 1973”, explica. 
(ZOGBY apud CHACRA, 2009) 13 

A noção de que existe algum tipo 
de "ameaça islâmica" continua permeando o 
imaginário de muita gente. Para a jornalista 
Margarida Santos Lopes, autora do Novo 
Dicionário do Islão (Trata-se de uma versão 
corrigida e aumentada, publicada em 2010, 
após a primeira edição ter sido lançada em 
2002), "muitas vezes o nosso medo do outro 
tem a ver também com a nossa ignorância. O 
medo vai sempre subsistir". 14  

A título de exemplo sobre como 
essas ideias perpassam o cotidiano de uma 
sociedade, cabe aqui a citação rápida a 
respeito de um episódio ocorrido em 2013. 
Em Brasília, a exposição Mestres do 
Renascimento esteve aberta para visitação no 
																																																								
13 Disponível em http://blogs.estadao.com.br/gustavo-

chacra/como-vivem-os-arabes-nos-eua-oito-anos-d/ . 

Acesso em: set. 2014. 
14  Disponível em 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.asp

x?content_id=1683842&page=-1. Acesso em: ago. 

2014. 

Centro Cultural do Banco do Brasil entre os 
meses de outubro a janeiro do ano seguinte. O 
texto da curadoria refletia, em certa medida, 
detalhes que indicam e/ou sugerem a forma 
com que o Ocidente se relacionou com o 
mundo árabe, muitas vezes islâmico, ao longo 
dos séculos. Na cronologia disponível logo na 
entrada da galeria, havia, entre tantas datas 
importantes, uma que chamou a atenção pela 
forma como estava escrita: "Reconquista 
cristã sobre a invasão muçulmana na 
Espanha". A associação entre Islã e a ideia de 
invasão parece ter se tornado algo "natural", 
ao passo que, quando a ocupação se dá em 
direções contrárias ela ganha outros nomes, 
parecendo, inclusive, minimizar alguns fatos 
importantes.  

Cabe aqui também menção ao 
autor do livro 100 Mitos sobre o Médio 
Oriente, Fred Halliday (2005), que afirma não 
haver nenhum choque de civilizações, como 
se deseja fazer acreditar. Em seu livro, o 
cientista político apresenta os fatos mais 
correntes que os ocidentais costumam usar ao 
se referirem aos árabes, embora careçam de 
fundamentos verídicos. Halliday não 
desmitifica 100 teses, porém, ele mostra que 
algumas coisas são muito menos simplórias 
do que se costuma difundir. Um dos mitos 
citados na publicação diz respeito à 
frequência da guerra no Oriente Médio, nos 
tempos modernos, que representa a 
“expressão de uma antiga tradição de 
violência e conquista e de uma cultura que 
promove a violência. Abaixo, a refutação do 
autor para ideia não raro repetida por diversas 
pessoas ao se referirem àquela região: 

 A frequência da guerra 

no período pós ‑ 1945 

não tem nada que ver 

com a frequência das 

guerras anteriores nem 
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com uma “cultura de 

conflito” herdada dos 

tempos pré-modernos. 

Os estados, os 

guerreiros e os 

propagandistas falam 

muito acerca dessa 

continuidade, sejam os 

israelitas invocando o 

rei-guerreiro David, 

Saddam Hussein 

recordando a Batalha de 

Qadisiya ou os turcos 

apelando à memória dos 

seus sultões 

conquistadores. Na 

verdade, estas 

apropriações são 

simbólicas, e não 

explicações históricas. 

Quanto à existência de 

uma “cultura de 

violência” no Médio 

Oriente, trata-se de uma 

expressão nebulosa, 

quase sempre 

desprovida de valor 

analítico. Claro que há 

valores e práticas nestas 

sociedades, tais como a 

participação de miúdos 

pequenos empunhando 

armas em pomposos 

desfiles militares, que 

são usados para fins de 

mobilização e 

doutrinação militar, mas 

o mesmo se pode dizer 

de outras culturas — em 

especial as das antigas 

potências coloniais da 

Europa, bem como os 

Estados Unidos e o 

Japão. A história da 

Europa no século XX, 

bem como a brutalidade 

imposta por alguns dos 

dirigentes aos seus 

povos, ultrapassa em 

muito tudo o que 

podemos observar no 

Médio Oriente. 

(HALLIDAY, 2005, p. 

27) 

O Nacionalismo Árabe e a minimização das 
particularidades de cada nação 

 

Autora do livro Relações 
Internacionais do Mundo Árabe (2009), 
Silvia Ferabolli chama atenção para o fato de 
que “desde a formação do Sistema Árabe de 
Estados, na esteira do processo de 
descolonização, a retórica nacionalista árabe, 
ou pan-arabista, tem sido o pano de fundo 
sobre o qual as relações políticas intra-árabes 
se desenvolveram” (FERABOLLI, 2007). 
Segundo ela, é “creditada ao principal teórico 
do Ba’th, Michel ‘Aflaq, a definição do 
conceito e dos termos que viriam a definir o 
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que seria o pan-arabismo: ‘Só há uma nação 
árabe, com direito a viver num único Estado 
unido’” (HOURANI apud FERABOLLI, 
2007, p. 67).  

Ainda segundo a pesquisadora, 
para fins de análise, é possível tomar os 
termos pan-arabismo e nacionalismo árabe 
como semelhantes, o discurso pan-arabista 
tende a tratar todos os árabes como uma 
comunidade imaginada, caracterizada pelo 
compartilhamento de uma mesma língua, 
cultura e história e que, consequentemente, 
deveriam estar unidos em torno de um único 
Estado-nação. Contudo, acrescenta, “as 
relações entre os Estados que formam aquilo 
que se denomina ‘Mundo Árabe’ sempre 
estiveram muito aquém da unidade, tendo se 
caracterizado mais pela desintegração.” 
(idem) 

Essa perspectiva inundou o debate 
político e econômico global desde que a Liga 
Árabe tentou promover a cooperação intra-
árabe, em 1950, por meio da assinatura do 
Tratado da Junta de Defesa e Cooperação 
Econômica, cujo objetivo era promover uma 
ação coordenada que garantisse o 
desenvolvimento econômico dos signatários e 
deu sequência à assinatura de outros 4 
tratados. Porém, a gênese do nacionalismo 
árabe se deu décadas antes, em Damasco, 
mais precisamente no final do século XIX, 
quando movimentos intelectuais clamavam 
por uma identidade árabe, pautada em uma 
espécie de “despertar”. O conceito de “mundo 
árabe” origina-se nesse contexto, em que para 
ser tomado como árabe, não era necessário 
mais do que falar o idioma, olhar para a 
história dos árabes com orgulho e se 
considerar como tal. (KHALIDI apud 
FERABOLLI, 2007, p. 11).  

Já Vicenzi (2006), que também 
usa a expressão nacionalismo árabe em 
consonância com pan-arabismo, define este 
movimento como focado na “unificação 
política dos povos de língua árabe, cuja 

ideologia é marcada pela crença de que todos 
os árabes compartilham uma história, uma 
cultura, uma língua” (VICENZI, 2006, p. 1). 
Para a autora, o nacionalismo é um tema 
extremamente complexo e de difícil síntese. 
De acordo com a autora, que opta por tratar a 
questão do nacionalismo como  “a 
diversidade de casos nacionais ao longo do 
tempo e do espaço contribuiu para a ausência 
de consenso analítico ao redor desse 
fenômeno” (idem, p. 6).  

Este movimento, cuja ascenção se 
deu de forma rápida, porém, extremamente 
tumultuada, não tardou em ser contestado. 
Para Kramer (1993), uma das principais 
causas para o declínio teria sido sua amplitude 
frente à busca pelos Estados territoriais por 
suas identidades próprias. Para o autor, já no 
final da década de 1960, apenas alguns 
intelectuais conseguiam colocar em prática a 
proposta idealizada no âmbito do 
nacionalismo árabe que, para ele, se 
configurou em uma utopia.  

Indo nessa mesma direção de 
pensamento, porém oferecendo mais críticas 
ao tema, o economista de origem iraquiana,  
autor do livro El Mundo Arabe y Occidente: 
el petroleo de rodillas, Mazhar al-Shereidah 
(1995) também rebate a ideia de nacionalismo 
árabe. Em matéria publicada pelo jornal 
venezuelano El Mundo, o escritor argumenta 
que, assim como a primavera árabe é uma 
invenção imperialista, o nacionalismo árabe 
foi um invento imperialista, basicamente 
anglo-francês. Para ele, ser árabe ou sentir-se 
árabe é uma idealização cujo conceito talvez 
pudesse existir no subconsciente das massas 
que promulgavam a irmandade entre os 
árabes; mas, no imaginário coletivo regional, 
surge hoje a convicção de que falar sobre eles 
é falar sobre um fantasma, pois a chamada 
“Nação Árabe” é algo inexistente, uma 
utopia.  Samir Kassir, jornalista e escritor 
libanês que teve sua vida interrompida em um 
atentado em 2005 em Beirute, um ano antes 



	

		

1º	Volume		

Fev.	2016	

	

	

Oriente-se! 

publicou um importante livro que propunha 
uma reflexão sobre como os árabes veem a si 
próprios. Em Being Arab, livro que foi 
publicado em português sob o título 
Considerações Sobre a Desgraça Árabe, o 
autor também se coloca contra a ideia de 
nacionalismo.  

Para Kassir, não é agradável ser 
árabe nos dias de hoje. Depois dos dias de 
glória, dos califados e impérios 
transcontinentais, os árabes são vítimas de si 
próprios. Perseguições, ódio, condições 
econômicas e sociais precárias, apelos ao 
terrorismo. E, segundo o autor, o 
nacionalismo só agravou o problema 
(KASSIR, 2013, p. 46), pois foi edificado 
com base numa cultura imperialista que, na 
esteira dos neoconservadores americanos, 
acredita que a mudança e a democratização só 
podem vir dessa dominação, sem verem que 
desse modo só agravam as frustrações e 
alimentam a vitimização e a cultura de morte, 
tornando perene a desgraça árabe. 

 

 
O mundo árabe no cenário político a partir 
do século XX – A Liga dos Estados Árabes 

 

Atualmente, um país árabe, de 

acordo com a Liga dos Estados Árabes, é um 

país que tem como oficial a língua árabe e que 

se baseia nas leis muçulmanas. A liga é uma 

organização de estados árabes fundada em 22 

de março de 1945 no Cairo por seis países – 

por ordem de assinatura do documento de 

fundação: Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, 

Síria e Arábia Saudita. Seu objetivo é reforçar 

e coordenar os laços econômicos, sociais, 

políticos e culturais entre os seus membros, 

assim como mediar disputas entre estes.  

De acordo com informações de 

agosto de 2014, a Liga Árabe compreendia 

vinte e um estados, que possuíam no total 

uma população superior a 200 milhões de 

habitantes. A participação da Síria, que 

totalizava 22 nações reunidas pela Liga, foi 

suspensa em novembro de 2011 por causa da 

guerra civil em curso no país, numa votação 

em que a Síria, Líbano e Iêmen foram contra, 

enquanto o Iraque se absteve.  

Embora seja considerada pelas 

Nações Unidas uma organização regional, tal 

classificação não corresponde à realidade, 

visto que seus Membros estão espalhados 

pelos continentes africano e asiático. 

Originalmente, o principal fator de união era a 

vinculação com o mundo árabe como um 

primeiro passo árabe, dentro de uma nova 

configuração de Estados independentes na 

busca de sua própria posição no contexto 

internacional. Porém, a religião islâmica 

paulatinamente passou a ser um importante 

elo entre os países pertencentes à liga, 

sobrepondo-se à uma ideia de cultura árabe 

que, embora não fosse homogênea, era 

pautada pela questão do idioma, 

reconhecimento de uma identidade, entre 

outros aspectos. 
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O quadro a seguir mostra os 
países integrantes da Liga dos Estados Árabes 
e a data de sua inclusão. Países como 
Mauritânia, Somália, Djibouti, Comores15 e 
Eritreia, que aderiu à Liga Árabe na qualidade 
de observador em 2003, são atualmente 
considerados árabes embora culturalmente 
tenham pouca relação com os demais, os 
quais, embora não estejam todos localizados 
na Península Arábica, passaram há alguns 
séculos por um processo de “arabização”. 
Este contexto coincide com o momento em 
que a religião islâmica, estando fortemente 
impregnada por um projeto de expansão de 
um império, extrapolou as fronteiras locais e 
alcançou regiões bastante longínquas, mas 
que mantiveram uma identidade cultural 
bastante forte.  

																																																								
15 República Federal Islâmica das Comores, também 

conhecido como Ilhas Comores. 

 País Data de adesão 

Egito 22 de 
março de 1945 

Iraque 

22 de 
março de 1945 

Jordânia 

22 de 
março de 1945 

Líbano 

22 de 
março de 1945 

Arábia Saudita 

22 de 
março de 1945 

Síria 

22 de 
março de 1945 

Iêmen 5 de maio de 1945 

Líbia 

28 de 
março de 1953 

Sudão 

19 de 
junho de 1956 

Marrocos 

1 de 
outubro de 1958 

Tunísia 

1 de 
outubro de 1958 

Kuwait 

20 de 
julho de 1961 

Argélia 

16 de 
agosto de 1968 

Emirados Árabes 
Unidos 

12 de 
junho de 1971 

Bahrein 

11 de 
setembro de 1971 

Catar 

11 de 
setembro de 1971 

Omã 

29 de 
setembro de 1971 

Mauritânia 

26 de 
novembro de1973 

Somália 14 de 



	

		

1º	Volume		

Fev.	2016	

	

	

Oriente-se! 

fevereiro de 1974 

Palestina 

9 de 
setembro de 1976 

Djibouti 9 de abril de 1977 

Comores 

20 de 
novembro de1993 

Eritreia 

observador 
desde 2003 

 Quadro 2 – Data de adesão dos países 
à Liga dos Estados Árabes 

A Liga dos Estados Árabes 
inseriu-se no cenário das relações 
internacionais com propostas ambiciosas 
voltadas para consolidação de um projeto 
nacionalista. O Artigo 1º da Carta de 
Fundação da Liga dispõe que “todo o Estado 
árabe independente tem o direito de tornar-se 
membro da Liga, se ele assim desejar”. A 
atuação da entidade, no entanto, em episódios 
determinantes como a invasão dos Estados 
Unidos da América ao Iraque, o conflito na 
Síria ou o processo de paz entre Israel e 

Palestina, tem sido alvo de muitas críticas por 
parte de intelectuais, políticos, analistas e 
também cidadãos dos países pertencentes à 
Liga, que não a tomam como um 
representante legítimo. 

Nesse caso, observa-se um hiato 
entre o papel supostamente assumido pela 
Liga dos Estados Árabes e a forma como ela 
se inseriu no cenário internacional nas últimas 
décadas. Diante desse contexto, uma questão 
importante é: que outra instituição formal 
pode ou deseja ser tomada como 
representante dos interesses dos países 
árabes? E, de modo contíguo a essa pergunta, 
pode-se levantar um outro ponto importante, 
difícil de ser respondido: até que ponto é 
interessantes às nações árabes estarem 
reunidas sob uma entidade que supostamente 
agregaria os mesmos interesses, mas que, na 
prática, termina por revelar disparidades 
culturais, políticas e sociais entre os países, 
revelando a imensa dificuldade em se 
compreender quem efetivamente são os 
árabes no cenário atual? 
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Novas Incertezas, Velhas Certezas                                                          
Sobre as fronteiras cambiantes no Oriente Médio 

 

(Maurus Reinkowski, Basel) 

 

 

 

O fim de Sykes-Picot 

 

Um homem com seus vinte e tantos ou 
trinta e poucos anos, com longos cabelos 
negros e saliente sob um boné de beisebol e 
uma exuberante barba negra finca uma 
bandeira em algum lugar com paisagem 
desértica. Atrás dele pode-se ver uma cancela 
aberta. A bandeira fincada pelo homem é 
alguma coisa branca em um fundo totalmente 
preto. Se parece um pouco com uma bandeira 
pirata Jolly Roger, mas não há caveira ou 
ossos na bandeira. O escrito é a chahada, a 
declaração islâmica fundamental de que não 
há outro Deus além de Deus e de que 
Mohammed é o mensageiro de Deus. A 
chahada escrita em branco em um fundo 
preto é a bandeira oficial do Estado Islâmico 
(previamente Estado Islâmico do Iraque e da 
Síria, depois abreviado para “EI”). O homem 
de cabelo e barba pretos aparece em um vídeo 
propaganda do EI lançado em Junho de 2014, 
com o título de “ O Fim de Sykes-Picot”. Ele 
é “Abu Safiyya do Chile”, como é 
apresentado em uma  escrita desbotada no 
começo do vídeo. Abu Safiyya após fincar a 
bandeira aponta para uma terraplanagem na 

areia, de uns três metros de altura e 
delineando a fronteira sírio-iraquiana: “ Agora 
nós estamos do lado do Levante [i.e. Síria]. 
Como podem ver esta é a, assim chamada, 
fronteira Sykes-Picot. Alhamdulillah, nós não 
a reconhecemos e nunca a reconheceremos. 
Está não é a primeira fronteira que 
quebramos, quebraremos todas as outras 
fronteiras também.” (Markaz al-Hayat li-
I’lam 2014).  

O Iraque e a Síria, Estados 
estabelecidos por décadas, estão prestes á 
desmoronar. O EI controla importantes partes 
da Síria e do Iraque atuais, e reivindicam 
governar um califado que abarca partes 
substancias do Oriente Médio, inclusive as 
cidades sagradas, Meca, Medina e Jerusalém. 
O apelo e a força do EI são reforçados por seu 
sucesso militar e sua negação militante da 
atual ordem Estatal, assim como as presentes 
relações de poder no Oriente Médio e a 
intenção do grupo de “libertar” os lugares 
sagrados. No entanto, por que um homem 
jovem, preocupado com as vicissitudes da 
vida, do Chile às margens do deserto da 
Arábia, preocupar-se-ia com um detalhe 
sombrio da história diplomática Europeia – 
um tratado assinado por dois diplomatas 
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quase um século atrás? O que é tão 
significante no acordo negociado pelo francês 
François Georges-Picot e pelo britânico Sir 
Mark Sykes entre novembro de 1915 e março 
de 1916, e concluído dia 16 de maio de 1916? 

