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 RESUMO 

 

Este trabalho aborda o conflito entre Israel e Palestina. Tal abordagem é devida ao fato do 

estado de Israel tomar parte do território palestino e despejar de forma agressiva os cidadãos 

palestinos que viviam no bairro Sheikh Jarrah, o qual possui grande importância para eles por ser 

um símbolo de reconhecimento ao estado da Palestina. O propósito deste estudo é aprofundar o 

conhecimento a respeito de um assunto de extrema importância na atualidade. Este intento será 

conseguido mediante da pesquisa descritiva feita através de notícias apresentadas na internet e 

televisão. A análise evidenciou que mesmo após anos de conflitos entre esses dois estados, a 

finalidade prevalece sendo a mesma e continua gerando mortes e afetando a economia global.  

Palavras-chave: Conflitos.Território. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Desde a década de 1940, um novo movimento sionista defendia a fundação de um Estado 

judeu na Palestina. A criação de um Estado judeu seria uma resposta ao Holocausto nazista. Em 

1947, a Organização das Nações Unidas aprova a divisão da Palestina em dois estados: um judeu 

e outro árabe, porém os países árabes não aprovaram. Em 1948, o presidente da Agência Judia para 

a Palestina anuncia a formação do Estado de Israel. Esse novo estado mudou o eixo da imigração 

judaica e com o aumento dessa população num território que há séculos era de maioria árabe, leva 

a guerras imediatas.   

 Os povos árabes do Oriente Médio iniciaram uma ofensiva contra o Estado de Israel no 

mesmo ano de sua criação. A Primeira Guerra Árabe-Israelense foi liderada por 4 países contra o 

Estado de Israel que contou com o apoio militar dos Estados Unidos, após o armistício na região, 

Israel ocupou novas áreas pertencentes aos palestinos. Depois, vieram outras guerras, como a de 

Suez, dos Seis Dias e do Yom Kippur. A ascensão de forças radicais e fundamentalistas religiosos 

no mundo árabe e da direita nacionalista em Israel foi levando a uma crescente tensão. A expansão 

de Israel e seu poderio bélico tem levado a críticas mais severas ao estado israelense – algumas das 

quais chegam a considerar a ação de Israel como genocídio. 

 Em maio de 2021, a rivalidade histórica entre israelenses e palestinos foi acentuada com 

uma série de conflitos na Faixa de Gaza, território que pertence ao estado da Palestina. Até o 

momento, cerca de 150 pessoas morreram, sendo a grande maioria palestinos. Apesar da divisão 

de Jerusalém, muitos judeus ocuparam bairros palestinos ao longo dos anos, assim como existem 

regiões predominantemente muçulmanas em Israel. Muitos convivem pacificamente, mas as ações 

de despejo quase sempre terminam em protestos e violência. Foi o que aconteceu em Sheikh Jarrah. 

Esse bairro tem uma grande importância para os palestinos, mas ao mesmo tempo, Israel considera 

o bairro como um ponto estratégico para a ocupação integral de Jerusalém.  

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-conflito-na-palestina-faixa-gaza.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/questao-palestina.htm
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Durante as duas semanas de conflito, grupos palestinos como o Hamas e Jihad 

Islâmica dispararam mais de 4 000 foguetes contra Israel a partir de Gaza, dirigidos primeiramente 

à região central israelense, inclusive Jerusalém e Bete-Semes, e depois contra cidades israelenses 

fronteiriças, Asquelom e Asdode, e na direção de Telavive, que causaram a morte de pelo menos 

onze civis israelenses e um militar, além de dezenas de feridos, bem como danos de extensões 

variadas a residências e escolas em Israel. Desde o início do disparo dos foguetes palestinos, 

as Forças de Defesa de Israel empreenderam uma campanha de bombardeios localizados contra as 

bases militares e tubos de lançamento de foguetes palestinos, os quais se situam aterrados dentro 

da área urbana da Faixa de Gaza, densamente povoada por civis palestinos. Mais de 230 palestinos 

foram mortos, incluindo comandantes de organizações islamitas, operadores de foguetes e civis 

palestinos, especialmente em Gaza, no decorrer das hostilidades, como resultado dos bombardeios 

israelenses e de centenas de foguetes palestinos que caíram dentro de Gaza, sem chegar ao espaço 

aéreo israelense. 

Este trabalho aborda o conflito entre Israel e Palestina que consequentemente afeta a 

maioria dos cidadãos palestinos e também a economia mundial.  

 Tal abordagem é devida ao fato do estado de Israel tomar parte do território palestino e 

despejar de forma agressiva os cidadãos palestinos que viviam no bairro Sheikh Jarrah, o qual 

possui grande importância para eles por ser um símbolo de reconhecimento ao estado da Palestina. 

 É importante ressaltar também a importância do trabalho para o estudo.  

 O propósito deste estudo é aprofundar o conhecimento a respeito de um assunto de extrema 

importância na atualidade.   

 Este intento será conseguido através da pesquisa descritiva feita através de notícias 

apresentadas na internet e televisão.  

