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A Questão Árabe-Israelense 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, Capítulo 11 

 

Relevância para a aprendizagem 

O conflito árabe-israelense é considerado um dos mais longevos da História e se acentuou 

desde o final da Segunda Guerra Mundial. Quando o Estado de Israel foi criado, em 1948, por David 

Ben-Gurion, esse território se tornou foco de diversas disputas entre as comunidades árabe e 

israelense. A origem desse conflito é antiga, mas é nos dias atuais que a sua violência se mostra de 

forma mais premente, uma vez que, com o auxílio da internet, as informações são transmitidas de 

forma mais rápida. Assim, com a finalidade de compreender esse importante contexto histórico que 

envolve judeus e árabes, esta sequência didática analisará o conflito árabe-israelense, identificando os 

motivos de sua existência e seus impactos na atualidade.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer os conflitos no Oriente Médio e entender o intervencionismo internacional na 
região, com suas causas e consequências. 

• Compreender a disputa entre árabes e israelenses pela Palestina e analisar as 
características desse confronto que se desenrola até os dias atuais. 

• Identificar a existência de grupos radicais que agem tanto na África quanto no Oriente 
Médio, compreender suas motivações e reconhecer o que tem sido feito para barrar a 
expansão desses movimentos. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A questão da Palestina 
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os 
grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 

Os processos de descolonização da 

África e da Ásia 
(EF09HI31) Descrever e avaliar os processos de descolonização na África e na Ásia. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – As origens do conflito árabe-israelense 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: sentados, em fileiras 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, Declaração Balfour. 

Material de referência:  

• Declaração de Balfour (tradução nossa). Disponível em: <http://embassies.gov.il/Lisboa/NewsAndEvents/Pages/A-
Declaracao-Balfour.aspx#p>. Acesso em: 3 set. 2018. 

Inicie esta aula retomando a discussão sobre os conceitos de Estado e Nação. Relembre a 

turma de que um Estado é um país soberano, politicamente organizado e com uma estrutura jurídica 

própria, enquanto uma Nação é uma sociedade que compartilha uma mesma identidade e uma 

ideologia, mas que não possui, necessariamente, um território e uma organização diplomática.  

Nesse momento, esclareça as origens do povo judeu, começando com a expulsão dos hebreus 

da antiga Judeia. A região atualmente ocupada por judeus israelenses e palestinos era, até o ano 70 

d.C., ocupada pelos hebreus, quando o imperador Flávio destruiu a cidade de Jerusalém e os obrigou 

a se espalharem por diversos pontos do Império Romano. Com isso, o povo hebreu se tornou uma 

nação sem um Estado, vivendo espalhado em várias cidades europeias, muitas vezes em bairros 

ocupados quase que exclusivamente por eles. 

Na segunda metade do século XIX, ganhou força um movimento relevante para o retorno dos 

judeus à região. Esse movimento foi encabeçado por um jornalista judeu chamado Theodor Herzl, 

autor do livro O Estado Judeu, cujo conteúdo idealiza a recriação de um Estado judeu na região da 

Palestina, a qual, naquele momento, estava sob o comando do Império Turco-Otomano. Esse 

movimento ficou conhecido como sionismo, uma teoria que defendia a criação de uma pátria judaica. 

No início do século XX, as comunidades judaicas começaram a se instalar novamente na 

Palestina com a criação dos kibutz, comunidades com forte inspiração socialista. Porém foi somente 

com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e com a criação de um mandato britânico, isto é, um 

território no qual a Inglaterra tinha poder de influência e decisão na região, que se iniciou o 

povoamento efetivo, ou o retorno de judeus para a região. A ocupação do território foi garantida pela 

elaboração de um documento conhecido como Declaração Balfour, no qual o ministro britânico de 

Relações Exteriores, Arthur Balfour, deu o parecer favorável do governo britânico para a criação de um 

Estado judeu na região da Palestina. Essa declaração fez com que o fluxo imigratório de judeus 

aumentasse e, até 1929, aproximadamente cem mil judeus se instalaram na região, causando os 

primeiros conflitos territoriais entre judeus e palestinos. 

Em seguida, trabalhe com os alunos o texto original da Declaração Balfour. Transmita o texto 

a seguir para os alunos: 

http://embassies.gov.il/Lisboa/NewsAndEvents/Pages/A-Declaracao-Balfour.aspx#p
http://embassies.gov.il/Lisboa/NewsAndEvents/Pages/A-Declaracao-Balfour.aspx#p
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O Governo de Sua Majestade vê favoravelmente o estabelecimento na 

Palestina de um lar nacional para o povo judeu e irá empregar seus melhores esforços 

a fim de facilitar a consecução deste objetivo, sendo claramente entendido que nada 

será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos da comunidades não 

judaicas na Palestina, ou os direitos e status político desfrutados por judeus em 

qualquer outro país. 