Com o final da Primeira Guerra 
Mundial se aproximando e crescendo a 
certeza do fim do Império Otomano, as 
potencias europeias buscaram estabelecer 
uma nova ordem nas províncias Do Império 
Otomano falantes do árabe, que atualmente 
são Iraque, Síria, Líbano, Jordânia e 
Israel/Palestina, assim como nas margens 
norte, oeste e leste da península Arábica. 
Todos os Estados que formam o âmago do 
Oriente Médio surgiram dentro da estrutura 
da nova ordem imposta pelas potências da 
Entente após a Primeira Guerra Mundial. Nos 
termos do acordo secreto Sykes-Picot, que foi 
firmado ainda quando o resultado da guerra 
não era previsível, Grã Bretanha e França 
concordaram em dividir as partes do Império 
Otomano falantes do árabe em duas zonas de 
influencia. A Grã Bretanha controlaria a 
Palestina, a Jordânia, o sul do Iraque 
moderno, e uma pequena área que incluía os 
portos de Haifa e Acre no que é hoje a parte 
norte de Israel. A França controlaria partes do 
sudeste turco (uma área onde a maior parte da 
população não falava árabe), o norte do 
Iraque moderno, e o território completo do 
que seria hoje a Síria e o Líbano. A Rússia, 
uma aliada importante, foi incluída no plano e 
a ela caberia o controle dos Estreitos Turcos 
(The major ally Russia was part of the plan 
and was to be given control over the Straits 
(Dardanelos e Bósforo, incluindo a cidade de 

Istambul) e uma grande parte da Anatólia 
Oriental. O Acordo de Sykes-Picot era apenas 
mais um entre as múltiplas notas promissórias 
ou contratos, como o Acordo de 
Constantinopla (1915), o Tratado de Londres 
(1915), a Correspondência Hussein-
McMahon (1915–16), o Acordo de St Jean de 
Maurienne (1917), a Declaração de Balfour 
(1917), a Mensagem de Hogarth (1918), a 
Declaração dos Sete (1918), e a Declaração 
Anglo-Francesa (1918) (Fromkin 1989, 401). 
No entanto, foi o Acordo de Sykes-Picot que 
foi emblemático para a remodelagem do 
Oriente Médio. Os bolcheviques, depois de 
assumirem o poder na Rússia em 1917, 
intencionalmente tornaram o acordo secreto 
público para denunciarem os desígnios 
imperialistas das duas potências capitalistas 
Grã Bretanha e França. Desde então, o 
Acordo de Sykes-Picot permaneceu associado 
com as demarcações imperialistas que 
dividiam os territórios tomados do Império 
Otomano. Todos esses contratos e tratados 
moldaram a nova configuração do Oriente 
Médio finalizada em 1922, com a Liga das 
Nações confiando dois grandes mandatos à 
Grã Bretanha e a França no Oriente Médio. 
Israel/Palestina, Jordânia e Iraque ficaram sob 
o controle da Grã Bretanha, enquanto o 
Líbano e a Síria foram confiados à França. No 
mesmo ano, o movimento de independência 
turco alcançou a vitória definitiva, epitomada 
pelo Grande Incêndio de Esmirnaem 
Setembro de 1922, ao qual seguiu-se o 
Tratado de Lausanne e a fundação oficial da 
República Turca em 1923.  
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Recentemente, há uma crescente 
consciência, além dos “exercícios 
compulsórios” realizados pelos historiadores 
em comemoração do centenário da Guerra 
Mundial, de que os eventos da década de 
1910 no Oriente Médio estão mais 
contundentemente ligados aos da década de 
2010, do que acreditava-se anteriormente. 
Qual seria exatamente a conexão entre esses 
dois períodos- além de algumas observações 
improvisadas e das reivindicações do EI de 
que ele irá destruir as fronteiras no Oriente 
Médio que foram criadas durante a Primeira 
Guerra Mundial? Antes de entrar na questão 
deve-se analisar o que entende-se por 
“Oriente Médio”.  

 

 

Onde fica o Oriente Médio? O que é o 
Oriente Médio? 

 

Quando nos referimos ao “Oriente 
Médio”, o fazemos como quem refere-se a 
algo evidente em si mesmo,  enquanto  na 
verdade  estamos, ao mesmo tempo, cientes 
de que não  existe         um “Oriente Médio” 
bem definido . O Oriente Médio abrange uma 
grande variedade de Estados e é caracterizado 
por fronteiras geográficas pouco óbvias. O 
Oriente Médio pode ser considerado uma área 
extremamente ampla  incluindo o Norte da 
África e o Sudeste da Ásia. Ele é, ou 
estritamente definido como a região 
anteriormente sob a posse do Império 

Otomano, ou seja o mundo árabe oriental e 
incluindo Turquia e Irã, ou ele pode ser 
entendido de forma mais expansiva, como sua 
definição na edição especial sobre história do 
Oriente Médio no International Journal of 
Middle East Studies. De acordo com esse 
jornal, o Oriente Médio inclui – além do 
mundo árabe completo – Afeganistão, Iran, 
Israel, Turquia, o Cáucaso, Transoxania (uma 
historicamente importante região cultural que 
abarca os atuais Uzbequistão, Tajiquistão, sul 
do Quirguistão e o sudoeste do Kazaquistão), 
o sul islâmico da Ásia do século XVII até o 
presente, partes da Ásia central, da Rússia e 
da Europa que possuem uma conexão ou um 
contexto com o Oriente Médio (IJMES 2000).  

O termo “Oriente Médio” é 
extremamente difuso e um acordo sobre suas 
fronteiras é tido como impossível. Por que 
continua  usando-se esse termo com tanta 
persistência?  O motivo mais óbvio é que 
encontrar um nome prático alternativo parece 
quase impossível. “Ásia Ocidental” deve ser o 
substituto mais plausível, mas ele não 
transmite o mesmo sentimento intenso de 
conflito que “Oriente Médio”. Obviamente, 
“Oriente Médio” sugere muito mais do que 
uma simples definição geográfica. O termo 
“Oriente Médio” foi cunhado em 1902 por 
Alfred Thayer Mahan, um historiador militar 
dos Estado Unidos da América (E.U.A.), e foi 
rapidamente popularizado pelo jornalista 
Valentine Chirol do British Times. Do 
momento em que foi cunhado, três elementos 
constituem o “Oriente Médio”. Primeiro, é 
uma perspectiva da Europa Ocidental, já que 
somente do ponto de vista europeu (ocidental) 
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a região pode ser razoavelmente interpretada 
como algo no meio do “Oriente”. Segundo, o 
termo conota uma região estrategicamente 
importante, mas também marginal em termos 
de relações de poder. Terceiro, fronteiras não 
óbvias também constituem o “Oriente 
Médio”; citando Davison (1959/1960, 675): 
“Imprecisão intencional, por vezes, possui 
vantagem como uma tenda para 
possibilidades não formuladas de ação futura 
ou inação”. Tal era o caso, por exemplo, com 
a Doutrina Eisenhower em 1957, a primeira 
doutrina estadunidense que referia-se 
explicitamente ao Oriente Médio, mas a 
definição de Oriente Médio era realizada em 
termos vagos: “ Logo, o aviso a Moscou era 
intencionalmente ambíguo, mas claro: 
Washington poderia intervir em qualquer ou 
nenhum lugar na região, dependendo da 
ameaça e da possibilidade de sucesso.”(Khalil 
2014, 341). 

Neste ensaio, ‘Oriente Médio’ é usado 
em seu sentido estrito. Ele é definido como a 
região que fez parte do Império Otomano 
cerca de 1900, estendendo da Líbia ao Egito, 
da Síria ao Iraque, e incluindo os Estados da 
península arábica, mais (como será discutido 
em maiores detalhes abaixo) a Republica da 
Turquia. Essa definição foi escolhida não 
somente por causa de uma inclinação do autor 
pela história Otomana. Ela foi escolhida 
porque percebe-se que os atuais conflitos 
estão concentrados nas áreas que foram 
reformuladas pelas potencias da Entente 
depois da Primeira Guerra Mundial. Deste 
modo, neste ensaio o Irã é deixado de lado, ou 
preferivelmente é tratado como um agente 

externo, assim como a Rússia. O Irã 
conseguiu estabilizar suas fronteiras no século 
XVI, muito antes do que todos os outros 
Estados do Oriente Médio. Esta realização 
precoce – entre outros fatores – colaboram 
com a crescente influencia do Irã no Oriente 
Médio atual.  

 

 

De “Estabilidade Negativa” a “Instabilidade 
Negativa”  

 

O Oriente Médio é uma região cheia 
de incertezas. Pela primeira vez, as fundações 
do sistema Estatal estabelecido após a 
Primeira Guerra Mundial parecem ser 
abaladas. Os países árabes, conhecidos por 
suas estruturas sociais e politicas ossificadas, 
entram em um período de convulsão social. 
Cientistas políticos que esperavam, por 
algumas décadas, uma “onda de democracia” 
no Oriente há muito desistiram da ideia de 
uma mudança para melhor e começaram a 
concentrar-se em tentar compreender a 
notável persistência de regimes autoritários. 
Ao final de 2010 e começo de 2011 o povo e 
as elites do mundo árabe, os “especialistas” e 
os observadores interessados foram 
confrontados por uma mudança súbita. A 
“Primavera Árabe” começou em Dezembro 
de 2010 e se espalhou para o Egito em Janeiro 
de 2011. Ela logo se fez sentir em outros 
países, mais proeminentemente na Líbia, no 
Iêmen, na Síria e no Bahrain. Desde 2011, 
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decorreu-se tempo suficiente para que seja 
realizada uma primeira análise. A Primavera 
Árabe que criou altas esperanças pra o 
Oriente Médio árabe rapidamente perdeu seu 
encanto em 2011 e 2012.  

No Bahrein, com a ajuda de forças 
militares sauditas, as manifestações populares 
foram rapidamente reprimidas em Março de 
2011. No Iêmen, Ali Abdullah Salih, que 
esteve no poder do Norte do Iêmen desde 
1978 e no governo da unida Republica do 
Iêmen desde 1990, finalmente teve que 
renunciar em janeiro de 2012. No entanto, a 
sua renúncia não favoreceu a criação de uma 
vida política e estável no Iêmen, na verdade 
aconteceu o contrário. Muammar al-Gaddafi , 
no poder na Líbia desde 1969, deveria ter sido 
capaz de reprimir a oposição devido o enorme 
acúmulo de riqueza no círculo interno do 
regime. No entanto, a comunidade 
internacional voltou-se contra e isolou o 
ditador. Com a ajuda de uma aliança 
internacional, os milicianos líbios tiraram 
Gaddafi do poder e finalmente o mataram em 
outubro de 2011. Desde então, a Líbia entrou 
em um atoleiro, no qual várias facções 
disputam o poder, entre elas grupos 
islamistas. A Síria é o caso mais deprimente. 
O confronto de rebeliões civis pacíficas com a 
dura opressão do Estado degenerou-se 
rapidamente em uma guerra perniciosa. 
Todavia, em contraste com o quase completo 
isolamento de Gaddafi, Bashar al-Assad conta 
com o apoio do Iran, da Rússia (com a última 
sentindo que foi enganada pelas potencias 
ocidentais no caso anterior de intervenção 
militar na Líbia) e do Hizbullah, o aliado do 

Irã no Líbano. Muitos outros atores entraram 
em cena na Síria. Atualmente há um 
intimidante e confuso cenário de alianças e 
constelações na guerra, ademais agravado 
pelo conflito no Iraque. Se a solução é esperar 
pelo “amaduramento”, ou seja pelo momento 
em que os conflitos desgastaram-se de modo 
que nenhuma das partes envolvidas possa 
ganhar qualquer coisa com a continuação da 
guerra (Zartman 1991, 16), então o conflito na 
Síria continuará por muito tempo ainda. De 
fato, pode-se falar em uma “libanização” da 
Síria. Na guerra civil libanesa (1975-1990) 
fatores internos e externos emaranharam-se de 
um modo circinal, como é o caso atual da 
Síria.  

Por décadas podia-se ter uma visão 
melancólica dos Estados árabes, mas era uma 
situação negativa “estável”. Hoje, em 2015, 
pode-se afirmar que essa conhecida 
“estabilidade negativa” deu lugar a uma 
“instabilidade positiva” em 2011, que tornou-
se uma “estabilidade negativa” (de fato, em 
países como o Egito para uma “estabilidade 
negativa mais negativa do que antes) ou 
simplesmente uma “instabilidade negativa” 
como nos casos da Síria e do Iraque. Isso 
poderia ser previsto ainda nos primeiros 
meses da Primavera Árabe, i.e. esperar-se-ia 
pacientemente para que o mundo árabe se 
transformasse finalmente para melhor, já que 
haveria um longo período interino de 
turbulência (Asseburg 2011, 20ff), que 
indubitavelmente tornou-se realidade. No 
entanto, não ocorreu os benefícios de um 
aumento de participação democrática 
previstos 
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Velhas Certezas 

 

Se agora há novas incertezas, deve-se 
perguntar quais eram os ingredientes que 
compunham as velhas certezas do Oriente 
Médio? Uma primeira abordagem dessa 
questão, obviamente identifica os fatores 
internos e externos  que ajudaram a manter a 
antiga ordem. 

Em 2002 o Relatório de 
Desenvolvimento Humano Árabe (AHDR) 
uma série de cinco relatórios realizados até 
2009 afirmou haver um grande déficit no 
mundo árabe, incluindo um “déficit de 
liberdade”. “Há uma defasagem substancial 
entre os países árabes e entre os de outras 
regiões em termos de governo participativo. A 
onda de democracia que transformou os 
governos na América Latina e no leste da 
Ásia na década de 1980 e na Europa Oriental 
e grande parte da Ásia Central no final da 
década de 1980 e começo da década de 1990 
não alcançou os Estados árabes. Esse déficit 
de liberdade debilita o desenvolvimento 
humano e é uma das manifestações mais 
dolorosas do atraso do desenvolvimento 
político.” (AHDR 2002, 2). No entanto, os 
indicadores que mensuravam a qualidade das 
atividades Estatais ou prosperidade 
econômica nas décadas de 1880 e 1990 
demonstravam uma melhor performance dos 
Estados árabes do que muitos outros Estados. 

Apesar da destruição causada em Estados 
como a Líbia e a Síria, o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) de 2014 
demonstra que o mundo árabe possui 
progresso econômico e encontra-se no 
ranking em uma posição similar à dos países 
da Europa Oriental. (HDR 2014, 34). Em 
termos de critérios políticos, entretanto, como 
“ Voz e Confiança” no (economicamente 
orientado) Indicador de Governança Mundial 
do Banco Mundial, o mundo árabe demonstra 
uma performance pouco convincente (WGI 
2013), fazendo parte de um grande cinturão 
autoritário  que inclui o Norte da África até a 
China. 

Os cientistas políticos concordam que 
a natureza do regime inibe o desenvolvimento 
econômico do mundo árabe (Schlumberger 
2008, 40). Autores fizeram referencias a 
vários fatores que colaboram para a 
persistência dos regimes autoritários, como 
(a) uma política de contatos e corrupção 
conexão (wasta) como a “força oculta” nas 
sociedades do Oriente Médio 
(Cunningham/Sarayrah 1993); (b) neo-
patriarcado, um patrimonialismono sentido 
Weberiano, degenerado e “modernizado” ao 
mesmo tempo (Sharabi 1988); ou (c) a 
característica de “Estados rentistas”. Estados 
rentistas são Estados que “obtém uma parte 
substancial de suas receitas do mundo externo 
e o funcionamento de seu sistema político 
depende em larga escala de acumular receitas 
externas que podem ser classificadas como 
renda” (Schwarz 2008, 604). Assim não 
somente é o caso da Arábia Saudita e dos 
outros países exportadores de petróleo, mas 
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também de Estado como o Egito, que 
consegue receita política por causa de sua 
importância estratégica. O problema dessas 
teorias é que elas tendem a essencializar os 
regimes de modo que eles aparecem como 
inquebráveis já que eles desenvolveram 
medidas elaboradas para continuarem no 
poder (Pawelka 2008, 50). Esse tipo de 
“pessimismo confiante” proposto pelos 
cientistas políticos parece ter sido refutado 
pela fase inicial da Primavera Árabe, mas foi, 
até certo ponto, reabilitada pelos eventos dos 
últimos dois ou três anos.  

Outra dessas velhas certezas é a 
interminável tendência ao conflito da região. 
No entanto, o principal ingrediente que é o 
conflito israelense-palestino, deve ser levado 
em consideração como um fator externo 
causado por eventos, o mais pernicioso entre 
eles a Shoah, a responsabilidade pelo qual 
está longe de ser do povo daquela região. 
Termos como “ o conflito do Oriente Médio”, 
em geral, não gera mais que eufemismos para 
o conflito israelense-palestino. A questão 
palestina não é somente central para a 
imagem ocidental do Oriente Médio, ela 
também “captura a imaginação de diversas 
populações árabes do Norte da África ao 
Iêmen mais fortemente do que qualquer outra 
causa árabe na era da descolonização do 
século XX” (Makdissi 2010, 5). A questão 
irresoluta de como fazer que israelenses e 
palestinos convivam, como separá-los, como 
dividir o precioso e pequenino território de 
Israel e Palestina, tornou-se uma das 
“certezas” bem estabelecidas sobre o Oriente 
Médio.  

No entanto, uma análise sensata do 
Oriente Médio não estabelece um limite claro 
entre fatores “externos” e “internos”. Por 
exemplo, de um ponto de vista geológico, a 
riqueza de petróleo do Oriente Médio deve ser 
considerada um fator “interno”. Pode-se 
também argumentar que regimes autoritários 
em muitos Estados do Oriente Médio são 
mantidos pela renda gerada pelo petróleo. Por 
outro lado, o fato de que as reservas naturais 
de petróleo do Oriente Médio são muito 
influentes na política internacional e na 
política externa dos E.U.A. ( a maior potência 
hegemônica no Oriente Médio) é óbvio, e isso 
é por causa da necessidade de assegurar as 
linhas de fornecimento de petróleo.  