 

 

 2 Por que ainda existe esse conflito?  

 

 Após a análise do surgimento dos conflitos entre Israel e Palestina pode-se observar a 

necessidade de alterar tal cenário na sociedade contemporânea. Dessa forma, vale ressaltar o 

motivo pelo qual essa tensão ainda existe.  

 

2.1  

O conflito entre israelenses e palestinos já existe há muito tempo, mas o gatilho para a nova 

escalada de violência teve origem nas ameaças de despejo de famílias palestinas de Sheikh Jarrah, 

um bairro fora dos muros da Cidade Velha de Jerusalém. 

Pelo plano de partilha da ONU, na fundação do Estado de Israel, em 1948, Jerusalém 

deveria ser dividida em duas partes, o lado oriental, palestino, e o lado ocidental, israelense. Sheikh 

Jarrah fica na parte palestina. Então, a Justiça de Israel determinou que as famílias palestinas 

fossem expulsas porque considerou que os judeus que entraram na justiça tinham a posse do 

terreno.  

Se, de um lado, as leis israelenses permitem que judeus reivindiquem direito de 

propriedade às terras que possuíam antes de 1948, de outro, não concedem o mesmo direito a 

palestinos que eram proprietários de terras que atualmente pertencem a Israel. 

Ou seja, um palestino não poderá contar com essa lei para dizer que pertence a ele uma terra em 

Jerusalém Ocidental ou mesmo em alguma parte ocupada por Israel após vencer guerras e anexar 

territórios. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hamas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_da_Jihad_Isl%C3%A2mica_na_Palestina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_da_Jihad_Isl%C3%A2mica_na_Palestina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faixa_de_Gaza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bete-Semes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Asquelom
https://pt.wikipedia.org/wiki/Asdode
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_de_Defesa_de_Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bombardeio_a%C3%A9reo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faixa_de_Gaza
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Em 1982, os tribunais israelenses decidiram a favor da adoção de um acordo entre os 

arrendatários palestinos e os proprietários judeus. 

Esse acordo estabeleceu que os inquilinos palestinos tinham "arrendamentos protegidos" sob a lei 

israelense, mas que os proprietários ainda manteriam a posse da terra. 

Mas agora, judeus ganharam no tribunal de Israel o direito de reaver suas propriedades em 

Sheikh Jarrah. A decisão final ainda será dada pela Suprema Corte israelense, portanto, continua 

o debate legal e moral entre os direitos dos inquilinos detentores do arrendamento, ou seja, as 

famílias palestinas, e os titulares da propriedade, segundo a lei israelense, os judeus. 

O primeiro ministro israelense Benjamin netanyahu afirmou que a operação militar contra 

o rat maze continuará com força total e que levará tempo para restaurar a defesa de israel disse que 

atingiu o Ministério do interior do ramadã em Gaza e casa de dois líderes do grupo A. Há pelos o 

menos 40 palestinos foram mortos nos ataques aéreos 

  

  

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

Conforme salientou-se na introdução, pretende-se analisar o conflito entre palestinos e 

israelenses por território. Assim, os dados obtidos na pesquisa demonstram a importância da terra 

palestina para os dois povos e a complexidade de tal conflito. 

O principal objetivo dessa pesquisa é alertar sobre as tensões e conflitos no mundo 

contemporâneo, visto que o oriente se diferencia muito da realidade ocidental cujos problemas 

estão mais relacionados com a supremacia do homem branco, racismo, homofobia, dentre outros 

que também existem, mas são expostos de maneira diferente. 

A questão religiosa e a possiblidade de conflitos armados no século XXI é assustador e 

revoltante. 

 

4 CONSEQUÊNCIAS DESTE CONFLITO 

 

Os ataques de Israel contra a Palestina não diminuem, apesar das denúncias internacionais. 

Desde o dia 7 de maio já somam 212 falecidos, incluindo 61 crianças, cerca de 1,5 mil feridos e 58 

mil refugiados, de acordo com a Organização das Nações Unidas. 

  

 
 

http://www.hispantv.com/noticias/palestina/492681/bombardeos-israel-ataques-gaza
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, os palestinos e israelenses estão presos a um ciclo vicioso de guerras e conflitos em 

busca do direito por território. Pode-se afirmar que é de extrema necessidade de um acordo que 

agrade os dois lados e diminua a tensão. 

Este trabalho busca expor as frequentes atrocidades as quais pessoas inocentes sofrem durante 

esses conflitos e torcer a favor da paz. 
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https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/atualidades/conflitos-entre-israel-e-palestinos-em-2021.htm
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/atualidades/conflitos-entre-israel-e-palestinos-em-2021.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/o-conflito-entre-israel-palestina.htm
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/israel-e-palestina-entenda-a-origem-do-conflito/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/israel-e-palestina-entenda-a-origem-do-conflito/
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/05/17/chega-a-212-o-numero-de-palestinos-mortos-no-conflito-entre-israel-e-hamas.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/05/17/chega-a-212-o-numero-de-palestinos-mortos-no-conflito-entre-israel-e-hamas.ghtml
https://pcdob.org.br/noticias/o-mapa-da-ocupacao-israelense/
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Anexo 2 – Ocupação atual no território  

 

 

Anexo 3 – Ocupação israelense e palestinos  
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