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 É um conjunto de manifestações 
que eclodiu em 2011 com 
objetivo de questionar os regimes 
autoritários e centralizadores que 
ocorrem em diversos países do 
Oriente Médio 





 Tunisiano Mohamed 
Bouazizi (Dez, 2010)  
ateou fogo em seu 
próprio corpo em 
protesto a dois 
policiais que lhe 
impediram de trabalhar 
na rua;  



• 04/jan/2011: Morte do jovem tunisiano; 

 
• 14/jan/201: Revolução de Jasmim e 
queda do ditador Zine el Abdine Ben Ali 
que dominava  Tunísia  a 24 anos; 



 Egito sai as ruas em protestos contra o ditador 
Hosni Mubarak; 

 “Hosni Mubarak, que estava no poder havia 30 
anos, demoraria um pouco mais. Enfraquecido, 
ele renunciou dezoito dias depois do início das 
manifestações populares, concentradas na praça 
Tahrir (ou praça da Libertação, em árabe), 
noCairo, a capital do Egito”. (Estadão, 2012) 





Estadão,2012 

Em razão dos conflitos, e apesar 
da sangrenta reação das 
forças pró-Kadafi, o ditador 
acabou perdendo o controle de 
boa parte do país - culminando 
na tomada da capital,Trípoli, em 
agosto. Os opositores passaram 
então a uma caça ao ex-líder. 
Em outubro, o Conselho 
Nacional de 
Transição (CNT) anunciou 
a captura e depois a morte de 
Kadafi. Poucos momentos 
depois, uma multidão ocupou 
as ruas de Trípoli para 
comemorar o que simbolizaria o 
fim do governo mais longo 
tanto na África quanto no 
mundo árabe. (Estadão, 2012) 



 Tem maioria mulçumana sunita; 

 90 % árabe; 

 10 % Alauíta – grupo étnico religioso que 
comanda o país. 

 Ditadura militar comandada pelo  Bashar al-
Assad 



 Os levantes começaram e são organizados 
pela internet, convocando manifestantes por 
meio do Facebook, através da página Syrian 
Revolution 2011.  





 Os protestos iniciaram com o pedido de 
reformas políticas a favor de liberdade e 
democracia. Contudo, a violenta repressão 
das forças de segurança levou a população a 
questionar diretamente o governo e exigir a 
saída de Bashar Assad. 



 A condenação à repressão aos protestos é geral, 
com exceção de Irã, Iraque e Venezuela. Os 
Estados Unidos foram o primeiro país a criticar 
os atos de violência, em abril, e Obama já pediu 
abertamente a saída de Bashar Assad. A União 
Europeia seguiu a posição americana e 
aumentou o pacote de sanções contra 
as autoridades sírias para acelerar a queda do 
ditador. 





 “A relação do Ocidente com o Oriente Médio é 

antiga e sempre teve como base os interesses da 

Europa e, mais recentemente, dos EUA. 2012 será 

de grande complexidade para a região. Salvo melhor 

juízo, será menos “primavera” e mais “outono”, 

repleto de tempestades. E serão as forças do 

Ocidente, principalmente os EUA, que definirão a 

velocidade da democratização e a reconquista da 

dignidade do mundo árabe. Mas, apenas se for 

conveniente ao seu próprio projeto”. (Mohamed 

Habib), professor da Unicamp e Vice-presidente do 

Instituto de Cultura Árabe (ICArabe), 13-01-2012 



•Darfur: 2005 estima-se que 

mais de 500 mil foram mortos 

na região. 

•A  região é palco de   

conflitos entre árabes e não 

árabes. 

•JANJAWEED: árabes 

apoiados pelo governo do 

Sudão. 



 Uma região depende 
economicamente da 
outra: o sul tem as 
maiores reservas de 
petróleo, enquanto o 
norte concentra 
refinarias, gasodutos e 
portos. 

 





a) explique o significado de “Primavera Árabe”, citando dois países com ela 
envolvidos diretamente,  
nos últimos anos;  
b) identifique uma mudança na configuração territorial da área assinalada 
pelo círculo. Explique 