Detalhar a relação entre Estados 
Unidos e Oriente Médio aqui é interessante. 
Ao discutir sobre os “Estados Unidos” e o 
“Oriente Médio”, trabalha-se com dois termos 
e duas entidades que dificilmente podem ser 
comparadas, já que há um grande 
desequilíbrio de poder entre elas nos campos 
político, econômico, acadêmico-cientifico e 
militar, assim como em muitos outros 
aspectos. Não somente os Estados Unidos é 
muito mais poderoso que o Oriente Médio, 
como exerce mais poder na região do que 
qualquer outro Estado. Isso pode parecer um 
truísmo, mas é importante lembrar que a 
predominância dos Estados Unidos na região 
é relativamente recente. Depois de visitar o 
Egito, o encarregado especial dos E.U.A. 
Patrick Hurley percebeu já em 1943 que a Grã 
Bretanha logo “ não possuiria mais as 
características essenciais do poder necessário 
para manter o seu papel tradicional de 



	

		

1º	Volume		

Fev.	2016	

	

	

Oriente-se! 

principal influenciador no Oriente Médio” 
(Little 2008, 119). Mesmo assim, foi somente 
no final dadécada de 1970 – e depois de 
alguns passos intermitentes, tais como a 
renúncia de seu mandato na Palestina em 
1948 e o seu envolvimento desastroso na 
fracassada intervenção de Suez de 1956 – que 
os Estados Unidos, à luz da invasão soviética 
do Afeganistão, finalmente assumiu a 
“responsabilidade geral” de proteger os 
interesses ocidentais no Oriente Médio, e em 
particular na região do golfo. O fim da União 
Soviética, no começo da década de 1990, 
eliminou o último rival dos Estados Unidos 
pela influencia na região. Recentemente, 
desde os ataques de 11 de Setembro de 2001, 
o Oriente Médio tornou-se mais importante 
do que nunca para os Estados Unidos. Ele 
tornou-se não somente o foco central da 
política externa estadunidense, mas também 
começou a desempenhar uma importante 
função na auto percepção estadunidense. Ao 
confrontar a sua própria diversidade interna e 
a questão racial, os Estados Unidos 
“precisavam de estabelecer “o que é externo” 
para definir suas fronteiras; esse externo foi o 
Oriente Médio” (McAlister 2001, 259).  

 

 

Fronteiras cambiantes no Oriente Médio 

 

Além das fronteiras que definem os 
contornos externos do Oriente Médio, há 
também as muitas fronteiras dentro do próprio 

Oriente Médio. Algumas delas já foram 
mencionadas (como as fronteiras nacionais 
estabelecidas pela potências da Entente  
depois da Primeira Guerra Mundial). As 
fronteiras internas incluem a bem estabelecida 
diferença entre os que possuem e os que não 
possuem no mundo árabe, o primeiro grupo 
deve ser identificado como os países ricos em 
petróleo, em particular a Arábia Saudita e os 
países do golfo. Israel e seus vizinhos são 
separados por muito mais do que simples 
fronteiras. A Jordânia, geograficamente 
separada de Israel pelo rio Jordão, é o Estado 
menos hostil a Israel. Outro vizinho de Israel, 
o Egito, encontra-se cada vez mais ocupado 
com seus problemas internos. Já havendo sido 
o país mais importante, o Egito é 
especialmente ameaçado por uma das 
experiências mais ousadas da história da 
espécie humana, um experimento para 
determinar quantas dezenas de milhões de 
seres humanos podem ser sustentadas por um 
único rio, cada egípcio recém-nascido 
contribui para o consumo da terra necessária 
para sustentar a população  existente no Egito.  

Ademais, há fronteiras religiosas; nos 
países árabes orientais há consideráveis 
minorias cristãs, os coptas no Egito, os grego-
ortodoxos em todos os países do Levante, os 
maronitas no Líbano e vários grupos siríacos 
no Iraque. Em particular, os maronitas no 
Líbano têm sido associados com o 
“sectarismo”. “Sectarismo pode ser definido 
como a atribuição de intuito ou direito 
políticos a comunidades religiosas que 
ultrapassam questões de fé e de família.” 
(Douwes 2009, 34). Todos os sucessores 
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árabes do Império Otomano foram criações 
artificiais.  O Líbano, no entanto, foi diferente 
dos outros porque os maronitas,  a 
comunidade dominante, na época, no Monte 
Líbano (uma cadeia montanhosa paralela à 
costa do Mediterrâneo na parte norte do 
Líbano contemporâneo), instigou as 
autoridades francesas a proclamar o  Estado 
do Grande Líbano e depois entusiasticamente 
acolheu a sua fundação em 1920. Nas décadas 
seguintes a elite política maronita vinculou-se 
ao mundo ocidental, com resultados 
particularmente negativos durante a guerra civil 
nas décadas de 1970 e 1980. No Líbano e no 
exterior, árabes muçulmanos continuaram a 
entender o Líbano como uma entidade criada 
por causa de esquemas imperialistas coma 
cooperação dos Maronitas, logo recusavam-se 
a reconhecer a sua legitimidade. Mesmo o 
registro positivo de uma cultura política 
democrática foi vinculado as circunstancias 
particulares da fundação do Líbano. Ghassan 
Salamé ao considerar o paradoxo de “uma 
democracia sem democratas” no mundo árabe 
explicou a implantação da democracia no 
Líbano como uma “ fórmula de divisão de 
poder dentro de uma estrutura com novas 
fronteiras” e também como “quid pro quo de 
sobrevivência Estatal, um estratagema protetor 
criado pelo segmento governante para garantir 
a sobrevivência  Estatal”(Salamé 1994, 97).  

As fronteiras religiosas tem, nos 
últimos dez anos, cambiado de um distinção 
entre muçulmano e não muçulmano para uma 
divisão entre sunita e xiita. Esse 
desenvolvimento está ligado à história de 
violência no Oriente Médio. A facção xiita no 

Líbano, marginalizada nas primeiras décadas 
do país, tornou-se visível durante a guerra civil 
libanesa e desde então mantêm uma posição 
política proporcional a seu status demográfico. 
A maioria (demográfica) xiita no Iraque, ainda 
reprimida com sucesso por Saddam Hussein 
após a Guerra do Golfo em 1991, pode alcançar 
a dominância política depois da ocupação dos 
EUA no Iraque em 2003 – antagonizando a 
elite e a comunidade sunita. Se acredita na “lei 
da série”,  esperarando nos próximos anos que 
a comunidade xiita desempenhe um papel mais 
importante nos países do golfo, em especial no 
Bahrain (onde são maioria) e na Arábia 
Saudita. A manipulação das identidades 
religiosas, no entanto, é responsabilidade das 
elites vigentes: “ Em resposta aos protestos da 
Primavera Árabe, as famílias reais do Golfo, 
especialmente as do Bahrain e da Arábia 
Saudita, reforçaram a divisão sectária entre 
sunitas e xiitas para prevenir uma frente de 
oposição bi-sectária, algo que parecia possível 
nos primeiros dias de insurreição no Bahrain, 
assim criaram um Golfo sectário.” (Matthiesen 
2013, ix) 

O EI simboliza esse cambio de 
fronteiras em vários níveis – e perpassa os 
limites da imaginação política de várias 
maneiras. Originalmente parte do movimento 
internacional al-Qaida liderado por Ayman al-
Zawahiri, o EI declarou-se independente no 
verão de 2004, ao mesmo tempo que 
incrivelmente obteve sucesso em campanhas 
militares, em particular no Iraque. 
Consequentemente, na Síria, o EI envolveu-se 
em vários combates com a Frente al-Nusra, 
que ainda obedece à al-Qaida. A al-Qaida é 
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uma rede “trans-nacional” que se empenha 
em manter-se ativa por meio das fronteiras 
nacionais. Contrastando com o EI, que se auto 
define com um movimento “anti-nacional” e 
apoia a “Talibanização” do conflito no 
Oriente Médio. “ Como o Talibã, o EI obtém 
seu sucesso por meio de competência militar 
que inclui excelentes comando e controle, 
serviço de inteligência, comando logístico 
bem preparado, treinamento, alta mobilidade, 
e manobras rápidas.”(Rashid 2014). O EI, 
também, radicalizou a “guerra religiosa” ao 
voltar-se contra ambos não muçulmanos, 
como os iazidis no Iraque, e os xiitas, logo 
estendendo a fronteira do significado de “não 
crente”.  

Cristãos e Judeus fizeram parte do 
Oriente Médio muçulmano desde o século VII 
quando os muçulmanos conquistaram as 
terras ao sul do mediterrâneo, da Síria a 
Gibraltar. Particularmente, a vida dos judeus 
em terras muçulmanos era muito menos 
precária do que na Europa Cristã. Enquanto a 
posição islâmica é mais imparcial em relação 
ao judeus, os cristãos eram atormentados por 
“um sentimento de amor e ódio” em relação 
ao judaísmo: “ Livre dessa ambiguidade, e 
poupado da decepção escatológica da 
cristandade, quando estava no poder, o Islã 
tendia menos que a cristandade a perseguir os 
judeus e poderia mais facilmente suportar 
uma presença judaica vital em seu 
meio.”(Cohen 1994, 24). A existência dos 
“judeus dos domínios islâmicos” somente 
chegou ao fim no final da década de 1940 e 
começo da de 1950, com a fundação do 
Estado de Israel.  

As minorias cristãs, no entanto, 
continuam a existir até os dias de hoje, 
embora com perdas substanciais. No Líbano, 
o “paradigmático” Estado cristão no Oriente 
Médio, a porcentagem de cristãos foi reduzida 
de 60%  para a sua metade durante a década 
de 2000 por causa da alta taxa de nascimento 
entre os muçulmanos, mas particularmente 
por causa da emigração massiva de cristãos. 
A pluralidade religiosa do mundo árabe 
oriental é graças à tradição muçulmana de 
reconhecer oficialmente as religiões não 
muçulmanas como minorias religiosas, 
combinada com uma espécie de laissez-faire 
religioso, logo perpetuando a tradição do 
Estado Otomano de organizar os grupos 
religiosos em comunidades semiautônomas. 
Curiosamente, a Turquia tem sido uma 
exceção proeminente no Oriente Médio, já 
que ela tentou se ver livre de sua população 
cristã durante a Primeira Guerra Mundial, o 
Genocídio Armênio sendo sua parte mais 
devastadora, e a expulsão (com o 
consentimento das potências europeias) dos 
que restaram. Enquanto às vésperas das da 
Primeira Guerra Mundial, a população da 
Anatólia era aproximadamente 16.5% cristã, a 
população moderna da Turquia foi reduzida 
para mero 0.2% no final do século XX (Stoll 
1998, 41). Uma das deprimentes consequências 
das recentes guerras no Iraque e na Síria é que 
a era das minorias cristãs na Síria e no Iraque 
chegará ao fim (mesmo assim, cristãos deverão 
permanecer em números muito pequenos, 
como na República Turca do século XX).  

A Síria e o Iraque encontrar-se-ão em 
uma situação comparável a da Turquia; uma 
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quase completa perda de sua população cristã, 
mas com uma contenda interna séria dentro da 
comunidade muçulmana com o embate entre 
sunitas e alauitas na Síria, sunitas, xiitas e 
curdos no Iraque e sunitas, curdos e alevitas 
na Turquia. Assim, as linhas de conflito 
nesses três países tornar-se-ão mais 
semelhantes nos anos vindouros. Deste modo, 
analisar a Turquia, vizinha ao norte do Iraque 
e da Síria, pode ser interessante.  

 

 

A Turquia no Oriente Médio 

 

Com a fundação da República da 
Turquia em 1923, a identidade nacional Turca 
voltou-se contra seu passado Otomano e sua 
ligação com o mundo árabe.  Os fundadores 
da República da Turquia, entre os quais o 
mais proeminente Mustafa Kemal Atatürk, 
propagaram a ideia da Anatólia como a antiga 
terra dos turcos. Os turcos, era então 
defendido, deveriam concentrar todas as suas 
energias na Anatólia, e não agir como 
imperialistas desastrados (Atay 1957, 41). A 
história dos Otomanos no mundo árabe foi 
simplesmente ignorada ou percebida como 
uma aberração.  

Desde a década de 1980, os discursos 
“islamizadores” na Turquia prevaleceram em 
público e tornou-se uma percepção comum 
que “ de um ponto de vista histórico, não 
existiu uma contradição entre religião (islã) e 
nacionalismo (turco) no pensamento político 

turco em geral” (Cetinsaya 1999, 351). A 
ideia de uma Turquia muçulmana como uma 
combinação produtiva entre as identidades 
turcas e muçulmanas tornou-se vastamente 
conhecida como a “Síntese Turco-
Islâmica”(Türk-İslam sentezi).  

Com o colapso da ordem internacional 
bipolar no começo da década de 1990, a 
política externa turca tornou-se mais 
dinâmica. O soft power turco é fundamentado 
por estratégias políticas como o famoso 
conceito de profundidade estratégica (stratejik 
derinlik)de Ahmed Davutoğlu’s. A política 
externa ativa da Turquia pode ser percebida 
em instituições como TİKA (Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı / Agência 
Turca de Cooperação e Desenvolvimento 
Internacional), mas também em indivíduos 
com influência para além da Turquia, como 
Ekmeleddin İhsanoğlu, o Secretário-geral da 
Organização de Cooperação Islâmica entre 
2005 e 2014. A política externa da Turquia é 
ambiciosa, um fato documentado pela 
contenção de Davutoğlu em 2011, quando o 
Ministro das Relações Exteriores da Turquia, 
disse que “ a Turquia se tornará uma potencia 
mundial em 12 anos” (Davutoğlu 2011).A 
política externa da Turquia é ativa em muitas 
regiões, como a Ásia Central, mas uma de 
suas arenas “naturais” com intensas atividades 
diplomáticas são as antigas posições 
Otomanas no sul da Europa Oriental e o 
mundo árabe. O termo utilizado para esse tipo 
de política externa ativa turca, profundamente 
marcada pela ideia de Síntese Turco-Islâmica, 
é  “Neo-Otomanismo”. O termo “Neo-
Otomanismo”, uma descrição primeiramente 



	

		

1º	Volume		

Fev.	2016	

	

	

Oriente-se! 

utilizada por críticos observadores 
estrangeiros, tem sido usado por cerca de 
vinte anos como um rótulo negativo para uma 
suposta política externa turca com inclinações 
expansionistas e autoritária. O termo 
estabeleceu-se em turco como Yeni 
Osmanlıcılık, no entanto, e ganhou 
interpretações positivas de observadores 
turcos (Taşpınar 2008).  

Até 2011, a política externa turca 
baseava-se, entre outros fatores, no notável 
sucesso econômico da Turquia desde o inicio 
da década de 2000. No entanto, foi o exitoso 
modelo de reunir os valores “islâmicos” com 
um toque democrático que despertou a 
admiração do povo árabe. A decepção da 
Turquia por não ser admitida no “clube 
cristão” da União Europeia (uma reclamação 
com um proposito estratégico) foi 
recompensada pela ancoragem da Turquia ao 
seu contexto histórico Otomano.Como a 
maior parte dos territórios do Império 
Otomano estava concentrada no sudeste da 
Europa podia-se esperar que a Turquia 
tenderia a uma identidade ligada ao sudeste 
europeu.  As relações entre turcos e a maioria 
não muçulmana das populações do sudeste 
europeu são, no entanto, caracterizadas por 
profundas reservas de ambas as partes; os 
turcos ainda reprovam os povos do sudeste 
europeu por haverem traído seu antigo 
patrono, o Império Otomano, repudiando 
muitos séculos de coexistência amigável. A 
memória pública no sudeste europeu legitima 
os Estados recém fundados no século XIX e 
no começo do século XX alegando 
superioridade moral e cultural sem relação 

aos Otomanos. Deste modo, a Turquia 
restringiu seu papel no sudeste europeu ao de 
Estado protetor das populações muçulmanas, 
em especial na Bósnia.  

Em	 contraste,	 a	 Turquia	 conseguiu	
apresentar-se	 para	 o	 mundo	 árabe	 como	
um	 modelo	 positivo.	 Como	 consequência,	
desde	a	década	de	2000,	pode-se	observar	
a	 “Médio-Orientização”	 da	 Turquia.	 Desde	
2011,	 no	 entanto,	 o	 processo	 de	 “Médio-
Orientização”	da	Turquia,	 cada	vez	mais,	é	
menos	conduzido	pela	Turquia,	e	mais	um	
processo	que	 conduz	a	Turquia.	O	 conflito	
da	 Síria	 envolve	 a	 Turquia	 de	 um	 modo	
muito	complicado	e	mudou	o	epicentro	da	
política	turca	para	o	sul	de	suas	fronteiras.	

Os	curdos	na	Turquia,	na	Síria	e	no	
Iraque	 enxergam	 uma	 oportunidade	 única	
para	 corrigir	 a	 injustiça	 que	 lhes	 fizeram	
durante	 a	 reconfiguração	 do	 mundo	 pós-
otomano	 depois	 da	 Primeira	 Guerra	
Mundial.	 O	 tratado	 de	 Sèvres	 de	 1920,	 no	
qual	 foi	 expressa	 a	 intenção	 de	 criar	 uma	
nova	 ordem	 na	 Anatólia,	 permitindo	 a	
autodeterminação	 para,	 entre	 outros,	 uma	
Armênia	 independente	 e	 um	 Curdistão	
autônomo,	 não	 pode	 ser	 implementada	
devido	 à	 resistência	 do	 movimento	 de	
independência	 turco.	 O	 tratado	 de	
Lausanne	 de	 1923	 ignorou	 os	 curdos.	
Certamente,	 os	 curdos	 eram	 o	 grupo	
populacional	mais	numeroso	entre	os	quais	
tiveram	 seus	 direitos	 desconsiderados	 na	
ordem	emergente	no	Oriente	Médio	após	a	
Primeira	 Guerra	 Mundial.	 O	 status	
marginal	 dos	 curdos	 permaneceu	
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amplamente	 	 inalterado	 durante	 a	 década	
de	1990.	Desde	o	estabelecimento	de	uma	
zona	de	exclusão	aérea	no	norte	do	Iraque	
em	1997	 (“	Vigília	do	Norte”),	 o	Curdistão	
iraquiano	 pode	 estabelecer	 um	 quase-
Estado,	 com	 boas	 relações,	 entre	 outros,	
com	a	Turquia.	No	futuro,	a	Turquia	deverá	
não	apenas	encontrar	uma	resposta	para	a	
antiga	 questão	 de	 como	 integrar	 a	
população	 do	 Curdistão	 à	 Turquia,	 como	
deverá	 também	 encarar	 novas	
contestações	às	suas	fronteiras	combinadas	
na	década	de	1920.	 