Declaração Balfour. Disponível em: <http://embassies.gov.il/Lisboa/NewsAndEvents/Pages/A-Declaracao-Balfour.aspx#p>.  

Acesso em: 9 set. 2018. (Tradução do autor.) 

Pergunte aos alunos o que eles entendem dessa declaração: se ela garante ou não a existência 

de um Estado judeu e palestino. Deixe que eles reflitam e escrevam suas impressões no caderno 

durante alguns minutos. Nesse momento, explique que, segundo esse texto, havia explícita a 

pretensão de se consultar a população palestina antes da criação de um Estado judeu. Porém, em um 

memorando datado de 1919, o Lorde Balfour declarou que não tinha intenção de consultar a 

população local sobre a criação de Israel. Essa postura fez com que, indiretamente, centenas de 

milhares de judeus migrassem para a região de forma quase descontrolada. 

Finalize esta aula explicando aos alunos que, por conta desse posicionamento, as divergências 

entre palestinos e israelenses começaram antes mesmo da existência do Estado de Israel. Após a 

Segunda Guerra Mundial, o governo inglês deixou a Organização das Nações Unidas (ONU) incumbida  

de solucionar esse problema, propondo uma divisão do território entre palestinos e judeus. 

Entretanto, essa divisão não foi aceita pela comunidade árabe, o que intensificou ainda mais os 

conflitos já existentes. 

 

Aula 2 – A questão palestina e a Guerra Fria 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em fileiras e, em seguida, em quatro grupos 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis, caneta colorida, cartolina, livros, revistas e cópias de matérias 

impressas de sites previamente separadas e que tenham conteúdo sobre os problemas atuais em Israel. 

A primeira parte desta aula será dedicada à análise da relação entre o conflito árabe-israelense 

e a Guerra Fria. Inicie a aula retomando os problemas decorrentes da Declaração Balfour e do aumento 

do fluxo de imigração judaica para a região da Palestina, o que provocou o agravamento dos choques 

entre os palestinos e as comunidades judaicas.  

No dia 8 de março de 1948, David Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel. 

No dia seguinte, alguns países da Liga Árabe (Egito, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano) atacaram Israel, 

dando início à Guerra de Independência de Israel, que terminaria apenas em 1949. Esse enfrentamento 

foi o primeiro de vários que aconteceram na região e se agravou a partir do momento que o Estado de 

Israel passou a ser apoiado pelos Estados Unidos. 
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Repasse com os alunos o que foi a Guerra Fria: um conflito político, ideológico e militar que 

colocou em choque as duas principais potências do mundo nessa época, a União Soviética e os Estados 

Unidos. Esse conflito fez com que as duas potências se interessassem pela região do Oriente Médio, 

pois tratava-se de uma área geopoliticamente estratégica devido ao seu acesso ao Mar Vermelho e ao 

Mar Mediterrâneo e às reservas petrolíferas que existem em seu subsolo. O Estado de Israel, por sua 

vez, não possui reservas petrolíferas relevantes, mas sua localização geográfica, a relativa proximidade 

com a União Soviética, bem como com os países árabes que eram alinhados ao socialismo, como a 

Síria e o Egito, o tornaram um ponto estratégico. Com isso, o Estado judeu se tornou uma peça 

fundamental para a manutenção da influência capitalista na região.  

Em seguida, explique que, em 1964, surgiu a Organização pela Libertação da Palestina (OLP), 

comandada por Yasser Arafat. A finalidade deste grupo era, originalmente, a criação de um Estado 

palestino e a expulsão dos judeus do território. Essa organização se tornou a principal opositora de 

Israel, pois foi capaz de unir todos os palestinos em torno de um único grupo e uma única liderança. 

Utilizando táticas de guerrilha, tanto os Estados Unidos como Israel passaram a considerar a 

organização como um grupo terrorista. Apesar de não ter relações com a União Soviética, a OLP tinha 

fortes conexões com o Egito, de onde recebia dinheiro e armas. 

Apenas após a queda do socialismo e o fim da Guerra Fria, a OLP e o Estado israelense 

aceitaram negociar um acordo de paz e uma nova divisão do território entre palestinos e israelenses. 

O Acordo de Oslo, assinado em 1993, prometia acabar com os conflitos entre os dois grupos, uma vez 

que Israel se comprometia a retirar-se dos territórios ocupados durante a Guerra dos Seis Dias (1967).  

