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Oriente Médio 
 
1. Leia o texto a seguir e responda: 
 

OBSTÁCULOS NO CAMINHO DE VOLTA 
"Assim que os bombardeios israelenses começaram em Beirute, na segunda semana de Julho, 
Eni Hatouni, paulistana do Itaquera casada com o libanês Michel Hatouni, pegou os cinco filhos e 
embarcou num dos primeiros voos da FAB rumo ao Brasil... Na semana passada Michel, que 
trabalha como vendedor autônomo, cogitava a possibilidade de pedir um empréstimo no banco. 
Ele não tem dinheiro para levar a família de volta ao Líbano." 

 (Fonte: "O Globo" 22/10/2006.) 
 
Relacione os conflitos recentes no Oriente Médio à criação de fronteiras políticas modernas.  
 
   
2. "Jerusalém leste, ainda hoje povoada por árabes, foi ocupada por Israel em 1967 e anexada ao 
território israelense em 1980. Depois de 1967, pelo menos 80 mil judeus migraram para a 
"Jerusalém reunificada". A partir de então, Israel anunciou ao mundo que essa cidade substituiria 
Tel Aviv como sua capital. Todavia, a comunidade internacional não a reconheceu como tal. A 
tentativa de transformar a bíblica Jerusalém em capital de Estado é um ato pleno de significados 
(...)". 

(Adaptado de: MAGNOLI, D.; ARAÚJO, R. "A nova geografia: estudos de geografia geral". 1a ed. 
SP: Moderna, 1991.) 

 
Com base no excerto apresentado e nos conhecimentos de Geografia, apresente a diferença 
entre Estado e nação e explique porque o significado simbólico de Jerusalém para o judaísmo e o 
islamismo transforma essa cidade em palco de disputas nacionalistas entre palestinos e 
israelenses.  
   
 
3. Leia o artigo a seguir, originalmente publicado em um jornal de grande circulação dos EUA, que 
ressalta a imagem negativa deste país no mundo árabe. Essa imagem, longe de ser gratuita, foi 
construída tanto pelo apoio incondicional à política do Estado de Israel, como pelas duas guerras 
no Iraque e pela intervenção no Afeganistão. 
 

SHOW DO HIZBOLLAH NA TV 
Programa de perguntas irrita EUA 

BEIRUTE. Responda rápido: qual prédio foi construído em 1792 e se tornou símbolo da opressão 
mundial? A questão, cuja resposta é a Casa Branca, faz parte do programa de perguntas "A 
missão", da TV libanesa Al-Manar, pertencente ao Hizbollah. O show, que faz sucesso entre os 
espectadores, está irritando o governo americano. 
Os participantes, dispostos num tabuleiro virtual, vão percorrendo as casas a cada pergunta 
respondida corretamente. Quem chegar primeiro à última, que simboliza a tomada de Jerusalém, 
ganha US$ 3 mil. 
- Acho muito interessante este programa pois ele sempre faz questão de lembrar nas perguntas 
que a Palestina está sob ocupação - disse o professor de física Ihab Abi Nassif, um dos 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Lista de Exercícios 

Geografia 
Professor: Cláudio Hansen 

17/12/2014 

 
participantes do jogo. 
A Embaixada dos Estados Unidos em Beirute disse nesta semana estar monitorando o programa, 
que "incita a formação de novos terroristas". 

 ("O Globo". 3 de maio de 2004.) 
 
Considerando a situação atual no Oriente Médio, responda: 
a) O que torna essa região estratégica para a geopolítica americana? 
b) Por que um dos participantes do jogo no show da TV libanesa afirma que a Palestina está sob 
ocupação?  
 
 
4. Analise o mapa a seguir. 
 

 
 
A Turquia, país com destacada posição estratégica, situada entre dois continentes, tem assumido 
nos últimos anos o status de potência geopolítica regional. Sua principal cidade, Istambul, outrora 
centro de dois importantes impérios, se destaca entre outras coisas pela localização geográfica 
repartida entre Ásia e Europa. Com base neste contexto,  
a) escreva o nome do estreito que separa a parte asiática da europeia nessa cidade turca;  
b) explicite um fator geopolítico, excetuando a localização geográfica, que destaca o papel da 

Turquia nas relações entre a Europa e o Oriente Médio.  
   