 
 
Anos 1910 – Anos 2010: Olhando para traz – 
Olhando para frente 

 

Este ensaio buscou demonstrar que a 
história da Turquia moderna e do Oriente 
Médio (na medida em que foi parte do 
Império Otomano até 1918) não pode ser 
compreendida sem analisar as transformações 
cataclísmicas, às quais a região foi submetida 
durante os 1912–13, continuando durante a 
Primeira Guerra Mundial e o genocídio 
armênio, e finalmente chegando ao clímax 
com a guerra de independência da Turquia, 
uma década de contínuas guerras no mundo 
otomano. Uma década de violência e 
destruição que fundamentalmente 
transformou o Oriente Médio. Ou mais 
precisamente, e considerando que a região 
somente tornou-se conhecida pelo seu nome 
atual a partir da década de 1920, é a década da 

criação do Oriente Médio conforme o 
conhecemos, o Oriente Médio que 
aparentemente, agora, encara a sua 
dissolução. De fato, muitos dos episódios de 
limpeza étnica, violência em massa e 
dinâmicas genocidas que foram brevemente 
mencionados retornam a região. Os desertos 
da Síria e as montanhas do Iraque estão 
testemunhando outro episódio de ataques 
contra a população civil e casos de violência 
genocida, enquanto essas palavras são 
escritas.  

Mesmo um olhar superficial sobre a 
paisagem política do Oriente Médio e dos 
Balcãs de 2014-5 , Anatólia e Palestina 
revelam-se  assustadores paralelos no século 
XX. Violência em massa, em geral 
acompanhadas de intenção genocida, 
reemergiram nessas regiões desde a década de 
1980. Do conflito Turquia-PKK, a anticurda e 
genocida campanha Al-Anfal no Iraque no 
final da década de 1980 e os massacres contra 
muçulmanos na Bósnia a limpeza étnica de 
Kosovo, as inúmeras guerras de destruição 
contra o povo palestino em Gaza por Israel e 
os ataques genocidas do EI contra curdos, 
xiitas, cristãos e iazides, a região pós-otomana 
tornou-se assombrada por violência e 
destruição. Os arranjos pós Primeira Guerra 
Mundial, seja na forma de Estados 
independentes nos Balcãs e a Turquia ou 
mandatos governamentais no Oriente médio, 
apenas suprimiram, por pouco tempo, a 
violência sob a qual foram construídos, mas 
ao não encararem esse fato foram criados em 
terreno escorregadio.  
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A política na região hoje é conduzida 
em um contexto de governos locais e 
estruturas Estatais relativamente fracas, o que 
geralmente é usado por atores de grandes 
projetos imperiais. Hoje os principais atores 
não são mais a França e a Grã-Bretanha, mas 
os Estados Unidos, a União Europeia (mesmo 
a França e a Grã-Bretanha continuando a 
intervir na região) e a amplamente ineficiente 
Nações Unidas. No entanto, a atual dinâmica 
alguns surpreendentes paralelos entre o final 
do século XIX e o começo do século XX. As 
atuais formas de estratégia de guerra pós-
modernas – veículos aéreos não tripulados, 
bombardeamento aéreo com suposta precisão 
cirúrgica, e operações antiterrorismo – 
impactam o surgimento de grupos islâmicos 
terroristas como a Al-Qaeda e o EI, como 
fizeram as estratégias de guerra e dominação 
em um período anterior.  

Este ensaio não sugere que a história 
esteja se repetindo – o que realmente não é o 
caso – enfatiza a constelação de questões 
fundamentais, a intervenção ocidental e a 
radicalização local no Oriente Médio hoje. É 
mais do que apenas uma reminiscência do 

final do século XIX e começo do século XX. 
No entanto, as semelhanças são um lembrete 
de que o fim do Império Otomano, com seus 
vizinhos orientais sob o mandato europeu e a 
independência dos estados balcânicos, ainda é 
uma questão inacabada. Nem  Macedônia ou 
Kosovo ou Bósnia-Herzegovina podem ser 
vistos como Estados bem estabelecidos com 
fronteiras bem definidas. No Oriente Médio a 
situação é ainda mais desencorajadora. É 
impossível dizer se haverá uma revisão de 
fronteiras e acordos políticos em um futuro 
próximo, seja na Síria, no Iraque, no Líbano 
ou na Jordânia. E mesmo a realização de 
avanços na autonomia e direitos dos curdos 
pelo governo de Recep Tayyip Erdoğan, a 
integridade territorial da Turquia ainda 
enfrenta desafios. O tema “violência e 
viabilidade” permanece como o principal 
desafio para essa região inteira; o desafio de 
conseguir progressivos acordos políticos e 
estabelecer um consenso entre as sociedades 
civis para resguardar uma coexistência 
pacífica, coesão social e viabilizar a diferença 
em um território sob as condições de uma 
ordem mundial injusta.  
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“O perfil do jovem jihadista” 
 

Angela Lano 

Resumo 

Este artigo analisa estudos que relacionam o fenômeno do jihadismo violento a formas de 

marginalização psicológica, social e política e de desvio do caminho da tradição islâmica. 

Diversos pesquisadores – entre eles psicólogos, sociólogos, médicos -, falam de formas de 

sofrimento psíquico e social comum a vários jihadistas: depressão, isolamento, instabilidade 

psicológica, hipersensibilidade, fraqueza, sentimento de alienação ou de não pertencimento a um 

“tempo”, a um “território”, a uma “sociedade”. Portanto, parece tratar-se de vazios existenciais 

que a família e a sociedade não conseguem preencher, mas que encontram respostas nas redes 

sociais – Facebook, sites e outros. É aqui que o IS (Islamic State), com uma propaganda bem 

organizada e eficaz, consegue atrair jovens para as novas guerras. 

Palavras-chaves:	Jihadismo,	IS-Islamic	State,	Estado	islâmico,	radicalismo.	

	

Abstract	

This article analyzes studies that relate the phenomenon of violent jihadism to forms of 

psychological, social and political marginalization and to deviation from the path of the Islamic 

tradition. Several researchers - including psychologists, sociologists, doctors - speak of forms of 

psychic and social suffering common to many jihadists: depression, isolation, psychological 

instability, hypersensitivity, weakness, feeling of alienation or a sense of not belonging to a 

"time", a "territory", a "society." It seems to be related to an existential void that the family and 

society cannot fill, but which finds answers on social networks - Facebook, and other sites. This 

is where the IS (Islamic State), through a well-organized and effective propaganda, can attract 

young people for new wars. 

Keywords: Jihadism, IS-Islamic State, radicalism. 
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Introdução	

	

	

Uma	 coisa	 em	 comum	 entre	 os	
terroristas	das	Torres	Gêmeas	(Nova	York,	
11	 setembro	 2001),	 os	 de	 Paris	 e	 outros	
ataques	na	Europa	é	o	fato	de	que	eles	não	
respondem	ao	padrão	do	fanático	religioso:	
bebem,	 têm	 história	 de	 drogas,	 não	
frequentam	 as	 mesquitas,	 não	 oram;	
vizinhos	 os	 descrevem	 como	 alegres,	
sociáveis,	curtindo	a	vida...	Este	esquema	se	
aplica	 tanto	 aos	 jihadistas	 (combatentes)	
que	pertencem	à	classe	média	e	alta	quanto	
às	populares.	Ou	seja,	todos	parecem	laicos,	
pelo	menos,	 no	passado	 recente.	 Portanto,	
para	 os	 muçulmanos	 de	 origem	 e	 os	
convertidos,	 o	 jihadismo16	representa	 uma	
“conversão”,	 um	 renascimento	 pessoal,	
uma	 nova	 vida	 -	 e	 isso	 acontece	 pouco	
antes	 de	 se	 alistar	 nas	 filas	 das	
organizações	 jihadistas.	 De	 certa	 forma,	 a	
transgressão	 de	 suas	 vidas	 anteriores	
transitou	 para	 um	 Islã	 transgressivo	 em	
quanto	 fora	 da	 tradição	 ortodoxa	 e	 que	
representa,	 de	 facto,	 uma	 ruptura,	 uma	
extrema	 modernização.	 Um	 fenômeno	
semelhante	 às	 conversões,	 na	 America	
Latina,	para	seitas	evangélicas	 (militantes)	
por	 jovens	 com	 dependência	 da	 droga,	
álcool	ou	outros	problemas	sociais.	

Não	é	à toa	que	alguns	estudiosos	–	
entre	eles	psicólogos,	sociólogos,	médicos	-,	
falam	 de	 formas	 de	 sofrimento	 psíquico	 e	
social	 comum	 a	 vários	 jihadistas:	
depressão,	 isolamento,	 instabilidade	
psicológica,	 infância	 ou	 adolescência	
difíceis,	 hipersensibilidade,	 fraqueza,	
sentimento	 de	 alienação	 ou	 de	 não	
																																																								

16 Veja-se o último parágrafo: “Jihâd, um 

termo mal entendido”. 

pertencimento	 a	 um	 “lugar”	 e	 a	 um	
“tempo”,	 um	 “território”,	 a	 uma	
“sociedade”.	Este	parece	 ser	o	background	
comum	 entre	 o	 jihadista	 que	 vem	 de	
bairros	 ricos	 e	 aquele	 que	 mora	 nas	
banlieues,	 muçulmano	 de	 origem	 ou	
convertido	 que	 seja.	 Em	 ambos	 os	 casos,	
parece	 tratar-se	de	vazios	existenciais	que	
a	 família	 e	 a	 sociedade	 não	 conseguem	
preencher,	 mas	 que	 encontram	 respostas	
nas	redes	sociais	–	Facebook,	sites	e	outros.		

Além	disso,	a	extrema	sensibilidade	
e	 um	 idealismo	 excessivo	 ou	 raiva	 por	
causa	 das	 injustiças	 sociais	 (do	 subúrbio	
até	o	resto	do	mundo)	são	de	impulso	para	
buscar	 justiça	 e	 lei	 fora	 da	 sociedade	
ocidental,	 no	 Islã,	 e,	 em	 particular,	 na	 sua	
visão	 mais	 extrema	 e	 politizada.	 Estados	
Unidos,	 Israel,	 França,	 Grã-Bretanha,	
Rússia,	mas	também	o	Irã	e	alguns	regimes	
árabes	 são	 considerados	 por	 esses	 jovens	
como	a	 causa	do	mal	que	assola	o	mundo,	
particularmente	 a	 Ummah	 (comunidade	
dos	 crentes)	 Islâmica,	 e	 têm	 que	 ser	
combatidos.		

O	 ISIS,	 portanto,	 com	 a	 sua	
propaganda	 de	 heróis,	 “jovens	 leões”,	
bonitos,	cosmopolitas,	 “anti”-	Ocidente	(no	
conceito	 mais	 amplo	 de	 Europa,	 EUA	 e	
regimes	 árabes	 e	 islâmicos	 corruptos	 e	
infiéis),	 consegue	 atrair	 jovens	numa	 faixa	
de	idade	entre	os	15	e	os	25	anos,	em	crise	
de	 identidade,	 sentimentos	 conflituosos	 e	
instabilidade	emocional.	

No	 final	 dos	 anos	 90,	 fiz	 uma	
pesquisa	 sobre	 os	muçulmanos	 na	 Itália	 e	
os	 convertidos	 ao	 Islã,	 uma	 das	 primeiras	
pesquisas	sistemáticas	e	analíticas	italianas	
sobre	esses	assuntos.	Entrevistei	homens	e	
mulheres	 em	 várias	 cidades	 italianas	 e	 de	
várias	classes	sociais.	
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O	 resultado	 desta	 pesquisa,	 que	
durou	 vários	 anos,	 foi	 publicado	 em	
revistas,	jornais	e	em	três	livros17.	

O	 que	 me	 impressionou	 foi	 a	
elevada	 percentagem,	 entre	 as	 mulheres	
que	 abraçaram	 um	 Islã	 ortodoxo	
fundamentalista	 e	 que	 participavam	 nas	
atividades	 em	 centros	 salafistas,	 de	 algum	
tipo	de	sofrimento	psicológico	ou	 familiar:	
um	 passado	 de	 instabilidade	 psicológica,	
droga,	 etilismo,	 abandono	 familiar,	 pais	
fugitivos	 ou	 violentos	 ou	 ausentes,	 mães	
incapazes	ou	doentes.		

Esta	 vida	 passada	 sofrida	 era	
contada	 para	 descrever	 o	 “antes”	 e	 o	
“depois”	 da	 conversão,	 ou	 seja,	 a	
transformação	de	uma	vida	no	vício	ou	na	
doença	a	uma	na	fé	e	na	“direção	certa”.	

Mesmo	 entre	 os	 homens	 havia	 um	
histórico	 de	 drogas,	 álcool,	 violência	
pessoal;	 a	 maioria,	 porém,	 chegara	 da	
militância	política	-	em	partidos	de	extrema	
direita	ou	extrema	esquerda	 -	e	encontrou	
na	 organização	 e	 disciplina	 islâmica	 um	
ponto	 de	 referência,	 particularmente	 no	
movimento	 salafista 18 .	 As	 leituras	
principais,	 para	 muitos	 deles,	 eram	 os	
textos	 clássicos	 do	 salafismo:	 Ibn	
Taymiyya,	Sayyid	Qutb,	e	outros.	

Depois	 de	 anos,	 a	 situação	 não	
mudou.	Sigo	muitos	perfis	de	muçulmanos	
em	redes	sociais,	falo	com	líderes	e	pessoas	

																																																								
17 Veja-se na seção bibliográfica e na 
apresentação da autora.	

18  Salafismo, salafista: do árabe salafī, 

"predecessores", as primeiras gerações 

de muçulmanos. Trata-se de um 

movimento do islamismo sunita cuja 

doutrina tem uma abordagem radical. 

Sua versão extrema é jihadismo. 

comuns	 das	 comunidades	 islâmicas	 na	
Europa	 e	 no	 Mediterrâneo:	 a	 situação	 é	 a	
mesma,	 mas	 mais	 ampla	 respeito	 ao	
passado.	

Esta	 é	 a	 declaração	 de	 um	
responsável	de	uma	mesquita	anti-salafista	
na	 Itália:	 «Entre	 os	 convertidos	 que	
ultimamente	 estão	 se	 apresentando	 no	
nosso	 centro,	 eu	 só	 vejo	 pessoas	 com	
distúrbios	psicológicos	graves.	E	tem	vários	
casos	 de	 muçulmanos	 imigrados	 que	
manifestam	verbalmente	atitudes	violentas	
em	relação	aos	não-muçulmanos,	resultado	
de	 desordem	 mental	 na	 qual	 a	 leitura	 de	
textos	 salafistas	 agressivos,	 a	 escuta	 de	
sermões	 violentos	 através	 da	 Internet	 ou	
em	outras	mesquitas	têm	exasperado».	

	 As	 pessoas	 em	 busca	 de	
espiritualidade	 chegam	 ao	 Islã	 ortodoxo	
tradicional	e	não	precisam	do	salafismo	ou,	
pior	ainda,	do	jihadismo.	

	

Violência	 jihadista	 como	desordem	mental	
ou	 como	 reação	 à	 marginalização	 social	 e	
política?	

	

	

	 O	«Centre	 de	 Prévention	 contre	 les	
Dérives	Sectaires	liées	à	l'Islam»	(Centro	de	
Prevenção	contra	o	sectarismo	relacionado	
ao	 Islã)19	foi	 contatado	 por	 mais	 de	 160	

																																																								
19 Dounia Bouzar, Christophe 
Caupenne, Sulayman Valsan, “La 
metamorphose operee chez le jeune par 
les nouveaux discours terrorists”, por, 
2014, em http://www.bouzar-
expertises.fr/metamorphose, 
I.1.2. L’origine des familles. 

O CPDSI é uma organização privada 
fundada pela pesquisadora e antropóloga 
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famílias	 na	 França,	 com	 filhos	 jihadistas,	
cujos	 testemunhos	 são	 a	 base	 do	 longo	
relatório	 de	 90	 páginas.	 A	 pesquisa,	 que	
envolveu	 antropólogos,	 sociólogos,	
assistentes	 sociais,	 médicos,	 salienta	 que	
uma	 percentual	 relativamente	 elevada	 de	
jovens	 (40%	 dos	 pesquisados)	 que	 se	
juntaram	 aos	 grupos	 jihadistas	 sofriam	de	
depressão	 ou	 mostravam	 fragilidade	
psicológica.	 Isso	 leva	 os	 pesquisadores	 a	
supor	 que	 «a	 doutrinação	 funcione	 mais	
facilmente	 nos	 jovens	 hiper	 sensíveis	 que	
estão	 fazendo	 perguntas	 sobre	 o	
significado	de	suas	vidas».	

	

Perfil	das	famílias	e	dos	jovens	

						«As	 famílias	 que	 entram	 em	 contacto	
com	 o	 CPDSI	 são	 todas	 de	 cidadãos	
franceses.	 Apenas	 um	 10%	 têm	 avós	 que	
imigraram	 ou	 se	 estabeleceram	 na	 França	
metropolitana,	 depois	 de	 viver	 nas	 Índias	
Ocidentais,	 Alemanha,	 Argélia,	 Tunísia,	
Marrocos	ou	na	Ásia.	Esses	jovens	afetados	
pelo	 radicalismo	 declaram	 de	 se	 sentir	
“sem	 território”,	 pertencentes	 ao	 “nada”	 e	
crescido	em	um	“blackout”.		

O	novo	discurso	terrorista	consegue	
atingir	os	jovens	que	são	bem	estabelecidos	
na	 história	 familiar	 deles	 e	 cujos	 avós	 são	
ou	 não	 originários	 de	 outro	 território.	 Em	
relação	 ao	 exílio,	 a	 imigração	 ou	 o	

																																																																																						
Dounia Bouzar que visa lutar contra a 
radicalização islâmica na França. 

Bastié Eugénie, “Le profil inattendu des 
djihadistes français”, 19 novembro 2014, 
em http://www.lefigaro.fr/actualite-
france/2014/11/18/01016-
20141118ARTFIG00158-le-profil-
inattendu-des-djihadistes-francais.php 

 

“território”,	 isso	 não	 aparece	 mais	 como	
um	 indicador	 chave	 no	 perfil	 de	 jovens	
afetados	pelo	novo	discurso	terrorista»20.	