Em 1995, foi criada a Autoridade Nacional Palestina (ANP), um espécie de governo autônomo para a 

região desocupada, e Arafat foi escolhido como seu primeiro presidente. Entretanto, com a ascensão 

ao poder de Benjamin Netanyahu, em 2009, esses acordos foram esquecidos. O atual primeiro-

ministro representa os interesses de conservadores, sionistas e judeus ortodoxos, que defendem um 

Estado de Israel amplo, expandindo-se a partir de assentamentos judaicos em territórios que deveriam 

ser controlados pela OLP. Isso fez com que um novo ciclo de divergências entre árabes e israelenses 

tivesse início, persistindo até os dias de hoje. 

Na segunda parte da aula, separe a turma em quatro grupos. Cada um desses grupos deverá 

pesquisar, em livros, revistas e sites previamente selecionados, uma determinada situação referente 

ao conflito palestino-israelense na atualidade e, a partir dessa pesquisa, produzir um cartaz e 

apresentar o resultado do trabalho para toda a sala. As questões a ser pesquisadas e apresentadas na 

aula seguinte são: 

• Reconhecimento da cidade de Jerusalém como capital de Israel 

• Situação dos refugiados palestinos 

• Os assentamentos israelenses em territórios ocupados 

• A construção do “Muro da Cisjordânia” 
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É importante preparar previamente o material de pesquisa para os alunos. Separe revistas, 

artigos de jornais, livros paradidáticos e textos de sites que falem sobre o assunto para que possam 

ser consultados pelos grupos. Oriente-os em suas dúvidas, direcionando a produção de cartazes de 

forma que ela possa contemplar os elementos principais desses tópicos. Sugira aos alunos fontes 

alternativas de pesquisa, como as obras de Joe Sacco (Palestina) e Guy DeLisle (Crônicas de Jerusalém), 

que são praticamente trabalhos jornalísticos em formato de quadrinhos. Disponibilize o material para 

a elaboração dos painéis de cada grupo. Ajude-os também na apresentação dos resultados da 

pesquisa. Caso os grupos não finalizem essa atividade a tempo, oriente-os a terminá-la reunidos em 

casa e a trazer o cartaz pronto para a apresentação na próxima aula. Se na divisão da turma os grupos 

ficarem com mais integrantes do que o previsto (excedendo 4 pessoas), forme mais grupos e deixe que 

eles pesquisem os mesmos temas, para que todos os alunos consigam trabalhar ativamente neste 

projeto. Além disso, ressalte a importância de se apresentar as fontes pesquisadas. 

 

Aula 3 – Os problemas atuais entre palestinos e judeus 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em quatro grupos (ou mais, se necessário) 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis, caderno, fita adesiva para afixar o cartaz na parede 

Nesse primeiro momento, os alunos irão apresentar o resultado das pesquisas feitas na aula 

anterior. Organize a turma de forma que sejam formados novamente os grupos da última aula. Não 

existe a necessidade de uma exibição em ordem cronológica, portanto, inicie as apresentações 

conforme achar melhor. 

Espera-se que os alunos, após pesquisa e orientação, trabalhem os temas da seguinte forma: 

• Reconhecimento da cidade de Jerusalém como capital de Israel: Em 2017, o governo 
estadunidense reconheceu Jerusalém como a capital do Estado judeu. Alegando que Israel 
é um estado soberano e tem o direito de definir a sua capital onde quiser, Donald Trump 
(o atual presidente dos Estados Unidos) contribuiu para intensificar  o conflito que já 
existia na região. O maior problema de se considerar Jerusalém a capital do país está no 
significado que essa cidade tem para a religião islâmica. Segundo o islamismo, religião 
seguida pela maior parte da população do Oriente Médio, foi no topo de uma de suas 
mesquitas (Mesquita de Al-Aqsa) que o profeta Maomé recebeu de Allah o texto do livro 
sagrado da fé islâmica, o Corão. Outro motivo desse conflito referente a Jerusalém reside 
no fato de que a parte leste da cidade é considerada pela Autoridade Palestina como sendo 
a capital do Estado palestino. Dessa forma, afirmar que essa cidade é a capital do Estado 
judeu é afirmar que os palestinos não possuem autoridade sobre ela, intensificando 
enfrentamentos e lutas entre os dois grupos na região. 

• Situação dos refugiados palestinos: Durante a Guerra de Independência, milhares de 
palestinos saíram voluntariamente, ou foram expulsos pelo exército israelense, de suas 
terras e casas, formando campos de refugiados em países próximos das fronteiras, como 
Síria, Líbano e Jordânia. Alguns desses acampamentos se situam dentro de territórios 
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reconhecidamente palestinos, mas, como essa população foi expulsa de seus locais de 
origem, eles são considerados refugiados. É importante que os alunos  salientem o fato de 
que esses campos de refugiados foram palco para a criação de grupos políticos que são 
considerados terroristas por vários países ocidentais, como é o caso do Hamas (situado na 
Faixa de Gaza) e o Hezbollah (situado no Líbano). É importante salientar o papel que essas 
organizações exercem dentro dessas comunidades, fornecendo comida, serviço médico e 
educação para os palestinos que vivem nelas. 

