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A 
s tensões existentes na 

Palestina, região localizada 

ao sul do Líbano e a nordes-

te da Península de Sinai, 

entre o Mar Mediterrâneo e o vale do 

Rio Jordão, hoje efervescentes, tem 

raízes históricas profundas e com-

plexas. Considerada sagrada para 

muçulmanos, judeus e católicos, é, 

ate hoje, alvo de disputa. 

 Por volta de 1.200 a.C., tal 

região foi conquistada pelos judeus, 

após estes terem se retirado do 

Egito. Durante o período de ocupação 

da Palestina pelos judeus, foram 

realizados diversos ataques estran-

geiros ao território, provocando a 

dispersão da população judaica. No 

século III d.C. a Palestina tornou-se 

uma província do Império Romano do 

Oriente.  Finalmente, de 1517 a 1918, a 

Palestina foi incorporada ao Império 

Otomano (ou Império Turco). 

 Em 1897, ocorreu o primei-

ro Congresso Sionista Mundial. O 

movimento sionista pregava o retor-

no dos judeus à Palestina e da cria-

ção de um Estado judaico na região. 

Assim, diversas organizações sionis-

tas mundiais começaram a estimular 

a migração de judeus para a Palesti-

na, que já era amplamente ocupada 

por populações árabes. Sendo assim, 

essas começaram a reclamar suas 

aspirações nacionalistas de criação 

de um Estado palestino. À medida que 

a imigração de judeus aumentava, se 

intensificava o confronto. Durante a 

Segunda Guerra Mundial o fluxo de 

imigrantes judeus na Palestina au-

mentou expressivamente. 

 A partir da década de 20, o 

Reino Unido, um dos vencedores da 

Primeira Guerra Mundial, tornou-se 

mandatário da região da Palestina. 

Essa situação perdurou até 1947, 

quando, após o término da Segunda 

Guerra Mundial, a recém-criada 

Organização das Nações Unidas 

(ONU) propôs o Plano de Divisão da 

Palestina. Segundo o mesmo, a Pales-

tina seria dividida em dois territórios: 

um árabe e um judeu, enquanto 

Jerusalém tornar-se-ia uma cidade 

internacional. O plano foi rejeitado, 

especialmente pelos árabes – tendo 
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em vista que a população árabe (1,2 

milhões), até então, era numerica-

mente muito superior à judia (600 

mil). Deve-se ter em mente que após 

a Segunda Guerra Mundial – em 

especial, depois do Holocausto - 

aumentou a pressão pelo estabeleci-

mento de um Estado judeu.  

Assim, em 14 de maio de 

1948, foi fundado o estado de Israel, a 

contragosto de palestinos e lideran-

ças árabes. Instaurava-se um delica-

do conflito, envolvendo o nacionalis-

mo árabe – população que ocupava a 

região há muitos anos – e a necessi-

dade de criação de um estado judeu 

– povo que sofria há muito com 

perseguições e se considerava 

expatriado.  

Israel e Palestina: antigo conflito 

Mapa retratando os territórios de Israel e Palestina. 
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 Após a fundação de Israel 

diversos confrontos se sucederam na 

região, culminando com a fuga e 

morte de diversos cidadãos palesti-

nos e israelenses.  O fato de ambos 

os povos considerarem a região – 

especialmente a cidade de Jerusalém 

– valiosa por motivos religiosos, além 

de históricos, econômicos e cultu-

rais, agrava ainda mais a situação.  
 Em 2012, os territórios 

palestinos foram reconhecidos como 

um Estado não membro da ONU. Em 

outras palavras: a Palestina passou a 

ser reconhecida pela ONU como um 

Estado. Os dois territórios palestinos 

são a Cisjordânia (incluindo Jerusa-

lém Oriental) e a Faixa de Gaza.  

 A Cisjordânia é governada 

pela Autoridade Nacional Palestina 

(ANP), que tem como presidente 

Mahmoud Abbas. O principal grupo da 

ANP, o Fatah, é laico. Já Gaza é con-

trolada pelo Hamas, partido político 

islâmico, que não dialoga com Israel. 