A	 classe	 social	das	 famílias	é	média	
e	 média-alta	 em	 84%	 dos	 casos	
pesquisados	 pelo	 CPDSI,	 com	 forte	
representação	 de	 professores	 e	 alta	
formação	 educacional	 (50%	 de	 84%).	 O	
restante	é	dividido	entre	as	classes	popular	
e	 a	 alta.	 Além	 disso,	 80%	 das	 famílias	 se	
declara	 ateísta,	 e	 o	 restante	 20%	 são	
budista,	judia,	católica	ou	muçulmana.	

A	faixa	etária	mais	afetada	é	a	de	15-
21	 anos	 (63%).	 A	 de	 21-28	 anos	
corresponde	ao	restante	37%.	Pessoas	com	
mais	de	30	anos	parecem	muito	raras.	

	 A	 pesquisa	 mostra	 que,	 em	
comparação	 com	 o	 passado,	 quando	 as	
conversões	 ao	 radicalismo	 (islâmico	 ou	
evangélico)	eram	características	de	classes	
populares,	 especialmente	 com	 baixa	
escolaridade	 e	 desestabilizadas,	 das	
segundas	 gerações	 de	 imigrantes,	 de	
minorias,	 de	 jovens	 em	 ruptura	 social	 ou	
política	ou	ansiosos	por	abraçar	uma	causa,	
nos	 últimos	 tempos,	 elas	 afetam	 todas	 as	
classes	sociais	e	podem	derrubar	um	jovem	
escolarizado	 ou	 um	 campeão	 de	 natação,	
em	pleno	sucesso	e	mobilidade	social.	

«A	 islamização	 da	 periferia	 da	
Europa	 é	um	 fenômeno	 real,	mas	no	 geral	
marginal	 (...).	Na	verdade,	não	se	pode	ver	
no	radicalismo	islâmico	uma	consequência	
da	 exclusão	 social,	 não	 apenas	 porque	
muitos	militantes	(o	mesmo	Bin	Laden,	por	
exemplo)	 não	 têm	 nada	 de	 marginal	 em	

																																																								
20	Bouzar, Caupenne, Valsan,  
I.1.2. L’origine des familles. 
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termos	 sócio-econômicos	 (...)»	 (Roy	 2002:	
23).	

Diferente,	 porém,	 é	 a	 visão	 de	 outros	
estudiosos,	 que	 lêem	 o	 radicalismo	
islâmico	 em	 termos	 de	 “revolução”	 e	
rebelião	 contra	 o	 status	 quo	 e	 contra	 a	
marginalização	 social	 e	 política	 de	massas	
de	 pessoas,	 seja	 no	 Ocidente	 seja	 no	
Oriente.	 O	 radicalismo	 islâmico	 pode	 ser	
considerado,	 portanto,	 uma	 ideologia	 de	
oposição	 que	 produz	 o	 islamismo	 político	
(Campanini	2012:	40).	

Nesse	 sentido,	 o	 islamismo	 radical	
pode	representar	uma	força	de	atração	por	
jovens	 europeus	 e	 árabes,	 enquanto	
movimento	global,	cujo	poder	baseia-se	em	
seis	 pontos	 identificados	 por	 Hrair	
Dekmejian21	em:	

	Alternativa	 islâmica.	 Dá	 uma	 nova	
identidade	 a	uma	 infinidade	de	 indivíduos	
alienados	 que	 perderam	 sua	 orientação	
social	e	espiritual.	

	Define	 a	 visão	 de	 mundo	 dos	 crentes	 em	
termos	inequívocos,	identificando	as	fontes	
de	bem	e	mal.	

	Oferece	 formas	 alternativas	 de	
confrontação	com	um	ambiente	hostil.	

	Fornece	uma	 ideologia	de	protesto	 contra	
a	ordem	estabelecida.	

	Fornece	 um	 senso	 de	 dignidade	 e	 de	
pertencimento	 e	 um	 refúgio	 espiritual	 à	
incerteza.	

	Promete	uma	vida	melhor,	em	uma	utopia	
islâmica	projetada	para	o	futuro,	na	Terra	e	
nos	céus.	

																																																								
21 Dekmejian Hrair, “Islam in 
Revolution”, Syracuse University Press, 
New York 1995, pag. 49-50. 

	

Muçulmanos	 marginalizados.	 Depressão e 
vida vazia	

O	 caso	 das	 comunidades	 islâmicas	
na	 França,	 país	 da	 “Liberté,	 Egalité,	
Fraternité”,	 é	 emblemático:	 ela	
«marginaliza,	 empobrece	 e	 persegue	 os	
muçulmanos:	 das	 67.500	 pessoas	
atualmente	 na	 cadeia	 na	 França,	 cerca	 de	
70	 por	 cento	 são	 muçulmanos.	 Na	 prisão,	
os	 jovens	 são	 deixados	 a	 si	 mesmos	 e	 os	
mais	 vulneráveis	 encontram	 refúgio	 nos	
sermões	inflamados	de	alguns	personagens	
radicais»22.		

«Milhares	 de	 jovens	 deixam	 a	 vida	
confortável	 na	 Europa	 para	 aderir	 ao	
Estado	 Islâmico,	 onde	 fazem	 treinamento	
de	 guerra,	 para	 depois	 morrer	 em	 um	
atentado	suicida,	como	os	ataques	de	Paris.	
(...)	Segundo	Lamya	Kaddor,	autora	do	livro	
“Zum	 Töten	 Bereit”	 (“Pronto	 para	 matar”,	
em	 tradução	 livre),	 o	 papel	 dos	 europeus	
—	 descendentes	 de	 imigrantes	 e	
convertidos	 —	 nas	 tropas	 do	 Estado	
Islâmico,	 é	 cada	 vez	 maior.	 Lamya,	 alemã	
filha	 de	 imigrantes	 sírios,	 vê	 o	 terrorismo	
islâmico	 como	um	movimento	de	protesto	
de	uma	geração	que	 se	vê	 como	vítima	da	
sociedade,	da	escola	ou	da	família.	

“Cinco	 dos	meus	 alunos	 de	 religião	
desapareceram	 um	 dia,	 sendo	 mais	 tarde	
localizados	 na	 Síria,	 para	 onde	 tinham	 ido	
lutar	 com	 o	 EI.	 Fiquei	 perplexa,	 tentando	
descobrir	 as	 possíveis	 causas.	 Em	 todos	
eles	 havia	 uma	 sensação	 de	 exclusão,	
																																																								

22		Alexander	Harriete,	“What	is	going	
wrong	in	France's	prisons?”,	17	Janeiro	
2015,	em	
http://www.telegraph.co.uk/news/wo
rldnews/europe/france/11352268/Wh
at-is-going-wrong-in-Frances-
prisons.html 



	

		

1º	Volume		

Fev.	2016	

	

	

Oriente-se! 

déficit	 emocional	 ou	 simplesmente	 a	 falta	
de	amor	na	família,	o	que	fez	deles	vítimas	
fáceis	 de	 mesquitas	 radicais”,	 disse	 a	
escritora	de	37	anos»23.	

A	 escritora	 lembra	 que	 «os	 imãs	
radicais	 só	 encontram	 ouvidos	 onde	 há	
jovens	 disponíveis,	 que	 tendem	 ao	
jihadismo	 como	 uma	 manifestação	 de	
movimento	 de	 protesto	 de	 uma	 geração	
nascida	na	Europa,	que	sofre	com	a	falta	de	
raízes	 e	 por	 ver	 os	 pais	 como	 vítimas	 da	
discriminação	 e	 da	 falta	 de	 chances	 de	
mobilidade	social»24.	
							A	voz	do	psicólogo	Ahmad	Mansour	 se	
junta	 àquelas	 que	 argumentam	 que	 os	
problemas	que	levam	jovens	a	aderirem	ao	
jihad	 são	 mais	 psicológicos	 do	 que	
socioeconômicos.	Cerca	de	40%	dos	novos	
jihadistas	 sofrem	 de	 depressão	 e	
descobrem	a	ideologia	como	conteúdo	para	
preencher	 uma	 vida	 que	 julgam	 vazia.	 O	
aspecto	 da	 violência	 só	 torna-se	 presente	
mais	tarde»25.	

	
Doença	e	uso	de	drogas	

Entre	 a	 juventude	 seguida	 pelo	
CPDSI	 desde	março	 de	 2014,	 «apenas	 5%	
dos	 jovens	 tinham	 cometido	 atos	 de	
“pequena	 criminalidade”	 no	 início	 da	
adolescência.	 Em	 contraste,	 40%	 deles	
experimentaram	 surtos	 de	 depressão	 com	

																																																								
23	Magalhães-Ruether	Graça	“O	berço	de	
‘guerreiros	santos’	na	Alemanha”,	
29/11/2015	,	em	
http://oglobo.globo.com/mundo/o-
berco-de-guerreiros-santos-na-
alemanha-18172716#ixzz3texewmsc		
24  Magalhães-Ruether Graça, 
29/11/2015  
25 Magalhães-Ruether Graça, 29/11/2015 

vários	sintomas:	depressão,	anorexia,	auto-
lesões,	isolamento»26.			

Como	 já	 mencionado,	 o	 centro	
supõe	que	o	doutrinamento	 funcione	mais	
facilmente	 no	 caso	 de	 jovens	 “hiper	
sensíveis”	 que	 estão	 fazendo	 perguntas	
sobre	 o	 significado	 de	 suas	 vidas,	 o	 seu	
lugar	e	papel	no	mundo.	O	discurso	radical	
reverte	 sutilmente	 a	 percepção	 deles:	
nunca	 se	 sentiram	 conectados	 com	 o	
mundo,	 nunca	 foram	 entendidos	 pelos	
“outros”,	 sempre	 se	 sentiram	 “diferente”,	
precisamente	 porque	 Deus	 os	 tinha	 eleito	
como	«pessoas	puras	capazes	de	receber	a	
verdade	 para	 salvar	 o	 mundo	 da	
perversão»27.	

Tudo	 está	 conectado	 e	 interativo:	
«No	 primeiro	 tempo,	 a	 fragilidade	 dos	
jovens	 na	 relação	 para	 com	 o	 mundo	
parece	ser	um	terreno	fértil	para	a	entrada	
nos	 movimentos	 radicais;	 em	 segundo	
tempo,	a	 ruptura	 com	o	 resto	do	mundo	é	
uma	 consequência	 do	 doutrinamento	
sectário,	 para	 fortalecer	 a	 autoridade	 do	
discurso	e	do	grupo	de	pares...».28	

Instabilidade	 e	 sofrimento,	
alcoolismo	 e	 outros	 vícios,	 parecem	
emergir	 também	 na	 personalidade	 da	

																																																								
26   Bouzar, Caupenne, Valsan,  I.1.5. 

L’histoire des jeunes concernés. 
27  Bouzar, Caupenne, Valsan,  I.1.5. 
L’histoire des jeunes concernés. 
28  Bouzar, Caupenne, Valsan,  I.1.5. 
L’histoire des jeunes concernés. 
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jovem	Hasna	 Ait	 Boulahcen29,	 que	morreu	
na	explosão	do	jihadista	que	estava	com	ela	
durante	a	invasão	da	polícia,	a	Saint-Denis,	
no	 subúrbio	 de	 Paris,	 poucos	 dias	 depois	
dos	 ataques	 terroristas	 de	 13	 de	
Novembro.	

O	 perfil	 de	 outro	 homem-bomba	 é	
de	 uma	 pessoa	 que	 frequentava	 bares	 de	
traficantes	de	drogas.	

Em	 relação	 aos	 vídeos	 divulgados	
pelo	 ISIS,	 com	 cadáveres	 arrastados	 no	
chão	 por	 veículos,	 corpos	 despedaçados,	
órgãos	 internos	 comidos,	 estupros	 de	
meninas,	pouco	tem	a	ver	com	a	ortodoxia	
islâmica	e	mais	com	insanidade	mental.	

A	 história	 nos	 lembra	 que	 guerras	
sangrentas	foram	travadas	em	nome	da	fé.	
Tropas	muçulmanas	na	conquista	da	Sicília,	
na	 Idade	Média,	 passaram	 a	 fio	 de	 espada	
centenas,	 milhares	 de	 pessoas,	 porém,	
agora,	o	ISIS	mostra	uma	ferocidade	contra	
os	 corpos	 ou	 contra	 pessoas	 vivas	 tão	
espetacular,	 em	 sua	 brutalidade,	 que	 é	
difícil	não	pensar	em	psicopatas	drogados.	
																																																								

29	“Hasna	Ait	Boulahcen,	première	
femme	kamikaze	d'Europe	qui	n'a	jamais	
lu	le	Coran	et	buvait	de	l'alcool”,	
novembro	2015,	em	
http://www.wikistrike.com/2015/11/has
na-ait-boulahcen-premiere-femme-
kamikaze-d-europe-qui-n-a-jamais-lu-le-
coran-et-buvait-de-l-
alcool.html?utm_source=_ob_share&ut
m_medium=_ob_facebook&utm_campa
ign=_ob_sharebar	

Willsher	Kim,	“Hasna	Aitboulahcen:	
police	examine	remains	of	'cowgirl'	
turned	suicide	bomber”,	em	
http://www.theguardian.com/world/20
15/nov/19/paris-attacks-police-
examine-remains-of-cowgirl-turned-
suicide-bomber	

 

Também	porque	o	Alcorão	e	os	aḥādīṯh,	os	
ditos	 e	 feitos	 do	 Profeta,	 são	muito	 claros	
em	relação	às	regras	em	tempo	de	guerra:	
não	matar	mulheres,	 crianças,	 idosos;	 não	
destruir	 a	 natureza;	 não	 desmembrar	 os	
cadáveres	 etc.	 Portanto,	 o	 Islã	 jihadista	
(islâmico	 radical	 violento)	 constitui	 uma	
perigosa	inovação,	bid‘a,	proibida	no	Islã.	O	
próprio	conceito	de	 jihâd	 (aqui	no	sentido	
de	 esforço	 militar,	 guerra,	 al-jihâd	 al-
asġaru,	 o	 jihâd	 menor)	 foi	 manipulado	
pelos	 grupos	 salafistas	 wahhabi:	 a	
prioridade	 dada	 ao	 jihâd	 o	 transformou	
numa	obrigação	do	indivíduo	(fard	al-'ayn),	
que	 assim	 é	 imposta	 a	 cada	 um,	 em	 todos	
os	 momentos,	 enquanto,	 ao	 invés,	 a	
Tradição	 ortodoxa	 o	 considera	 um	 dever	
coletivo	(fard	al-kifâya)	e	portanto	limitado	
no	 tempo	 e	 no	 espaço	 e	 obrigatório	 nas	
situações	 de	 ameaças,	 ou	 seja,	 quando	 o	
Dar	 al-Islã,	 o	 Território	 Islâmico,	 é	
ameaçado	por	inimigos.	

	

Uso	de	anfetaminas		

										Enquanto	 a	 Síria	 está	 em	 guerra	 e	
grandes	áreas	estão	nas	mãos	do	ISIS,	estão	
emergindo	 dados	 sobre	 o	 consumo	 e	 a	
distribuição	 de	 drogas	 por	 grupos	
jihadistas.	

Investigações	 realizadas	
separadamente	 pelas	 agências	 de	 notícias	
The	 Guardian 30 	Reuters 31 	e	 o	 Time	

																																																								
30 Henley Jon,  “Captagon: the 
amphetamine fuelling Syria's civil war”, 
13 Janeiro 2014, em 
http://www.theguardian.com/world/short
cuts/2014/jan/13/captagon-amphetamine-
syria-war-middle-east?CMP 
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magazine 32 	descobriram	 o	 crescente	
comércio	de	“Captagon”	de	fabricação	síria:	
trata-se	 de	 uma	 anfetamina	 consumida	no	
Oriente	Médio,	mas	quase	desconhecida	em	
outros	 lugares.	 Esse	 gera	 recursos	 de	
milhões	 de	 dólares	 dentro	 do	 país,	 alguns	
dos	 quais	 certamente	 são	 usados	 para	
comprar	armas.	Combatentes	de	ambos	os	
lados	usam	o	estimulante	para	 ajudá-los	 a	
continuar	a	guerra.		

De	 acordo	 com	 as	 investigações	
jornalísticas,	 o	 Captagon,	 que	 contém	
fenethylline	 sintética,	 foi	 produzido	 pela	
primeira	vez	na	década	de	1960	para	tratar	
a	 hiperatividade,	 a	 narcolepsia	 e	 a	
depressão,	mas	foi	proibido	na	maioria	dos	
países	na	década	de	1980	enquanto	muito	
viciante,	 porém	 permanece	muito	 popular	
no	 Oriente	 Médio,	 inclusive	 na	 puritana	 e	
salafista	 Arábia	 Saudita	 (onde	 é	 muito	
usado).	

Um	 psiquiatra	 libanês,	 Ramzi	
Haddad,	 afirmou	 que	 Captagon	 tem	 «os	
efeitos	 típicos	 de	 um	 estimulante,	
produzindo	 uma	 espécie	 de	 euforia.	 A	
pessoa	 se	 torna	 muito	 comunicativa,	 não	
dorme,	não	come	e	é	cheia	de	energia»33.	

	

																																																																																						
31	Kalin	Stephen,	“Insight	-	War	turns	
Syria	into	major	amphetamines	
producer,	consumer”,	13	Janeiro	2014	
em	
http://uk.reuters.com/article/2014/01/1
3/uk-syria-crisis-drugs-
idUKBREA0B04K20140113	
32		Baker	Aryn,	“Syria’s	Breaking	Bad:	Are	
Amphetamines	Funding	the	War?”,	28	
outubro	2013,	em	
http://world.time.com/2013/10/28/syri
as-breaking-bad-are-amphetamines-
funding-the-war/	
33Baker Aryn, 28 outubro 2013. 

