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Quais as causas?

• Entre as causas da Primavera Árabe podemos citar:

• Altos índices de desemprego na região

• Crise econômica

• Pouca ou nenhuma representação política da população

• Ditaduras

• Pouca liberdade de expressão



Qual o tipo do 

movimento?

• Se é possível tipificar a Primavera Árabe, podemos situar 

ela entre os seguintes pontos:

• Movimentos de caráter laico (inicialmente)

• Liberalizantes

• Pró-democracia

• Populares



Delenda est Carthago: a 

Tunísia em revolta

• O estopim da Primavera Árabe, foi a autoimolação, 

na Tunísia, de Mohamed Bouazizi fato que, logo 

após, foi seguido das primeiras manifestações.





E assim o foi...

• Após a Tunísia, foram verificados levantes em:

• Argélia (governada até hoje sob estado de Emergência)

• Líbia (Ditadura de Muammar Khadafi)

• Jordânia

• Iêmen (Presidente Saleh é ferido gravemente)

• Arábia Saudita

• Líbano

• Egito (então governado por Hosni Mubarak)

• Síria (O governo de Bashar al-Assad promove dura repressão)

• Também houve revoltas na Palestina, Omã, Mauritânia, Marrocos, 
Djibuti, Barein, Iraque e Kuwait



ÁRABE OU MUÇULMANO
Não, não é a mesma coisa...



Os Árabes e o Islã

• Antes de mais nada, vale a regra: “Nem todo muçulmano 

é árabe, e nem todo árabe é muçulmano”

• Ao contrário do que se pode supor, o Islã não é uma 

unidade.

• Como outras religiões, também o Islamismo possui diferentes 

correntes



As 3 grandes divisões do 

Islã: OS SUNITAS

• Os Sunitas compreendem a maioria do mundo 

muçulmano, compreendendo algo próximo a 84% do total

• Aceitam não apenas o Corão como livro sagrado, mas 

também a Sunna



As 3 grandes divisões do 

Islã: OS XIITAS

• Os Xiitas são o segundo maior ramo do Islã.

• Países que tem a maior parte da população Xiita:

• Irã, Iraque, Azerbaijão e Bahrein

• Os Xiitas consideram apenas o Corão como livro sagrado 

do Islã.

• São considerados apóstatas pelos Sunitas



As 3 grandes divisões do 

Islã: OS KHARIJITAS

• Os Kharijitas respondem pela menor parte do mundo 

islâmico.

• Defendiam que qualquer homem, mesmo um escravo, 

poderia ser um Califa

• Foram bastante populares entre os Beduínos



Movimentos do Islã: 

SALAFISMO

• Foi um movimento reformista, islâmico, surgido no 

século XIX no Egito



Movimentos do Islã:

WAHHABISMO

• Defendiam o governo através da Shariah (a lei 

muçulmana)

• Foram fundamentais na divulgação e crescimento do Islã



O confronto e o 

massacre
O mais sério conflito atual no oriente médio



Síria: o maior desafio atual

 Dados gerais:

 Capital: Damasco

 População: 22,5 milhões de 

habitantes

 População com menos de 25 

anos: 56%

 PIB de US$ 52,2 bilhões

 População abaixo do nível da 

pobreza: 30%

 Governada por Bashar Al-Assad 

(desde 2000)



A política síria

 Em março de 1963, um golpe militar 

leva ao poder o partido Baath.

 O líder que se afirmou, em 1970, foi o 

general Hafez Al-Assad, pai do atual 

governante sírio.

 O país mantinha presença militar no 

Líbano, até o assassinato, em 2005, 

do primeiro-ministro libanês Rafic 

Hariri.

 O governo da Síria chegou a ser 

acusado pela morte.



A Primavera na Síria

 Os movimentos de contestação, 

iniciados em março de 2011, tem 

sido duramente reprimidos.

 O governo de Bashar Al-Assad 

tem sido acusado de promover 

massacres contra dissidentes.

 ONU cita em 80.000 o número de 

mortos!



Al-Assad e o Mundo

 A situação do governo de Bashar 

Al-Assad tem se tornado delicada, 

em relação ao resto do mundo.

 Rússia e China são contra uma 

intervenção no País.

 A Liga Árabe propôs um acordo 

que, embora aceito pelo governo 

Sírio, não parou as mortes.

 O descumprimento do acordo leva 
o Brasil a protestar.



O risco da Guerra Química

 Diferente do Iraque, invadido em 2003, sob a falsa 

acusação de que o país teria armas químicas, a Síria 

possui esse tipo de arsenal.

 Nos confrontos mais recentes, foi sugerido de forma 

contumaz que houve o uso desse armamento por 

rebeldes e tropas do governo.



Atrocidades dos dois lados

 Atualmente, os Sírios vivem no fogo cruzado entre os 

diferentes grupos rebeldes e as tropas de Assad.

 Sejam rebeldes, sejam tropas do governo, todos tem 

sido acusados abertamente de crimes de guerra e 

toda forma de violação de direitos humanos.

 O conflito, a princípio, encontra-se fora de controle.



Fatos recentes da Crise na 

Síria

 Bombardeio de alvos no país, pelas forças armadas de 
Israel

 Regime Sírio teria dado autorização ao Hezbollah, para 
ataque a Israel.

 Votação na ONU aprova uma resolução sobre a Síria, 
condenando o governo Assad e sugerindo uma 
transição pacífica.

 Já se fala em mais de 80 mil mortos no conflito além de 1 
milhão e meio de refugiados.