Essa divisão no governo da Palestina 

iniciou-se em 2007, quando, após 

anos de disputas internas, Fatah e 

Hamas se afastaram.  

 A situação em Gaza, parti-

cularmente, é bastante instável. A 

região foi ocupada por Israel na 

guerra de 1967 e só retornou ao 

controle palestino em 2005. Contudo, 

a soberania da região é praticamente 

nula, tendo em vista que está subme-

tida ao bloqueio por ar, mar e terra 

mantido pelo Estado Israelense. Tal 

bloqueio tornou-se mais intenso 

após a ocupação de Gaza pelo grupo 

Hamas.  

 A população da Faixa de 

Gaza convive com cortes de energia, 

restrição de movimentos e precário 

abastecimento de produtos básicos, 

como comida e medicamentos. A 

economia local encontra-se com-

prometida, sendo que também há 

restrições para atividades como 

agricultura e pesca. As taxas de 

desemprego e pobreza na região 

são altas.  

 Como alternativas ao 
bloqueio, surgiram os túneis de 

contrabando. Por meio deles, itens 

como dinheiro, alimentos, armas, 

combustível e materiais de constru-

ção chegavam à Gaza. Contudo, 
Israel se opõe fortemente às passa-

gens subterrâneas, alegando que 

são empregadas para preparar 

plataformas de lançamento de foguetes 

e para se infiltrar em território israelen-
se.  

 Sendo assim, Israel utiliza a 

destruição dos túneis de contraban-

do como justificativa para os ataques 

realizados à Faixa de Gaza. O atual 
conflito iniciou-se em junho deste 

ano (2014). No início deste mês, Fatah 

e Hamas anunciaram sua intenção de 

formar um governo de união nacio-

nal, o que desagradou muito Israel. 
Então, no dia 12 do mesmo mês, três 

jovens israelenses foram sequestra-

dos na Cisjordânia e, dias depois, 

encontrados mortos. Israel atribuiu a 

culpa do delito ao Hamas e prendeu 

diversos membros do grupo - até 
então, não se tinha certeza se a 

acusação era verídica, mas recente-

mente uma autoridade do Hamas 

assumiu o sequestro dos jovens. 

 Após as prisões, o Hamas 
disparou foguetes contra Israel e 

este respondeu, realizando ataques 
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Dificuldades para entrada e saída de palestinos em Gaza são frequentes.  

Por Larissa Relva Endlich 
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Explosão na Faixa de Gaza. 

aéreos a Gaza. Em 2 de julho, um 

adolescente palestino foi sequestra-

do em Jerusalém Oriental e assassi-

nado por um grupo de israelenses. 

Então, foram disparados foguetes 

contra Israel advindos de Gaza. Dias 

depois, em 8 de julho, após bombar-

deios das duas partes, o Exército de 

Israel lançou uma operação contra 

militantes do Hamas na Faixa de 

Gaza. 

 Desde então, diversos 

ataques tem sido realizados por 

ambas as partes. Diversos cessar-

fogos já foram iniciados e termina-

dos. Segundo dados da ONU, durante 

49 dias de conflito, mais de 2.100 

pessoas foram mortas do lado pales-

tino, 70% deles civis, e 68 do lado 

israelense. Ainda de acordo com a 

Organização, cerca de 373 mil crian-

ças irão necessitar de apoio psicos-

social. 

 Tal mazela social remete a 

uma antiga indagação: a serviço de 

que/quem estão a ciência e tecnolo-

gia? a serviço da vida e bem estar 

socioambiental? Neste conflito, 

especialmente do lado israelense, 

tecnologias muito avançadas estão 

sendo empregadas para ações de 

defesa e ataque, além de elevados 

recursos humanos. Se usados para 

outros fins, todos esses recursos 

poderiam ter valor construtivo.  

 A questão ultrapassa o 

julgamento de qual lado está certo ou 

qual lado deve ser defendido. A cada 

explosão e ataques, pessoas morrem. 

Sejam uma, duas, quinhentas ou mil. 

Não são apenas números: são vidas. 