Padrões	 na	 radicalização	 islâmica	 na	
Europa	

Para	 Katherine	 Brown,	 do	
Departamento	 de	 Estudos	 de	 Defesa	 do	
King’s	 College	 de	 Londres	 e	 membro	 da	
Rede	 de	 Estudos	 Islâmicos:	 «O	 Estado	
Islâmico	 nunca	 contou	 com	 os	 chamados	
“lobos	 solitários”,	 como	se	 chegou	a	 supor	
recentemente.	 Essas	 pessoas	 que	 agem	
sozinhas	 teriam	 outras	 formas	 e,	 quem	
sabe,	motivações	 distintas.	 O	mais	 comum	
para	a	organização	terrorista	é	a	estrutura	
de	 célula	 com	 uma	 relação	 de	 confiança	
estabelecida	 apenas	 entre	 alguns	 poucos	
escolhidos.	 E	 assim	 tem	 sido	 nos	 últimos	
anos.	 É	 difícil	 estabelecer	 o	 que	 têm	 em	
comum	os	 jovens	 radicalizados	 e	o	que	os	
faria,	 como	 europeus,	 atacar	 os	 próprios	
países	 onde	 nasceram.	 Mesmo	 assim	
podemos	dizer	que	política,	mazelas	sociais	
e	 um	 crença	 em	 um	 futuro	 diferente	 os	
motiva»34.	

	

A	linguagem	jihadista	atrai...	

	 Segundo	 o	 Centro	 Internacional	
para	 Estudos	 sobre	 a	 Radicalização,	 quase	
20	 mil	 estrangeiros	 se	 uniram	 às	 fileiras	
jihadistas	 na	 Síria	 e	 no	 Iraque:	 4	 mil	 são	
Europeus.	 Raramente	 a	 radicalização	 é	
feita	 nas	 mesquitas:	 não	 é	 nos	 centros	
religiosos	que	os	jovens	se	encontram,	mais	
nos	 cyber-café,	 nas	 livrarias,	 nas	
universidades,	 na	 internet.	 No	 seu	 livro	
“Soldier	 for	 a	 summer” 35 ,	 o	 combatente	

																																																								
34  Oswald Vivian, “Padrões se repetem 
na radicalização islâmica na Europa”, 29 
novembro 2015, em 
http://oglobo.globo.com/mundo/padr
oes-se-repetem-na-radicalizacao-
islamica-na-europa-18172774 
35 Najjair Sam, “Soldier for a summer”, 
Hachette books, Ireland 2013. 
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irlandês-líbio	 Sam	 Najjair	 explica	 que	
começou	 a	 se	 envolver	 com	 a	 guerra	 na	
Líbia	 através	 da	 internet	 e	 durante	 seus	
encontros	 com	 amigos	 em	 um	 cyber-café	
em	 Dublim.	 De	 família	 muçulmana,	 tinha	
sido	 sempre	 pouco	 ou	 quase	 nada	
praticante	e	dedicado	a	uma	vida	de	vícios	
e	 de	 exclusão	 social.	 A	 “conversão”	
religiosa	 e	 a	 militância	 política	 chegaram	
quase	 simultaneamente	 com	 a	 decisão	 de	
se	 juntar	 às	 fileiras	 dos	 jihadistas	 (em	
grupos	da	galáxia	de	al-Qa‘ida)	na	Líbia.	

Casos	 como	 o	 dele	 são	 comuns	 na	
Europa	 entre	 os	 jovens	 que	 aderem	 ao	
radicalismo	 islâmico.	 O	 livro	 todo	 é	 uma	
tentativa	 de	 se	 mostrar	 aos	 outros	 como	
um	 “leão”	 e	 um	 herói,	 um	 guerreiro	 sem	
medo	 que	 luta	 em	 prol	 da	 justiça	 e	 da	
religião.	 Tanto	 no	 livro	 quanto	 no	
Facebook,	 esse	 jovem	 aparece	 nas	
fotografias	 totalmente	armado.	Por	quanto	
Najjair	 não	 seja	 um	 terrorista,	 mas	 um	
combatente,	 esse	 caso	 é	 simbólico	 e	
representativo	 de	milhares	 de	 outros	 com	
trajetórias	semelhantes.	

	A	partir	da	leitura	da	“tendência	ao	
narcisismo”,	 Nazir	 Afzal,	 um	 proeminente	
procurador	 do	 Reino	 Unido,	 declarou	 ao	
jornal	Time:	«Os	terroristas	do	ISIS	(que	se	
dizem	 “soldados”)	 são	 narcisistas,	 correm	
atrás	da	glória	e	estão	se	vendendo	graças	
a	vídeos	profissionais	que	os	fazem	parecer	
fascinantes	e	sexy.	(...)	Eles	fazem	os	jovens	
(recrutados	 pelo	 jihadismo)	 se	 sentirem	
queridos	 e	 amados,	 (…)	 e	 os	 afastam	 de	
seus	amigos	e	famílias».	As	observações	de	
Afzal	vieram	depois	que	alguns	estudantes	
fugiram	 do	 Reino	 Unido	 para	 se	 juntar	 ao	
ISIS	na	Síria.	

Ele	 vê	 uma	 semelhança	 emocional	
entre	 adolescentes	 radicalizados	e	 aqueles	
que	se	preparam	para	encontrar	parceiros	
sexuais	 na	 internet.	 «As	 técnicas	 de	

sedução	são	as	mesmas».	No	caso	do	ISIS,	a	
radicalização	está	sendo	feita	online	e	face-
to-face	 com	 pregadores	 carismáticos,	
sedutores,	 que	 estão	 incentivando	 os	
jovens	 «a	 ir	 para	 o	 lado	 escuro»36 .	 Ele	
acredita,	portanto,	que	a	radicalização	deve	
ser	 abordada	 através	 de	 especialistas,	
como	uma	dependência	psicológica.	

Uma	 das	 questões	 é	 que	 os	 jovens	
atraídos	 pelo	 radicalismo	 consideram	 os	
pregadores	 salafistas	 e	 os	 líderes	 do	 ISIS	
como	“estrelas”	do	cinema	ou	pop-star.		

Uma	 muçulmana	 italiana	 escreveu	
recentemente	 no	 Fb:	 «O	 problema	 é	 por	
que	um	jovem	francês	de	origem	argelina,	e	
muitos	outros	como	ele,	não	vão	aprender	
o	Islã	com	a	ajuda	de	um	imã	real,	com	uma	
sólida	 formação	 teológica,	 mas	 prefere	
ouvir	os	delírios	de	loucos	no	YouTube.	Eu	
o	 vi	 com	 meus	 próprios	 olhos	 em	
mesquitas	 alemãs:	 quando	 o	 centro	
islâmico	convidava	teólogos	de	al-Azhar,	do	
Cairo,	 chegavam	 poucas	 pessoas;	 quando	
eram	 convidadas	 as	 “estrelas”	 radicais	 de	
YouTube,	com	linguagem	violenta	e	inculta,	
com	 limitado	 conhecimento	 do	 árabe,	
abuso	 da	 palavra	 “kuffar”	 (incrédulos),	
capuz	 por	 cima	 da	 túnica,	 multidões	 de	
jovens	se	reuniam	na	mesquita».	

	

Jihadismo	via	Internet	

Os	 pesquisadores	 do	 CPDSI	
apontam	 que	 a	 Internet	 é	 um	 meio	 de	
comunicação,	 um	 espaço	 de	 substituição,	
para	 uma	 comunidade,	 Ummah,	 que	

																																																								
36	Bunyan	Nigel,	“Senior	Muslim	lawyer	
says	British	teenagers	see	Isis	as	'pop	
idols'”,	15	Abril	2015,	em	
http://www.theguardian.com/world/20
15/apr/05/senior-muslim-lawyer-says-
british-teenagers-see-isis-as-pop-idols	
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permaneceu	 virtual	 durante	muito	 tempo.	
O	 espaço	 virtual	 sagrado	 apareceu,	
portanto,	 como	 o	 único	 território	 real	 do	
ponto	de	vista	do	grupo	radical,	a	partir	do	
qual	é	possível	se	proteger	e	lutar	contra	o	
“caos	do	mundo	pervertido”.	

Os	jovens	afetados	por	este	discurso	
viviam	 como	 indivíduos	 globalizados,	 mas	
não	se	sentiam	parte	de	nenhuma	cultura	e	
de	 nenhum	 espaço	 da	 política	 nacional.	 É	
aqui	 que	 o	 estabelecimento	 do	 Estado	
Islâmico,	proclamado	em	junho	2014,	abriu	
o	 caminho	 para	 o	 reconhecimento	 de	 um	
espaço	 territorial	 comum,	 aceitado,	 para	 a	
Ummah	virtual,	mas	a	Internet	manteve-se	
o	 principal	 meio	 de	 comunicação	 para	 a	
passagem	 do	 território	 virtual	 a	 um	
território	específico.	

A	 internet	 é	 um	 poderoso	 meio	 de	
comunicação,	 recrutamento,	
doutrinamento	 por	 comunidades	 com	
“valores”	 partilhados.	 Somente	 após	 a	
sedução	virtual	chega-se	ao	encontro	físico	
com	 o	 grupo	 jihadista,	 lá	 no	 território	
islamizado	do	ISIS	onde	o	“video-game”	e	o	
“war-game”	se	transformam	em	realidade.	

Jihâd,	um	termo	mal	entendido?	

	

	

Jihâd,	no	99%	dos	casos	é	traduzido	
como	 “guerra	 santa”,	 mas	 é	 um	 erro.	 O	
jihâd	 faz	 parte	 dos	 atos	 de	 adoração	 –	
‘ibâdât	 -	 e	 é	 sujeito	 a	 diferentes	
interpretações	 e	 utilizações	 dependendo	
das	correntes	islâmicas.	

A	raiz	Jim-Hâ'-Dal	(jhd)	transmite	os	
significados	 de	 “esforço”,	 “compromisso”,	
“assiduidade”,	“aplicação	com	zelo”.	

A	 forma	 verbal	 jâhada	 significa	
"lutar	 contra	 alguém",	mas	al-jihâd	 fî	 sabîl	
Allâh		 é	 "o	 esforço/luta	 no	 caminho	 de	
Deus",	um	“esforço	sagrado”.	

O	 Islâm	 distingue	 dois	 tipos	 de	
jihâd:	 o	 “grande	 	jihâd”,	 que	 é	 contra	 as	
próprias	 paixões,	 contra	 a	 alma	 perdida		
[nafs	ammâra	 bi-s-sû’:	 o	 Ego,	 a	 alma	 que	
comanda	 o	mal],	 o	 esforço	 no	 caminho	do	
bem,	social	e	pessoal,	a	perseverança	na	fé,	
lidar	com	fé	e	paciência	as	adversidades	da	
vida;	 	 o	 “pequeno	jihâd”,	 que	 tem	 que	 ser	
feito	 com	 as	 armas	 para	 a	 defensa	 da	
comunidade,	 a	Ummah	 e	 o	Dâr	 al-Islâm,	 o	
território	 do	 Islã,	 quando	 é	 ameaçado	 por	
inimigos.	 Este,	 como	 está	 escrito	 no	
Alcorão,	não	 tem	nada	a	ver	 com	a	guerra	
indiscriminada	ou	“total”	moderna,	onde	as	
primeiras	 vítimas	 são	 as	 populações	 civis,	
pois	não	há	mais	distinção	entre	militares	e	
não	militares.	

No	jihâd	tudo	está	sujeito	a	regras:	o	
tratamento	 dos	 presos,	 a	 divisão	 dos	
despojos	 tomados	 ao	 inimigo,	 etc.	 Porém,	
o	jihâd	interior	 deve	 prevalecer	 sobre	 o	
exterior,	 mesmo	 quando	 este	 último	
ocorrer,	 para	 evitar	 brutalidade,	 ações	
injustas,	etc.	

Infelizmente,	 por	 causa	 de	 um	
processo	 degenerativo	 afetado	 pela	
importação	 de	 uma	 prática	 política	 não	
islâmica,	 para	 muitos	 movimentos	
islâmicos	 radicais	 se	 torna	 absoluto	 o	
conceito	 de	 “pequeno	 jihâd”	 que	 se	
transforma	 em	 jihâd	 tout-court:	 nisso	 eles	
são	 semelhantes	 aos	 grupos	
revolucionários	 seculares,	 sendo	 a	 única	
diferença	 a	 busca	 por	 legitimidade	
religiosa.	

Para	 certas	 correntes	 do	
radicalismo	 islâmico,	 a	 guerra	 ofensiva	 é	
um	 meio,	 uma	 revolução,	 uma	 ação	 para	
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restaurar	 a	 justiça,	 lutar	 contra	 o	 status	
quo	 e	 para	 garantir	 o	 governo	 através	 da	
Lei	de	Deus,	a	sharî‘ah.	

O	termo	jihadista	è	um	neologismo	–
	jihâdî	 -,	 que	 identifica	 quem	 está	 se	
dedicando	 a	 uma	 “batalha”	 externa	 contra	
os	 “inimigos	do	 Islã”	que	ele	e	 seus	chefes	
identificam	 de	 várias	 formas,	 dependendo	
de	sua	referência	ideológica	islâmica.	

	

Conclusões	

	

	

O	estudo	das	causas	do	radicalismo	
islâmico,	em	sua	forma	mais	violenta	como	
na	 “moderada”,	 implica	 uma	 contínua	
revisão	e	re-leitura	de	dados	e	pesquisas	e	
uma	 ligação	 contínua	 entre	 presente	 e	
passado,	 com	projeção	 geopolítica	 e	 social	
no	futuro.	De	fato	trata-se	de	um	fenômeno	
complexo,	 dinâmico	 e	 em	 evolução,	 e	
profundamente	 facetado,	 portanto	 é	
impossível,	 em	 minha	 opinião,	 tirar	
conclusões	definitivas.	
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Construindo uma Identidade Nacional no Líbano  
	

Dinara	Pisareva		

	

“ Há somente uma história – a história do 
homem. Todas as histórias nacionais são 
meros capítulos de uma história maior.”  

- Rabindranath Tagore 

 

Como Mohandas Gandhi, Rabindranath 

Tagore foi um Hindu internacionalista do 

século XX que entendia a ascensão do 

nacionalismo moderno no ocidente como uma 

“ameaça” (Parashar, 1996: 122) para a paz e 

unidade da sociedade. Sendo um seguidor 

devoto do hinduísmo, Tagore percebia e 

trabalhava com categorias conceitualmente 

diferentes das de seus contemporâneos 

Ocidentais. No entanto ambos, ocidentais e 

orientais, iriam perceber os efeitos disruptivos 

do nacionalismo e sua grande capacidade de 

atração das massas.  

A história da construção das nações 

modernas começa no século XIX,  na Europa 

Ocidental, com o surgimento dos primeiros 

Estados-nação e logo se expande para 

englobar o mundo inteiro. O conceito de 

Estado-nação foi introduzido para regiões, 

que foram descolonizadas e possuem grandes 

divisões, do Oriente Médio e do Sudeste 

Asiático, nas quais afiliações com 

comunidades nativas pré-Estado foram 

reformuladas dentro de novos limites e 

substituídas pelo nacionalismo vinculado ao 

Estado. Entre os muitos Estados e nações que 

surgiram na era pós-colonial o Líbano 

continua sendo um dos casos mais dramáticos 

e conflituosos de construção nacional devido 

a múltiplas razões internas e externas. As 

várias contendas internas sobre a definição da 
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nação libanesa resultou em grande perda de 

vidas humanas, exaustão moral e fadiga entre 

a maior parte da população. A frágil paz entre 

as múltiplas comunidades libanesas desde o 

fim da turbulenta guerra civil acompanhada 

por um numero crescente de problemas não 

resolvidos, fez com que muitos questionassem 

se há uma única “Nação Libanesa” e como 

seria possível criar uma unidade “nacional” 

em um sociedade traumatizada e dividida por 

múltiplas confissões religiosas e um histórico 

de violência mútua.  

 

Narrativas sobre Modernidade, Nações e 

Violência.  

 

 

A exemplo de outros fenômenos no 

Oriente Médio, a experiência de criação 

nacional no Líbano começou com um 

incentivo do mundo Ocidental que desejava a 

universalização do seu modelo de criação 

nacional. Ernest Gellner, fundador de escola 

nos estudos sobre nacionalismo que rejeita 

interpretações essencialistas e primordialistas 

sobre nações e estados-nação, foi o primeiro a 

afirmar que o nacionalismo, era simplesmente 

uma ferramenta de transição da sociedade 

pré-industrial para a economia industrial 

(Gellner, 1981). Se para outro conhecido 

pesquisador sobre nações (e aluno de 

Gellner’s) Anthony D. Smith “nação” implica 

em uma população conectada a um “território 

especifico possuindo em comum memórias, 

mitos, etc.” e o “nacionalismo” seria um 

“movimento ideológico... em prol dessa 

população” (Smith, 1996: 457), para Gellner 

“nacionalismo” seria, simplesmente, uma 

“uma cultura mediada pela alfabetização e um 

sistema educativo formal e extenso” (Gellner: 

757) que existe nas sociedades modernas. Na 

interpretação de Gellner o nacionalismo seria 

a criação de uma cultura homogenia 

necessária para o sucesso da industrialização, 

que requer uma mão de obra altamente 
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versátil e altamente competente que seria 

impossível de criar sem a existência cultural 

de meios de comunicação (idioma nacional) 

mediados pela alfabetização e universalidade 

educacional. Portanto, para Gellner foi a 

modernização que produziu o nacionalismo, e 

depois o último  construiu as nações 

(Babadzan, 2000). Sendo um produto da 

modernidade, o nacionalismo, também, 

herdou seus problemas e crises como pode ser 

observado pela história do século XX, quando 

a modernidade começou a se transformar do 

triunfo da razão e do humanismo em 

sociedades de base industrial preocupadas 

com o crescimento econômico e o consumo.  

  Max Horkheimer e Theodor Adorno 

amargamente concluíram em seu Dialética do 

Iluminismo “Com a difusão da economia 

mercantil burguesa, o horizonte sombrio do 

mito é iluminado pelo sol da razão calculista, 

sob cujos raios gelados amadurece a semente 

da nova barbárie. ” (Adorno & Horkheimer, 

1997: 25). For Horkheimer a colaboração com 

Adorno seria um ponto final de seu criticismo 

da “formalização” ou “razão subjetiva” 

(também introduzida por Max Weber como 

“racionalidade instrumental”), a qual ele 

acusa pela “desumanização do pensamento”, 

já que a razão se torna um meio para fins 

subjetivos (Horkheimer, 1947). Ambos, 

Horkheimer e Adorno, que quando a razão é 

separada de seu “conteúdo humano”, ela faz 

com que “o mito torne-se conhecimento” 

(Adorno & Horkheimer: 6). Surgindo no 

coração da civilização Ocidental, esses medos 

reencarnaram-se durante o rápido crescimento 

de sentimentos nacionais na Ásia e no Oriente 

Médio.  