• Os assentamentos israelenses em territórios ocupados: Em primeiro lugar, os alunos 
deverão definir o que é um assentamento – espaço constituído por trabalhadores rurais 
ou camponeses que ali se instalam sem a autorização de seus responsáveis. Em seguida, 
eles deverão explicar que esses assentamentos são autorizados pelo governo israelense 
mesmo tratando-se de territórios que não estão sob sua autoridade, tomando para si 
territórios palestinos. É importante que eles deixem claro para a turma que essa tática de 
ocupação territorial é uma clara violação do território da Autoridade Nacional Palestina e 
tem um objetivo claro, que é a expansão da população israelense e o enfraquecimento da 
ANP. Essa construção de assentamentos ou colônias em territórios vizinhos é uma tática 
utilizada pelo governo desde a década de 1960 e é fortemente condenada pela ONU. 
Porém, devido ao apoio que os Estados Unidos oferecem a Israel, muito pouco tem sido 
feito para, efetivamente, combater a expansão do território israelense. 

• O “Muro da Cisjordânia”: Trata-se de uma barreira física que têm sido construída pelo 
Estado de Israel para separar os territórios israelenses dos territórios palestinos ocupados. 
Esse muro originou fortes controvérsias na região por dois motivos principais. Em primeiro 
lugar, porque ele passa por dentro de território palestino, garantindo para Israel territórios 
originalmente palestinos. Em segundo lugar, ele isola a população palestina que trabalha 
em Israel e vive na Cisjordânia. O Tribunal Internacional de Justiça de Haia condenou 
formalmente, em 2004, a construção desse muro, mas o governo israelense não acatou o 
parecer e continuou com a obra.  

Ao final das apresentações, peça para os alunos que fixem todos os cartazes nas paredes da 

sala de aula. Eles deverão ficar expostos e, caso algum aluno apresente uma dúvida sobre as 

apresentações, solicite ao grupo que fez o cartaz que responda às questões levantadas pelos colegas. 

Para finalizar essa atividade, os alunos deverão elaborar individualmente um relatório sobre 

as apresentações. Esses relatórios deverão ser entregues ao professor, que irá corrigi-los e devolvê-los 

aos alunos. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe os alunos e verifique se cada um: 

• Compreendeu o papel do sionismo enquanto pensamento ideológico importante para a 
formação do Estado de Israel. 

• Relacionou as guerras de Israel contra os países árabes com o surgimento de resistências 
internas, como a OLP e a ANP. 
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• Analisou as características da política israelense com relação à população palestina. 

• Relacionou os conceitos de Estado e Nação com o surgimento do Estado de Israel. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Quando trabalhamos a questão árabe-israelense, fatalmente nos deparamos com algumas 
situações complexas. A partir disso, responda: 

a) O que foi o sionismo? 

b) Qual foi a importância da Declaração Balfour para a construção do Estado de Israel? 

2. “Eu venho a vocês segurando em uma mão um ramo de oliveira e uma arma de lutador pela 
liberdade em outra. Não deixem o ramo cair da minha mão”. Essas palavras foram proferidas por 
Yasser Arafat, líder da Organização pela Libertação da Palestina em uma Assembleia da ONU no 
ano de 1974. Dentro do contexto da época, ele se colocava: 

a) disposto a negociar uma paz entre judeus e palestinos, mas igualmente disposto a lutar pela 

autonomia do povo palestino. 

b) pronto para uma guerra definitiva contra Israel, devido aos crimes cometidos contra as 

populações palestinas. 

c) descrente quanto à paz com Israel, pois o conflito tinha como motivação o domínio das fontes 

de água do Rio Jordão, essenciais para a manutenção de qualquer Estado. 

d) disposto a negociar uma paz com Israel, pois aceitava o fato da superioridade bélica deste em 

relação aos palestinos. 

 

Gabarito das questões 

1.  

a) O sionismo foi um movimento liderado por um jornalista de origem judaica, chamado Theodor 

Herzl, que defendia a necessidade da criação de uma pátria judaica na região da Palestina. 

b) A Declaração Balfour manifestou a aprovação da Coroa Inglesa quanto à construção de uma 

pátria judaica na região da Palestina. Apesar desse texto manifestar a intenção de se consultar 

a população palestina quanto a esse processo, na prática isso nunca ocorreu.  

2. Alternativa correta: a. 