 
5.             ORIGEM E DESTINO DE POPULAÇÕES DE REFUGIADOS EM 2004 
 

País/Lugar de Origem Principais Países De Destino Total 

Afeganistão 
Paquistão/ Irã/ Alemanha/ Países Baixos/ 
Reino Unido 

2.084.900 

República Democrática do 
Congo 

Tanzânia/ Zâmbia/ Congo/ Burundi/ Ruanda 462.200 
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Somália Quênia/ Iêmem/ EUA/ Reino Unido/ Djibuti 389.300 

Palestina Arábia Saudita/ Egito/ Iraque/ Líbia/ Argélia 350.600 

Iraque 
Irã/ Alemanha/ Países Baixos/ Reino Unido/ 
Suécia 

311.800 

Fonte: www.acnur.org.br. Acessado em setembro de 2008. Adaptado. 
 
Conforme a ONU - Organização das Nações Unidas, o número de refugiados tem crescido nos 
últimos anos. 
 
Em relação a esse fenômeno: 
a) Cite duas causas principais desses deslocamentos, explicando, ao menos, uma delas. 
b) Faça uma análise crítica do caso afegão, considerando os respectivos países de destino.  
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Gabarito 
 
1. A maioria das fronteiras políticas dos países do Oriente Médio não respeitou os limites étnicos, 
formando países que incluem dentro de seus territórios vários grupos étnicos. Estes grupos 
disputam entre si o controle do poder político em respeito aos clãs tradicionais.   
 
2. A nação é um agrupamento humano caracterizado por semelhanças linguísticas e heranças 
culturais e o Estado é uma organização jurídica institucional que garante a expressão territorial de 
uma nação. Por ser uma cidade sagrada para ambas as religiões assume papel simbólico como 
capital, portanto expressão de Estado para ambas as nações.   
 
3. a) O mosaico cultural, a posição estratégica como passagem entre a Europa e a Ásia, a 
ocorrência de extensas jazidas petrolíferas. 
    b) Ele faz referência à questão israelo-palestina. Com o surgimento de Israel em 1948, os 
palestinos que ali viviam viram-se deslocados e sem expressão territorial, daí a menção de 
ocupação dos territórios por Israel.   
 
4. a) Trata-se do Estreito de Bósforo que separa o Mar Negro do Mar de Mármara. 
    b) A Turquia é um país emergente, de maioria muçulmana sunita, um Estado laico e uma 
democracia pluripartidária. Do ponto de vista geopolítico, o país pertence a OTAN (Organização 
do Tratado do Atlântico Norte), portanto, é o único país muçulmano nesta aliança militar e 
relevante em ações estratégicas e militares ocidentais no Oriente Médio, a exemplo do 
Afeganistão. Por outro lado, a Turquia tem se aproximado do ponto de vista geopolítico de nações 
do Oriente Médio como Irã, se colocando como mediadora entre o país e o ocidente, além de ter 
tradicionais relações com Israel.   
 
 
5. a) Os deslocamentos dessas populações ocorreram em países com baixo padrão social e 
diferentes formas de conflitos. Na busca por melhores condições de vida, parte desses refugiados 
buscam áreas mais prósperas e estáveis do que as de seus países de origem. Conflitos violentos 
e de longa duração motivaram a saída dessas populações por razões de segurança à sua 
integridade física. 
    b) O Afeganistão foi alvo de intervenção direta de grandes potências nas últimas décadas, 
como a ex-URSS na década de 1980, e forças da OTAN, desde 2001, fatos que justificam o maior 
número de refugiados entre os países apresentados na tabela. O Paquistão e o Irã foram destinos 
de refugiados afegãos porque são países vizinhos, o que facilita o deslocamento fronteiriço. 
Nesse caso, a presença de afegãos nesses países é um fator de instabilidades: étnica no 
Paquistão, pois muitos são Pashtun; e no Irã, religiosa, uma vez que os iranianos são 
majoritariamente xiitas e os afegãos, sunitas. Alemanha, Países Baixos e Reino Unido são países 
que oferecem melhores condições de vida e leis que favorecem o recebimento de refugiados, 
sobretudo nos casos de países que sejam alvo do interesse de suas políticas externas. Outro fato 
importante é a presença de grandes populações muçulmanas nesses países, o que permite uma 
rede de contatos com refugiados de países islâmicos. Por outro lado, os afegãos são em grande 
parte pobres e pouco qualificados, o que agrava o problema da xenofobia nesses países 
europeus que o recepcionam.    