“A estória da emancipação nacional é 

necessariamente um estória de traição” 

afirmou Partha Chatterjee (1993: 54) sobre o 

modelo ocidental de nacionalismo na Índia, 

significando inevitáveis divisões internas 

criadas pelo nacionalismo entre “o Eu” e “o 

outro”. No contexto de criação de novas 

fronteiras, o nacionalismo na Índia em grande 
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parte lembra o do Líbano, com uma grande 

diversidade e complexidade de relações 

sociais acompanhadas por tragédia e violência 

(Stone, 2008). Rabindranath Tagore, um dos 

mais conhecidos pensadores humanistas e 

autores indianos, opunha-se a movimentos 

nacionais na Índia e afirmava que o “espírito” 

do nacionalismo do mundo ocidental seria 

composto por interesse pessoal e ganancia, o 

que na verdade reflete, de forma bastante 

precisa, as crenças de Gellner sobre o 

nacionalismo moderno como fundação da 

sociedade industrial, que possui como foco 

principal performance e bem-estar 

econômicos (Parashar, 1996: 214). Do mesmo 

modo que Horkheimer lamentava a falta de 

compaixão e humanidade na racionalidade da 

modernidade, Tagore acusava o nacionalismo 

de isolar-se do humanismo “excluindo, dos 

corações dos homens, as obrigações 

generosas das relações humanas” (Parashar, 

217). Tagore acreditava que a devoção do 

individuo deveria pertencer a humanidade 

como um todo e não a particularidade do 

nacionalismo.  

Nos séculos XIX-XX, as forças do 

nacionalismo criaram disputas normativas não 

somente no Sudeste Asiático como também 

no Oriente Médio. Como anteriormente 

mencionado, o Líbano no Oriente Médio pode 

ser comparado à Índia no Sudeste Asiático, 

com seus grupos confessionais e uma extenso 

histórico de violência interna. Com um 

pensamento similar ao de Tagore a feminista 

libanesa Miriam Cooke (2002: 125) 

promoveu o conceito de “nacionalismo 

humanista” como a única forma viável para os 

Estados como o Líbano. Cooke representa um 

grupo muito especifico de mulheres no 

Líbano, que inclui Emily Nasrallah, Nur 

Salman e Huda Barakat que viveu os quinze 

anos da guerra civil libanesa sobrevivendo ao 

seu terror e encontrou refugio moral na 

literatura e na poesia. Cooke (1996: 280) as 

chamou de “Decentristas de Beirute” porque 

elas desconstruíram e reinventaram o conceito 
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de “nação libanesa” durante a guerra civil 

libanesa.  

O impacto da guerra civil nos 

libaneses tornou-se um dos fatores chave para 

o entendimento para as percepções 

contemporâneas sobre identidade nacional e 

nação no Líbano pós-guerra. Como Kamal 

Salibi (2003: 221) escreveu em seu trabalho 

sobre a história libanesa a Guerra Civil foi o 

fator que fez com que os libaneses 

reconhecessem a futilidade de suas tentativas 

de impor uma identidade sectária dominante 

ao Estado. A principal questão que irá definir 

o futuro da nação libanesa ainda é se, 

verdadeiramente, existe uma “nação libanesa” 

e em que termos ela deve ser definida.  

Haverá aceitação e reconhecimento do 

arabismo essencial da nação libanesa ou como 

sugeriu Cooke (2002: 136) os “povos que 

ficaram e sobreviveram…[são] a alma da 

nação”? Uma certeza é que ambos presente e 

futuro no Líbano ainda são amplamente 

determinados pelos conflitos passados e 

problemas não resolvidos.  

 

Grand Liban – Histórias precedentes. 

 

A formação da atual identidade 

libanesa de acordo como a teoria de Gellner 

de que nacionalismo é a consequência da 

modernização e de Kais M. Firro (2003) e 

Ussama Makdisi (2000) começou 

precisamente na metade do século XIX com o 

inicio das reformas modernizadoras do 

Império Otomano. Reorganização radical, 

introdução de novos princípios 

administrativos e intervenção das potencias 

europeias e de autoridades otomanas 

contribuiu significativamente para as 

principais transformações da sociedade do 

Monte Líbano baseada na dominação de elites 

sobre os camponeses para o surgimento de 

comunidades baseadas na religião como os 

Cristãos Maronitas, Xiitas, Sunitas e Druzos 
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(Peleikis, 2001). Consequentemente o 

primeiro conflito intercomunitário em grande-

escala em 1860 levou ao estabelecimento de 

uma mutasarrifyya semiautônoma no Monte 

Líbano sob o domínio dos Maronitas 

contribuindo para o fortalecimento de 

identidades sectárias. O desenvolvimento de 

sentimentos nacionalistas no período 

mutasarrifyya seguiu uma lógica geral do 

surgimento do nacionalismo árabe e outros 

movimentos nacionalistas no declínio do 

Império Otomano (Firro, 2003).  

Depois da primeira Guerra Mundial e 

o consequente fim do Império Otomano, o 

Líbano juntamente com a Síria ficaram sob a 

tutela da França (Reinkowski, 1997). Durante 

esse período histórico, o Líbano começou a 

vivenciar grandes contendas sobre a definição 

de sua identidade nacional, um lado queria o 

Líbano como independente de outras 

comunidades –Árabe e Síria – opostamente o 

outro promovia sua integração a elas. Muitas 

tentativas de estabelecer uma definição final 

para a nação libanesa, estavam sendo feitas 

pelas comunidades cristãs maronitas, a maior 

parte das quais defendiam a ideia de um 

Líbano não árabe, no entanto, falhavam em 

conseguir uma unidade de pensamento sobre 

várias questões, em particular sobre politica 

linguística (Salameh, 2010). No geral a maior 

parte da população cristã aceitava, em maior 

ou menor grau, a ideia de um nacionalismo 

libanês baseado em uma ancestralidade 

fenícia ou “Libanismo”, ideia promovida pelo 

poeta Said Akl, mas não conseguia concordar 

se a “nação libanesa” seria multilíngue ou 

possuiria um idioma nacional. Akl era um 

oponente enfático da origem árabe da nação 

libanesa e via na criação de uma língua 

distinta a oportunidade de promover 

exclusivamente a identidade nacional 

libanesa. No entanto, havia um grande 

obstáculo para seus planos, desde da década 

de 1930 os libaneses usavam o Árabe Padrão 

Moderno para escrever e falavam uma forma 
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coloquial do árabe, o que era uma vantagem 

para os defensores do pan-arabismo.  

Seguindo a teoria de Benedict 

Anderson (1991), a existência do Árabe 

Padrão Moderno no Oriente Médio poderia 

ter consistido em obstáculo para o surgimento  

de identidades nacionais distintas, já que 

estava suprimindo o desenvolvimento de 

vernáculos nacionais que eram o principal 

fator do surgimento de “Estados-nação” na 

Europa (Salameh, 2010). Como a 

“arabização” do Líbano muito incomodava  

Akl, ele esforçou-se para conseguir apoio para 

sua hipótese de ‘amiyya (dialeto libanês ou 

árabe vulgar) não era uma “mera variância” 

da língua árabe mas uma essencialmente e 

distinta língua libanesa. Akl até começou um 

projeto de longa duração para transformar o 

vernáculo libanes em um genuína língua 

nacional, por meio de codificação e 

intelectualização usando como ferreamente a 

mídia e o espaço público (Salameh, 2010). Ao 

mesmo tempo, os esforços de Akl’s para 

redescobrir o “idioma libanês” eram 

fortemente rechaçados por defensores do ideal 

multilíngue como Michel Chiha que 

acreditava piamente em uma identidade 

cosmopolita para o Líbano, usando o exemplo 

da Suíça como justificativa (Reinkowski, 

1997). Por sua vez Antun Saadé um famoso 

defensor da Grande Síria e da identidade síria 

que como Akl rejeitava o arabismo mas 

concordava com o ideal multilíngue de Chiha 

(Salameh, 2010).  

No começo da Primeira República 

Libanesa a maioria da população xiita preferia 

um Grande Líbano, a um pan-arabismo 

caracterizado pelo domínio sunita que 

vivenciou uma crescente popularidade 

seguido de um declínio durante a década de 

1960. No começo da década de 1970, houve 

radicalização das relações entre as 

comunidades e o crescimento do apelo 

político islâmico. Os evento locais que 

eventualmente culminaram na guerra civil 

libanesa, foram desencadeados por múltiplos 
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fatores internos e externos, como por exemplo 

a presença de um grande numero de 

refugiados palestinos no Líbano depois de 

1967, aumentando a porcentagem da 

população muçulmana e a radical 

Organização para a Libertação da Palestina 

(OLP) que transformou o sul do Líbano em 

sua principal base operacional, e que no final 

desempenhou um importante papel na 

desestabilização da relação Cristã-Muçulmana 

no Líbano (Haugbolle, 2010).  

A Guerra Civil  libanesa que iniciou 

em 1975 e durou até 1990, não teve um 

caráter ou propósito definitivos e descreve-la 

como beneficiando qualquer um dos lados 

seria impreciso. A principal característica 

externa da guerra foi o envolvimento de 

potencias externas como Israel que interveio 

no sul do Líbano em resposta as presenças da 

OLP e da Síria, que possui interesses 

geopolíticos particulares na Líbano. No nível 

doméstico o conflito possuía mais atores com 

lealdades inconstantes como o Movimento 

Nacional Libanês que apoiava a OLP e o pan-

arabismo, a Frente Libanesa que representava 

comunidades maronitas, vários grupos 

milicianos Xiita e Drusos. As divisões por 

confissões religiosas não foi o único fator 

determinante do agravamento do conflito, já 

que havia uma dimensão socioeconômica da 

guerra, duradouras desigualdades econômica 

e politica e, pouca responsabilidade e 

credibilidade política. O Acordo de Taif em 

1990 encerrou oficialmente as batalhas e 

causou mudanças radicais na identidade do 

Líbano, que passou de uma dominação 

Maronita do Estado para um novo status 

oficial de “Estado árabe com identidade 

árabe”, ao mesmo tempo que mantinha sua 

independência e autonomia do mundo árabe 

(Reinkowski, 493). A Segunda Republica 

Libanesa começou sua intranquila jornada em 

uma atmosfera de destruição econômica e 

desmoralização. A pergunta sobre o que seria 

a nação libanesa continuou sem resposta.  
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Líbano pós-guerra  – Histórias dos 

sobreviventes. 

 

 

“ O antônimo de ‘esquecer’ não é ‘lembrar’ 

mas sim o prospecto de justiça”  - Roger I. 

Simon, 2005 

O Líbano pós-guerra começou a 

construir a sua identidade nacional por meio 

da reconstrução da então arruinada Beirute, de 

uma lei de anistia contraditória e de uma 

“cultura da amnésia” (Haugbolle, 2010: 70). 

Os desafios enfrentados foram muitos 

inclusive a “territorialização das identidades 

confessionais” que resultou no deslocamento 

em massa da população e no seu isolamento 

durante a guerra, em severos traumas 

psicológicos e migração de cérebros para fora 

do país (Haugbolle, 2005). No entanto, ainda 

haviam vozes esperançosas como a de Kamal 

Salibi que acreditava que a “nação libanesa” 

estava passando por um período de mudanças 

positivas, já que as identidades sectárias 

haviam perdido atração para a população e 

consolidava-se por meio da recente história de 

traumas e sofrimentos compartilhados. Esses 

argumentos foram parcialmente defendidos 

por Maurus Reinkowski (1997) que percebia 

na atual identidade nacional da nação libanesa 

um fortalecimento, não somente por causa da 

guerra, mas também pela continuação do 

Estado libanês e suas instituições que 

sobreviveram à desordem da construção do 

Estado. Como Kamal Salibi afirmou em 1999 

durante uma entrevista ao L’Orient le-Jour, 

“Ainda bem que fazemos parte de uma cultura 

de memória muito curta. Aqueles que 

cometeram os piores crimes e atrocidades 

foram há muito perdoados.” demonstrando 

seu apoio pela política pós-guerra da lei de 

anistia e pela “amnésia apoiada pelo Estado”, 

que juntamente com a reconstrução massiva 

de Beirute formou a base para a nova 

identidade do Líbano pós-guerra (Haugbolle, 

2010: 82-84).  
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A reconstrução de Beirute priorizou o 

estilo fenício do primeiro período que levou 

ao surgimento de um novo termo na 

sociedade libanesa turath que significa 

herança cultural, demonstrando que a atual 

narrativa da identidade libanesa baseia-se em 

“cultura” não em fatos históricos. A 

interpretação oficial apoiada pelo Estado 

representa a guerra civil como um conflito 

causado principalmente por forças externas no 

território libanês, minimizando o 

envolvimento de figuras públicas em 

massacres e atrocidades cometidas durante a 

guerra. Obviamente a população geral não 

desejava envolver-se em debates públicos 

sobre ações controversas que as populações 

locais cometeram umas contra as outras 

durante a guerra confirmando a afirmação de 

Ernest Renan (1990): “a essência da nação é 

que todos os indivíduos .... esqueceram-se de 

muitas coisas.” Apesar de amplamente aceita 

a intenção de enterrar o passado, nem todos se 

contentaram com o fácil esquecimento como 

Sune Haugbolle defendeu em suas inúmeras 

publicações sobre o Líbano. A conveniente 

ignorância sobre o passado, a não 

responsabilização de várias pessoas que 

cometeram crimes e guerra, mas continuaram 

a participar do processo de construção da 

nação, poderia resultar em desconhecimento 

dos erros e sua eventual repetição, sendo 

assim um perigo óbvio para o povo libanês.  

Por outro lado, uma discussão aberta 

sobre os fatores domésticos que levaram à 

guerra civil, primeiramente, poderia ter 

trabalhado as fraquezas da atual identidade 

libanesa como as várias interpretações da 

guerra que surgiram por causa das diferentes 

afiliações sectárias e o deslocamento e 

isolamento das diferentes comunidades locais 

que tiveram experiências diferentes na guerra 

civil, já que “ os libaneses sofreram 

simultaneamente mas não conjuntamente” 

(Haugbolle, 2010: 32).  
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Os espaços públicos designados para 

os debates como as universidades libanesas 

ainda não possuíam uma pauta coerente para 

os estudos sobre a Guerra civil e para juntar 

os fragmentos de memoria da nação. O 

principal problema existencial para a “nação 

libanesa” era determinar se a justiça e a 

responsabilidade pelo o que aconteceu 

durante 15 anos de guerra civil, poderia ser 

separada da busca por consolidação e unidade 

nacional. O próprio fato de haver uma escolha 

entre a ficcional construção da nação e a 

solução para as injustiças reais, era a mais 

persuasiva ilustração das pessimistas 

expectativas de Horkheimer e Adorno, os 

quais previram um declínio progressivo da 

razão para os propósitos subjetivos da mente 

irracional.  

 

História Eterna das Nações “Perenes” 

 

 

É essencial lembrar que o modelo 

inicial de Gellner do nacionalismo era 

baseado na racionalização e na economia de 

incentivos da modernização, que seriam as 

duas forças causadoras principais do 

surgimento da nação moderna, mas não 

cogitava o papel da religião e outros fatores 

irracionais. Depois Gellner se dedicou a 

estudar o nascimento de nações em regiões 

além da Europa ocidental como Europa 

central e oriental e o Oriente Médio, mas suas 

conclusões sobre seus futuros não eram 

otimistas. Talvez uma das principais 

características da modernidade é que ela 

aparentemente produz resultados desastrosos 

sempre que confrontado pelos motivos 

subjetivos ou formais dos conflitos pelo 

poder, da rigidez religiosa, da ganancia 

histórica e da manipulação política do 

processo de construção nacional no mundo 

pós-colonial. 

  No longo prazo, o enfoque racional de 

Gellner e de seus apoiadores para a 
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construção da nação aparentemente sempre 

perde para a “perene” origem das nações de 

Smith, desde a objeção  Akl’s em reinventar 

origens não árabes para a nação libanesa, até 

outros intelectuais que se dedicaram a 

produzir bases teóricas sofisticadas para 

futuras guerras e violência construindo um 

mundo radicalmente diferente do que aquele 

sonhado por Tagore (Parashar: 100): 

 

“Onde a mente encontra-se sem medo e a cabeça erguida 

Onde o conhecimento é livre 

Onde o mundo não foi fragmentado 

Por estreitas paredes domésticas 

Onde o claro vigor da razão ainda não se perdeu.” 
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Resolvendo o Conflito Israelense-Palestino - uma Solução Bi-Estatal  
 

Raphael Cohen-Almagor 
 
 
Resumo:  
O objetivo desse texto é esboçar os parâmetros para a paz entre Israel e Palestina. Baseando nos 
Parâmetros de Clinton, o Acordo de Genebra, a Iniciativa Árabe e os diálogos entre Olmert e 
Abbas, argumenta-se a favor da solução de dois Estados e sugere-se um caminhar conjunto para a 
paz. Se, e quando aceitas, essas sugestões constituirão a base para a resolução das questões 
litigiosas.   

 

  

Abstract: 
The aim of this paper is to outline the parameters for a lasting peace between Israel and the 
Palestinians. Drawing upon the Clinton Parameters, the Geneva Accord, the Arab initiative, and the 
Olmert-Abbas talks, the paper argues for a two-state solution and suggests a doable pathway to 
peace. If and when accepted, these suggestions will constitute the foundations for resolving all 
contentious issues. 

 

Keywords: Israel, Palestine, peace, security, borders, Jerusalem, refugees, terror 

 

 

Introdução  

Segue-se uma tentativa, do ponto de 
vista da diplomacia e da ciência política, de 
delinear os parâmetros necessários para 
finalizar o prolongado e sangrento conflito 
Israelense-palestino. Para conseguir resolver 
um conflito tão profundo e entrincheirado três 
coisas são absolutamente essenciais: 

• Um líder israelense  comprometido 
com a busca da paz para seu povo e 
disposto a pagar o preço necessário;  

• Um líder palestino  comprometido 
com a busca da paz para seu povo e 
disposto a pagar o preço necessário;  

• Uma crença comum à ambos os 
líderes de que está na hora da paz. Isso 
quer dizer que ambos os lideres 
acreditam que já foi derramado muito 
sangue, que está na hora de agir 
porque as coisas podem piorar para o 
seu povo, e que eles possuem a 
habilidade de liderar cada um o seu 
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povo para que aceitem o acordo de 
paz, melhorando a realidade.  
 

Durante as últimas duas décadas, em 
nenhum momento esses três ingredientes 
coexistiram. Em 1993 e 2000, os Primeiros-
ministros Rabin e Barak comprometeram-se 
com a paz e sentiam que estava na hora certa 
para a paz, mas esses sentimento e 
comprometimento não eram compartilhados 
pelo então líder palestino, Yasser Arafat. 
Nenhum dos três lideres possuíam apoio total 
de seu povo, e foram incapazes ou não 
desejosos de despertar em seu povo um 
sentido de urgência e desejo de paz, que é 
acompanhado de um alto preço.Argumenta-se 
que para escapar do impasse deve-se 
considerar os Parâmetros de Clinton, 37 o 
Acordo de Genebra,38a Iniciativa Árabe,39e os 
diálogos entre Olmert e Abbas. 40 Esses 

																																																								

37 Os	 Parâmetros	 de	 Clinton,	

http://www.peacelobby.org/clinton_parameter

s.htm	

38O	 Acordo	 de	 Genebra,	 http://www.geneva-

accord.org/mainmenu/english	
39 A	 Iniciativa	 Árabe	 2002,	 http://www.al-

bab.com/arab/docs/league/peace02.htm	
40Aluf	 Benn,	 “Haaretz	 exclusive:	 Olmert's	 plan	 for	

peace	 with	 the	 Palestinians”,	Haaretz	 (December	

17,	 2009),	 http://www.haaretz.com/print-

edition/news/haaretz-exclusive-olmert-s-plan-

for-peace-with-the-palestinians-1.1970;	 Ehud	

Olmert	 interview	 to	 Stephen	 Sackur,	 BBC	

HARDtalk	 (2009),	

documentos contem uma base para a 
resolução de todas as controvérsias.  

Para construir a paz genuína, 
confiança, boa vontade e segurança mútua são 
essenciais. Acredito que se existe uma 
vontade, existe uma possibilidade de 
concretização. A paz é um bem precioso, logo 
é preciso que ambas as partes paguem um alto 
preço por ela, encontrando uma solução 
aceitável para ambos. O acordo de paz deve 
ser igualmente atraente para ambos, Israel e 
Palestina. Ele não pode ser unilateral, 
impositivo ou coercitivo. De todas as soluções 
possíveis atualmente disponíveis, a mais 
viável é a solução de Dois-Estados.  

Os palestinos desejam possuir um 
Estado independente com as fronteiras de 
1967, tendo como capital a Jerusalém árabe e 
um retorno substancial de refugiados para 
Israel. Os israelenses desejam manter o 
caráter judaico de Israel, já que é o único 
Estado judaico do mundo. Ambos desejam 
viver em tranquilidade e segurança, livres da 
violência e do  terror. Ambos devem aceitar 
explicitamente as Resoluções 242,41 338,42 e 
																																																																																						
http://webcache.googleusercontent.com/search?

q=cache:RhsmGjUhoY8J:www.bbc.co.uk/iplayer/e

pisode/b00n4fw3/HARDtalk_Ehud_Olmert_Israeli

_Prime_Minister_2006_2009/+Ehud+Olmert+talks

+to+Stephen+Sackur+about+his+Palestinian+peac

e+proposals&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk	
41 Resolution	 242	 of	 November	 22,	 1967,	

http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7D35E1F729D

F491C85256EE700686136	

42U.N.	 Security	 Council	 Resolution	 338	 of	 October	

22,	1973,	



	

		

1º	Volume		

Fev.	2016	

	

	

Oriente-se! 

1397 43  do Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas (ONU)e as 
implementar por completo. Os seguintes 
parâmetros deverão formar a base para a paz: 

Soberania, Relações e Fronteiras  

 

Soberania Palestina— A soberania da 
Palestina deve ser declarada e respeitada.  

 

Reconhecimento mútuo— Israel deve 
reconhecer o Estado da Palestina. A Palestina 
deve reconhecer o Estado de Israel. Uma 
declaração conjunta deve dizer explicitamente 
que a Palestina é o Estado do povo palestino, 
e que Israel é o Estado do povo judeu.  

 

Relações diplomáticas bilaterais— Israel e 
Palestina devem estabelecer imediatamente 
relações diplomáticas, incluindo a instalação 
de embaixadores nas capitais.  

 

Capitais— Cada Estado deve ser livre para 
escolher sua própria capital. 

 
																																																																																						
http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide

+to+the+Peace+Process/UN+Security+Council+Res

olution+338.htm	

43UN	 Security	 Council	 Resolution	 1397	 (March	 12,	

2002),	

http://www.rewordify.com/index.php?wpage=200

1-2009.state.gov/p/nea/rt/11134.htm	

Fronteiras— Devem ser aceitáveis e lógicas 
para ambas as partes. Resolver o conflito 
aumentaria a legitimidade internacional de 
Israel para combater o terrorismo e lhe 
permitiria dedicar-se a emergente e séria 
ameaça do Irã.  

Israel irá retirar-se para o território delimitado 
pela Linha Verde, evacuando os 
assentamentos e reassentando os colonos em 
outras partes do país. Ao estabelecer um 
acordo com a Autoridade Palestina, Israel 
poderá anexar os principais assentamentos— 
Ma’aleAdumim, GivatZe’ev, GushEtzion, 
Modi’inIllit e Ariel, que são 
aproximadamente 70% da população judaica 
na Cisjordânia e menos de 2% do tamanho de 
seu território— em troca de um território de 
proporções iguais.44Mudanças nas fronteiras 
devem ser mínimas e recíprocas. Durante a 
Cúpula de Taba, os palestinos apresentaram 
um mapa no qual Israel anexava 3.1% da 
Cisjordânia e transferiria um território de 
mesmo tamanho para a Palestina.45 

 

Contiguidade Territorial— Um corredor 
deverá ligar a Faixa de Gaza e a Cisjordânia 
para que haja uma passagem livre e segura. 

																																																								

44Para	mapasverhttp://www.geneva-

accord.org/mainmenu/static-maps/.Ver	

também	Cisjordânia	“Settlement	Blocs”,	Peace	

Now,	http://peacenow.org.il/eng/content/west-

bank-%E2%80%9Csettlement-

blocs%E2%80%9D	
45Yossi	Beilin,	The	Path	to	Geneva	(NY:	RDV	Books,	

2004),	p.	239.	
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Enquanto durar a paz a rodovia deverá 
permanecer aberta e sobre a soberania 
palestina. Não haverá lá nenhum posto de 
inspeção israelense, e tão pouco os israelenses 
devem usá-la para entrar na Palestina. A 
palestina deve garantir que a passagem segura 
não seja utilizada para propósitos violentos, 
para que não termine a paz e a confiança entre 
os dois povos.  

 

Barreira de separação — Deve estar de 
acordo com as fronteiras acordadas em 1967, 
tornando-as uma realidade política. 

 

Security— Palestina e Israel deverão basear 
sua política de segurança em cooperação, 
confiança mútua, boas relações de vizinhança 
e proteção de interesses conjuntos.46 Ambos  
tomarão todas a medidas necessárias para que 
os seus cidadãos vivam livres do medo. 
Segurança é essencial, tanto para israelenses 
como para palestinos, para que haja paz. O 
Estado palestino não deverá ser militarizado. 
Tal ponto foi tratado em 1995, assim como 
patrulhas israelense-palestinas no rio Jordão, 
a instalação de postos de alerta e de uma força 
permanente internacional de observação para 
garantir a implementação das medidas de 
segurança acordadas.47 

 

																																																								
46The	Geneva	Accord,	

http://www.informationclearinghouse.info/article5

019.htm	

47Beilin,	The	Path	to	Geneva,	p.	169.	

Terrorismo e violência — Ambas as partes 
devem trabalhar para inibir a violência: deve-
se haver tolerância zero para com a violência. 
Zelotes e terroristas, palestinos ou judeus, 
deverão receber penalidades graves por 
qualquer violação da paz e da tranquilidade.  

 

Jerusalém e os lugares sagrados  

 

Jerusalém— A Palestina deverá estabelecer a 
nova capital, Al-Quds. Al-Quds deverá incluir 
Jerusalém oriental e terra e vilas palestinas 
adjacentes. Abu Dis, Al-Izariehand Al-
Sawahrehserão incluídas na capital palestina. 
A capital israelense deverá incluir Jerusalém 
ocidental e seus adjacentes assentamentos 
israelenses. Para manter a contiguidade 
palestina, Israel deverá ceder/abandonar 
alguns assentamentos no entorno da 
Jerusalém árabe.  

Um status especial será atribuído à Cidade 
Antiga, aberta para todos os credos sob 
custódia internacional. Acordos especiais irão 
honrar a importância do Muro das 
Lamentações e do Bairro Judeu (Rova)para os 
judeus, e do mesmo modo acordos especiais 
irão honrar a importância dos lugares 
sagrados islâmicos e cristãos. Israel e 
Palestina deverão cooperar para dar segurança 
aos habitantes da Cidade Antiga.  

 

Haram al-Sharif— No dia 31 de Março de 
2013, a Autoridade Nacional Palestina (PA) e 
a Jordânia assinaram um acordo confiando ao 
rei Abdullah II a defesa de lugares sagrados 
muçulmanos e cristãos em 
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Jerusalém.48Enquanto a Jordânia deve fazer 
parte de qualquer acordo sobre o lugar, deve-
se fazer um arranjo mais amplo. Tal como 
acordado por MahmoudAbbas e EhudOlmert, 
Haram al-Sharif deve estar sobre o controle 
de um consórcio de cinco nações: Palestina, 
Israel, Jordânia, Arábia Saudita e Estados 
Unidos. A Waqf de Jerusalém continuará a 
sua administração. Judeus deverão ter livre 
acesso. Escavações em busca de antiguidades 
poderão ocorrer com o consentimento total de 
ambas as partes. Do mesmo modo, alterações 
em fundações e estruturas históricas poderão 
ocorrer somente se houver o aval de ambas as 
partes.  

 

Água e direitos de pesca  

 

Água— Israel e Palestina deverão procurar 
uma solução justa que não infringirá os 
direitos de ambas as partes e garantirá ao 
povo palestino o abastecimento de água 
necessário para a sua sustentação e 
crescimento.  

Pesca— Israel e Palestina deverão possuir 
direito à pesca em suas respectivas áreas 
territoriais.  

 

Reforma Educacional  

																																																								
48Analysts:	Jerusalem	deal	boosts	Jordan	in	Holy	

City,	Ma’an	News	Agency	(April	3,	2013),	

http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?I

D=581765	

 

Educação— Israel e Palestina devem dividir 
um currículo que envolva boas relações 
internacionais, a compreensão de culturas e 
religiões, e respeito pelos outros. Esse 
programa educacional deverá começar no 
maternal, e continuar durante o ensino básico, 
fundamental e médio. Em todos os grupos 
etários, deverá ser ensinado os conceitos 
vitais para a aceitação do outro. Este 
programa é essencial para ser estabelecida 
relações pacíficas e de confiança entre os dois 
povos.  

 

Idiomas— Começando no ensino básico, o 
árabe deverá ser ensinado aos alunos das 
escolas judaicas. Igualmente o hebreu deverá 
ser ensinado aos alunos das escolas palestinas. 
O idioma é a ponte mais importante entre 
diferentes culturas e nações. Israelenses 
deverão dominar o idioma árabe da mesma 
maneira que hoje dominam o inglês. 
Palestinos deverão dominar o idioma 
hebraico.  

 

Provocação— Ambas as partes deverão 
combater a intolerância, o racismo, a 
provocação e o ódio. Isso inclui um estudo do 
currículo educacional  nos dois países. 
Deverão inspecionar seus livros didáticos para 
que sejam removidas provocações, racismo, 
intolerância e demonstrações de ódio. O 
currículo escolar deverá priorizar a paz, a 
tolerância e a liberdade. A mídia será 
utilizada para promover o reconhecimento 
mútuo e mensagens de paz e reconciliação.  
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Libertação de prisioneiros e o direito de 
retorno  

 

Prisioneiros— Israel deverá libertar um 
número previamente acordado de prisioneiros 
como um ato de “boa vontade”, parte do 
processo de criação de sentimento de 
confiança. Com o tempo, enquanto o 
sentimento de confiança cresce em ambas as 
partes, todos os prisioneiros por questão de 
segurança deverão ser libertados.  

 

Refugiados e o direito de retorno— Esta é 
uma questão importante tanto para a Palestina 
quanto para Israel. Para os palestinos é uma 
questão de justiça, equidade e história. Para os 
israelenses é um debate no qual muitos 
israelenses se recusam a reconhecer sua 
responsabilidade na tragédia palestina. Muitos 
israelenses são contra o direito de retorno já 
que isso implicaria o fim do sionismo. A 
população de refugiados original é estimada 
em 700,000-750,000 e cresceu para 4,966,664 
refugiados registrados na UNRWA no final 
de Novembro de 2010. Cerca de 40% dos 
refugiados vivem na Jordânia, onde eles são 
um terço da população; outros 41% estão na 
Cisjordânia  em Gaza, 10% na Síria, e 9% no 
Líbano. Na Cisjordânia, os refugiados são um 
terço da população, enquanto que em Gaza 
são 80%.49 

																																																								
49Alan	 Dowty,	 Israel/Palestine	 (Cambridge:	 Polity,	

2012):	243.	

Israel e Palestina debatem sobre esse tema 
interminavelmente, como uma questão de 
princípio, sem, no entanto, pesquisar quantos 
refugiados tem a intenção de retornar a Israel, 
se isso fosse uma opção para eles. Uma ação 
dupla é preciso: 

Primeiro, Israel precisa reconhecer e 
compartilhar a responsabilidade com os 
palestinos para resolver a questão. Israel 
precisa confrontar a história de forma aberta, 
refutar os mitos e reconhecer o papel que 
desempenhou na criação de refugiados.  

Segundo, a Palestina precisa mapear a 
população, estabelecer um número e depois 
realizar uma pesquisa com os refugiados que 
inclua as seguintes opções:   

• Retornar a Israel; 
• Retornar à Cisjordânia; 
• Retornar à faixa de Gaza,  
• Imigrar para um terceiro país que se 

comprometeria a aceitar uma certa quota 
(o apelo será feito a países que recebem 
migrantes regularmente para participarem 
desse esforço de assentamento); ou 

• Permanecer onde estão. 
Os refugiados de 1948 poderão 
estabelecer-se na Palestina. O restante do 
mundo deverá estabelecer quotas de 
migração para os palestinos que lá 
queiram se estabelecer. O encontro de 
famílias deverá ser permitido em Israel, 
dentro de uma quota anual estabelecida, 
mas o retorno em massa de refugiados a 
Israel não será permitido. Esse sonho deve 
ser abandonado. 

 

Economia e Comércio  
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Acordos econômicos— Israel e palestina 
deverão considerar oportunidades para 
cooperação econômica, capitalizando com o 
potencial de ambos, otimizando os recursos e 
coordenando os esforços. Israel deverá ajudar 
a Palestina a desenvolver uma economia 
independente e abrir as portas para a Palestina 
no mundo ocidental e em outros lugares. A 
Palestina deverá abrir as portas para a 
integração de Israel no Oriente Médio, como 
um membro de igual valor entre os países 
vizinhos. A Palestina ajudará Israel a 
desenvolver relações econômicas, industriais 
e turísticas, entre outras, com os países árabes 
e muçulmanos. 

 

Comércio Internacional— Israel e Palestina 
deverão conduzir o seu comércio  exterior de 
acordo com seu julgamento. Para desenvolver 
a confiança entre as duas partes, um nível de 
transparência deverá ser acordado e 
memorandos assinados.  

 

Turismo— Israel e Palestina deverão 
coordenar esforços para promover o turismo 
na região, colaborando com países vizinhos 
para facilitar as experiências culturais e 
religiosas únicas dessa região.   

 

Comunicação e Mídia— Deverão ser abertos 
canais de comunicação mútuos na televisão, 
no rádio e na Internet. Esses canais deverão 
ser transmitidos em dois ou três idiomas: 
árabe, hebreu e possivelmente inglês. O 
idioma e a comunicação são importantes para 

a manutenção das relações cordiais entre 
vizinhos. 

 

O Fim do Conflito— Uma declaração oficial 
do fim do conflito israelense-palestino 
seguido da assinatura de um amplo acordo 
abarcando várias questões e preocupações.  

 

Relações Internacionais 

 

O grupo permanente dos quatro— Egito, 
Israel, Jordânia e Palestina deverão manter 
uma comissão permanente para discutir e 
resolver questões diplomaticamente. Seriam 
discutidas  questões ligadas ao Porto de Gaza, 
desenvolvimento econômico, água, turismo, 
segurança no rio Jordão e no Sinai, e na luta 
contra o terrorismo e o radicalismo.  

 

Arbitragem internacional— Questões 
complicadas que não forem resolvidas por 
uma negociação direta deverão ser 
encaminhadas para um comitê especial de 
arbitragem. O comitê especial deverá possuir 
um igual número de palestinos e israelenses e 
inúmeros especialistas internacionais. 
Somente especialistas aprovados pelas duas 
partes serão convidados a fazer parte do 
comitê. O comitê incluirá juristas, 
economistas especialistas em direitos 
humanos e em Oriente Médio. Suas 
resoluções devem ser finais e irrevogáveis. 
Ambos, Israel e Palestina deverão aceitar as 
decisões do Comitê. Um modelo a seguir 
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poderá ser o de Taba criado para resolver o 
conflito entre Israel e Egito.  

 

 

Conclusão 

Para resolver o conflito israelense-palestino, 
precisamos de líderes corajosos em ambas as 
nações, que aproveitem as oportunidades e 
busquem o melhor para o seu povo. Os dois 

países precisam de paz. Ambos os povos, 
como todos os povos, gostariam de viver em 
paz e segurança. Vidas “normais” livres de 
ocupações, terror e violência. Israelenses e 
palestinos legitimamente demandam que seus 
respectivos governos tornem isso realidade. 
Paz e segurança são sine qua non para o 
desenvolvimento,  prosperidade e  
longevidade em uma região crivada por 
conflitos sangrentos e uma política divisória e 
cruenta.  

 

 


